
1) VAD ÄR FOLKHÖGSKOLA 
FÖR NÅGOT? 
Folkhögskolan är en annorlunda 
skolform som tror på att förena 
teori och praktik och låta olika 
människor, kulturer, livsvillkor 
och intresseinriktningar möta 
varandra. Allt det där blir tillsam-
mans folkhögskolan – du är med 
och skapar din egen utbildning! 
Varje folkhögskola bestämmer 
självständigt över sitt kursutbud 
och sin profil och är inte bunden 
till centralt fastställda läroplaner. 
Folkhögskolan utgår från de stu-
derandes behov, förkunskaper och 
erfarenheter. Ditt aktiva deltagan-
de i gruppen är mycket viktigt.

2) HUR MÅNGA FOLKHÖG-
SKOLOR FINNS DET?
Det finns 150 folkhögskolor i Sveri-
ge. 107 av dem är knutna till olika 
folkrörelser, ideella organisatio-
ner, stiftelser och föreningar. 43 
folkhögskolor drivs av landsting 
och regioner. Skolans huvudman 
präglar vilka teman och projekt 
som skolan lägger tyngdpunkten på 
– detta påverkar i sin tur din utbild-
ning och fritid.

3) VAR LIGGER FOLKHÖG-
SKOLORNA?
Det finns folkhögskolor över hela 
Sverige. Du kan söka vart som helst 
och är alltså inte bunden till din  
hemkommun.
Ta chansen att vistas i en ny mil-
jö! Pröva att bo på landet om du är 
uppvuxen i stan – eller tvärtom.

4) KAN JAG BO PÅ  
FOLKHÖGSKOLAN?
Många folkhögskolor, dock inte alla, 
har ett internat där du kan bo un-
der studietiden. Det ger en social 
gemenskap som gör skoltiden till 
en unik upplevelse. Många skolor 
ordnar också, vid sidan av undervis-
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ningen, kultur- och fritidsaktiviteter 
tillsammans med kursdeltagarna.
Till vissa folkhögskolor kan du ta 
med barn och på vissa andra kan 
man få barnomsorgen ordnad på 
skolan.

5) VILKA GÅR PÅ  
FOLKHÖGSKOLA?
Folkhögskolan vänder sig till alla 
vuxna över 18 år som vill studera 
(det finns ingen övre åldersgräns). 
Varje skola strävar efter att få 
deltagare med skiftande bakgrund 
till sina kurser. På så sätt får de 
studerande ett större utbyte av de 
samtal och diskussioner som förs på 
folkhögskolan. 

6) VILKA KURSER FINNS DET 
ATT VÄLJA MELLAN?
Folkhögskolorna har ett stort kurs-
utbud. Det finns långa kurser som 
sträcker sig från en termin upp till 
flera år och kortkurser som ofta 
hålls under sommaren. 
De långa kurserna delas upp i 
Allmänna kurser och Särskilda 
kurser. Om inget annat anges är 
kurserna på heltid. Du hittar alla 
kurser på folkhögskola.nu.

• Allmän kurs/Behörighetsgivande 
kurser
Allmän kurs kan ge samma be-
hörigheter som komvux eller gym-
nasieskolan och den finns på alla 
folkhögskolor. Folkhögskolan är 
dock en annan skolform och du 
studerar på ett annat sätt. Allmän 
kurs innehåller ett brett urval av 
allmänna ämnen, men ofta kan du 
välja en profil på kursen. En del 
folkhögskolor har också en Allmän 
kurs som startar på grundskolenivå 
för dig som inte är klar med grund-
skolan eller som behöver repetera.
Du studerar 1−4 år beroende på 
dina förkunskaper.

• Särskild kurs/Profilkurser 
De särskilda kurserna fokuserar 
på ett särskilt ämnesområde, t.ex. 
musik, media, konsthantverk, teat-
er, friluftsliv eller turism. Här ägnas 
en större del av studietiden åt det 
ämnesområde du valt. En del av de 
särskilda kurserna är yrkesutbild-
ningar, t.ex. utbildning till fritidsle-
dare eller journalist. En del av dessa 
yrkesutbildningar ligger på en eft-
ergymnasial studiestödsnivå. Dessa 
kurser ställer samma antagnings-
krav som högskolan, men folkhög-
skolan ger inte några akademiska 
högskolepoäng.

7) KAN JAG LÄSA PÅ DISTANS?
Många folkhögskolor har distans-
kurser på nätet, ofta kombinerat 
med gemensamma samlingar/kurs-
dagar på folkhögskolan. Alla kurser 
genomförs i dialog med lärare och 
kurskamrater.

8) VAD KRÄVS FÖR ATT KOM-
MA IN PÅ FOLKHÖGSKOLA?
På Allmän kurs ställs normalt inga 
formella antagningskrav.
De studerande startar på olika 
nivåer beroende på förkunskaper 
och tidigare studier. På särskilda 
kurser ställs ibland särskilda an-
tagningsvillkor. Det kan vara krav 
på tidigare studier, praktik eller ar-
betsprover.
Många skolor kallar till intervju och 
en del har inträdesprov. Folkhög-
skolan gör sedan en bedömning av 
de sökandes behov och förutsättnin-
gar. 

9) HUR SÖKER JAG TILL 
FOLKHÖGSKOLAN?
Varje folkhögskola ansvarar för sin 
egen antagning och har sin egen an-
sökningsblankett. 

Vänd



Ansökan till många kurser kan 
göras på folkhögskola.nu. Man kan 
också söka genom skolornas egna 
hemsidor. Ansökningstiderna vari-
erar beroende på skola och kurs. 
En del skolor har ett sista ansök-
ningsdatum, andra har löpande 
antagning. De flesta kurser startar 
på hösten i slutet av augusti. En del 
skolor har också kurser som startar 
i januari.

