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Välkommen till 		
folkhögskolan!
Folkhögskolan är en
vuxenutbildning för dig som
vill göra något annorlunda. Det
finns över 150 folkhögskolor
runt om i hela landet, från norr
till söder, i storstäder och på
landsbygd. Gemensamt för
alla är att under din utbildning
ligger fokus på dig, dina behov
och mål. Tillsammans med din
grupp formar ni studierna.
Ingen folkhögskolekurs är den
andra lik!

Men hur ska jag välja?
Bra fråga! I den här broschyren guidas du genom alla olika
kurstyper och ämnesområden
som finns på folkhögskola. Du
får också läsa berättelser från
deltagare som ger en bild av
livet på folkhögskola och vad
det kan leda till. På webbplatsen folkhögskola.nu finns
alla landets folkhögskolor och
kurser samlade och där kan du
enkelt söka fram just din kurs.

På folkhögskola kan du gå
kurser som är allt från några
dagar till flera år långa. Du kan
gå en kurs för att bli behörig till
högre studier, utveckla ett
intresse eller utbilda dig inom
ett yrke. Det finns ingen
central läroplan som skolorna
måste följa. Du kan välja bland
tusentals kurser och hitta
innehåll på en nivå som passar
just dig.

Dessutom handlar tiden på
folkhögskola om så mycket
mer än de faktiska studierna.
Du får tid att ägna dig åt dina
intressen eller mål under en
längre tid. Du får du chansen
att utveckla dina personliga
egenskaper och påverka ditt liv.
Kanske i en helt ny riktning.
Välkommen till folkhögskolan!
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Vilken typ av kurs passar dig?
Allmän kurs, profilkurs
och yrkesutbildning är
de vanligaste kurstyperna
på folkhögskola. Du kan
läsa mer om dem och andra
typer av kurser som ges på
folkhögskola längre fram i
broschyren.

Allmän kurs

Det finns också olika
ämnesområden bland
kurserna. Om du går profilkurs eller yrkesutbildning
ägnar du större delen av
studietiden åt ditt ämne.
Allmän kurs kan ha en
specialinriktning, upp till
halva tiden.

Profilkurs

För dig som vill bli behörig till högre
studier. Till exempel högskola,
yrkeshögskola eller folkhögskolans
eftergymnasiala yrkesutbildningar.

För dig som vill bli spendera din
tid på folkhögskola med något du
brinner för.

Yrkesutbildning
För dig som vet vad du vill och är redo
att utbilda dig inom ett yrke.

Redo att hitta din kurs?
Sök bland tusentals kurser
på över 150 skolor via vår
webbplats folkhögskola.nu
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Vilket ämne vill du läsa?
Estetiska kurser
För dig som vill utveckla
din kreativa sida. Här finns
kurser inom musik, teater,
skrivande och bild.

Hälsa / Miljö / Natur
Allt från friluftsliv och idrott
till kurser i matlagning, miljö
och trädgård. Här hittar du
även det naturvetenskapliga
basåret.

Media / Kommunikation

Internationellt / Språk
Lär dig ett nytt språk, bli tolk
eller utveckla dina kunskaper
inom global utveckling. I denna
kategori finns både språkkurser
och kurser där du lär dig mer
om världen.

Människa / Samhälle/
Religion
För dig som vill lära
dig mer om samhällsfrågor, fördjupa dig kring
religion eller utbilda dig
till fritidsledare eller
behandlingsassistent.

Studera med inriktning på webb, film,
journalistik, kommunikation eller IT.

Övriga ämnesområden
Här hittar du enstaka gymnasieämnen
på distans, kvinnokurser, långsammare
studietakt, prova på-kurser, seniorkurser och utlandsförlagda kurser.
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Allmän kurs

En väg till högre studier
Alla folkhögskolor har Allmän kurs. Den är till för dig som inte har med dig
alla kunskaper från gymnasiet. Här kan du bli behörig till studier vid högskola, yrkeshögskola eller andra eftergymnasiala utbildningar.
Vissa folkhögskolor har även Allmän kurs på grundskolenivå. Den är till för
dig som inte har med dig alla kunskaper från grundskolan.

GRUNDSKOLENIVÅ

GYMNASIENIVÅ

Här läser du det du behöver
för att senare kunna studera på
gymnasienivå.

Här läser du det du behöver för
att senare kunna söka dig vidare
till högre studier.

Hur länge? Det beror på vad du
har för tidigare grundskolestudier
med dig och på hur folkhögskolan
du söker till har lagt upp sin kurs.

Hur länge? Mellan 1 och 3 år.
Det beror på vad du har med dig
sen tidigare och vad du har för mål
med dina studier.

Om du har gått minst ett år och
nått upp till en nivå motsvarande
årskurs 9 i ämnena svenska,
engelska, matematik och samhällskunskap kan du få ett intyg där det
står att du har förutsättningar att
gå vidare till studier på till
gymnasienivå.

Ofta kan du välja en inriktning
på dina studier. Till exempel
musik, idrott eller samhällsfrågor.
När du har klarat studierna får
du ett intyg som berättar att du
har grundläggande behörighet till
högskola eller yrkeshögskola.
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GRUNDL ÄGGANDE BEHÖRIGHET
Genom att läsa på folkhögskolans allmänna kurs så kan du
uppnå grundläggande behörighet till högskolan eller yrkes
högskolan. Då krävs att du uppfyller följande två delkrav:
omfattningskravet och innehållskravet.