10) VAD KOSTAR DET ATT 
STUDERA PÅ FOLKHÖGSKOLA?
Själva undervisningen vid folkhög-
skolan är avgiftsfri. Däremot får du 
betala för läromedel, studieresor, 
lunch, kaffe m.m. 
Du som väljer att bo på internat 
betalar även för övrig kost och logi. 
Kostnaden varierar mellan olika 
skolor beroende på bl.a. rumsstan-
dard och antal måltider. Ett rikt-
värde är cirka 4500 kronor /månad.

11) KAN JAG SÖKA TILL  
HÖGSKOLAN EFTER  
FOLKHÖGSKOLAN?
Den som har genomgått ett na-
tionellt program på gymnasieskolan 
eller har motsvarande kunskaper 
från folkhögskolornas Allmänna 
kurs har grundläggande behörighet 
till högskolan. 
2013 blir det förändringar i hur 
folkhögskoledeltagare blir be-
höriga till högskolestudier. För att 
få grundläggande behörighet på 
folkhögskola behöver du uppfylla 
dels ett omfattningskrav och dels 
ett innehållskrav. 

• Omfattningskrav: 
Du behöver uppnå 3 års samman-
lagd studietid på gymnasienivå. 
Om det blir ett, två eller tre år på 
folkhögskolans Allmänna kurs 
beror dels på vad du studerat ti-
digare, dels på vilka behörigheter 
du önskar uppnå och dels hur den 
enskilda folkhögskolan har organis-
erat studierna.

• Innehållskrav: 
Du som har gått allmän kurs ska 
ha kunskaper motsvarande lägst 
godkänd nivå i följande gymnasiala 
kurser för att vara grundläggande 
behörig till högskolestudier:
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•	 Svenska 1, 2 och 3 eller Sven-
ska som andraspråk 1, 2 och 3

•	 Engelska 5 och 6

•	 Matematik 1a, b eller c

•	 Historia 1a1

•	 Naturkunskap 1a1

•	 Religionskunskap 1

•	 Samhällskunskap 1a1 

Detta innebär inte att du läser på 
exakt samma sätt som på gym-
nasieskolan. På folkhögskolan läser 
du ofta utifrån breda teman. Det är 
alltså kunskaper motsvarande gym-
nasieämnena som räknas. 

Folkhögskolorna kan också ge 
intyg om särskild behörighet i olika 
ämnen utöver de som ingår i den 
grundläggande behörigheten. Vilka 
ämnen som erbjuds varierar från 
skola till skola. Ta därför reda på 
vad som gäller på den folkhögskola 
som du vill studera på. 
För information om vilka behörig-
hetskrav som olika högskoleutbild-
ningar ställer, besök studera.nu.

12) HUR FUNGERAR FOLKHÖG-
SKOLANS URVALSGRUPP?
Om inte antalet platser på hög-
skolan räcker till för alla som 
söker, så måste ett urval göras. 
De sökande placeras då i olika ur-
valsgrupper beroende på vilken 
skolform de kommer ifrån. Folkhög-
skolestuderande som har intyg om 
behörighet och ett studieomdöme 
utgör en egen urvalsgrupp. Hög-
skoleplatserna fördelas i proportion 
till hur många som söker i respek-
tive urvalsgrupp.
Alla studerande som är behöriga, 
oavsett från vilken skolform de 
kommer, har dessutom möjlighet att 
antas till högskolan genom att göra 
högskoleprovet.

13) VAD ÄR ETT  
STUDIEOMDÖME?
Folkhögskolan ger inte betyg i en-
skilda ämnen. Istället kan du som 
studerar på Allmän kurs få ett 
studieomdöme som är en samman-
fattande bedömning av din studie-
förmåga och grundar sig på en ge-
mensam bedömning, som görs av 
alla dina lärare på skolan.

14) FÅR MAN STUDIEsTÖD NÄR 
MAN GÅR PÅ FOLKHÖGSKOLA?  
Den som studerar på folkhögskola 
kan få statligt studiestöd.
Studiestödet innebär i korta drag 
följande:

• Studiehjälp 
Du som är under 20 år får studie-
hjälp. Studiehjälpen består av stu-
diebidrag och eventuellt inackorde-
ringstillägg.

• Studiemedel 
Från och med höstterminen det år 
du fyller 20 år kan du söka studie-
medel. Studiemedel består av stud-
iebidrag och studielån. Bidraget 
utgår på två nivåer; generellt bidrag 
och högre bidrag. CSN prövar au-
tomatiskt om du har rätt till det 
högre bidraget. Flertalet folkhög-
skolekurser anses motsvara studier 
på grundskole- eller gymnasienivå. 
Men på vissa av folkhögskolornas 
kurser studerar man på eftergym-
nasial studiestödsnivå och på dessa 
kurser kan du söka studiemedel 
från att du är 18 år.

15) KAN STUDERANDE MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING  
GÅ PÅ FOLKHÖGSKOLA?
Många folkhögskolor erbjuder an-
passad undervisning, socialt stöd 
och en tillgänglig miljö för stud-
erande med olika funktionsned-
sättning. Vissa har också särskilt 
anpassade kurser. Information om 
tillgänglighet på folkhögskolorna 
finns beskrivet under respektive 
skola på folkhögskola.nu. Kontakta 
den enskilda skolan för ytterligare 
information.

FLER FRÅGOR? GÅ IN PÅ  
www.FOLKHÖGSKOLA.NU

Där hittar du alla folkhögskolans 
kurser, intervjuer med kursdelta-
gare och mycket mer. 
Du kan också kontakta Folkhög-
skolornas informationstjänst, 
FIN tel 08-7960050 eller  
info@folkhogskola.nu.