OMFATTNING

INNEHÅLL

Du ska ha studerat en viss
tid, enligt något av följande
fyra alternativ:

Du ska ha kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå
i sju, eller tio, gymnasiegemensamma kurser.

• studera tre år på folkhögskola eller
• studera två år på folkhögskola om du har studerat
i minst ett år på gymnasienivå eller
• studera två år på
folkhögskola om du har
gundskolan och minst
ett års erfarenhet från
arbetslivet eller
• studera ett år på folkhögskola om du har studerat
på gymnasienivå i minst
två år.
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FÖR YRKESHÖGSKOLAN
• Svenska eller Svenska som
andraspråk 1
• Engelska 5
• Matematik 1 a, b eller c
• Samhällskunskap 1a1
• Historia 1a1
• Religionskunskap 1
• Naturkunskap 1a1

FÖR HÖGSKOLAN

Krävs samma kurser som
till yrkeshögskolan, plus
följande:
• Svenska eller Svenska som
andraspråk 2 och 3
• Engelska 6

”Jag har hittat viljan
att plugga igen, som
jag saknade. Nu älskar
jag det!”
Annie Wik
Allmän kurs - Uttrycka
Skeppsholmens folkhögskola

”Det bästa med folkhögskola är att någon
alltid lyssnar på vad
jag säger.”
Jennica Patricia Timbang
Allmän kurs - Utveckla
Skeppsholmens folkhögskola
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Hiba och Samia trivs med
gemenskapen på Allmän kurs
Hiba och Samia går Allmän kurs
på både grund- och gymnasienivå
på en folkhögskola i Biskopsgården i Göteborg. Just nu får de
lära sig om mänskliga rättigheter
och barnkonventionen.
Båda har tidigare testat andra utbildningsformer men trivs på folkhögskola där de får utforska flera ämnen
samtidigt i en gemensam grupp.
− Jag vill bli grundläggande behörig
för att kunna studera vidare. I mitt
hemland Egypten studerade jag juridik i drygt tre år. Men nu är jag mer
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inne på pedagogik och vill jobba med
barn och unga, säger Samia.
− Jag vill också bli grundläggande behörig så att jag sedan kan studera till

”Jag får också
hjälp att nå mitt
mål, det känns
jättebra.”
Hiba, deltagare på
Allmän kurs

apotekstekniker eller tandtekniker, säger Hiba.
− Min bror gick på den här
skolan för åtta år sedan
och nu är han ingenjör. Jag
får också hjälp att nå mitt
mål och det känns jättebra,
fortsätter Hiba.
De berättar att de flesta
deltagarna på skolan har
arabiska eller turkiska som
förstaspråk. Många av dem
bor i närområdet.

Betyg?

Stöd och gemenskap
Förutom möjligheten att
nå grundläggande behörighet så gillar de stödet från
lärare och varandra. Utöver
gemenskapen i skolan umgås de även på fritiden.
− Vi brukar gå och fika
med varandra. Då prata
vi om livet, om våra barn
och skillnader och likheter
mellan våra hemländer och
hur det fungerar i Sverige,
säger Samia.

Hur fungerar folkhögskolekvoten?

Text och foto:
Wilhelm Blixt

Folkhögskolan ger inga betyg i
enskilda ämnen utan följer ett
eget system. Studerar du på
Allmän kurs får du ett studieomdöme som sammanfattar din
studieförmåga. Bedömningen
görs gemensamt av all undervisande personal på skolan.
Du får också ett behörighetsintyg
där folkhögskolan intygar vilka
kunskaper du har uppnått.

Om inte platserna räcker till
för alla som söker till en utbildning på högskola görs ett urval.
Platserna fördelas då i proportion
till hur många som söker i olika
urvalsgrupper.
Vilken urvalsgrupp du hamnar i
beror på hur du studerat tidigare. Om du läst på folkhögskola
hamnar du i en urvalsgrupp
tillsammans med andra som läst
på folkhögskola.
Yrkeshögskolan använder inte
urvalsgrupper vid sin antagning,
där finns ingen folkhögskolekvot.
De gör urval på andra sätt: intervjuer, antagningstester, arbetslivserfarenhet och ibland räknas
studieomdömet om till en betygsskala.
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Profilkurs

Utveckla ett intresse
Återbruk, teater, musik, odling. Det finns många olika
ämnen att fördjupa sig i på folkhögskolans profilkurser, där
du får spendera tid med någonting du brinner för.
Förkunskapskrav
Vad du behöver ha med dig för kunskaper och vilken
utbildningsnivå som krävs innan du börjar på en profilkurs
varierar. Kolla därför upp vad som krävs för just den kurs
du vill söka.
Studiestödsnivå
Profilkurser är oftast på gymnasienivå, men det finns även
på grundskolenivå. Profilkurser på eftergymnasial nivå
kallas yrkesutbildningar. Du kan läsa mer om dessa längre
fram i broschyren.
Längd och antagning
Profilkurser kan vara allt från några dagar till flera år långa.
De flesta startar i augusti och januari, men det finns även
kurser som startar i mitten av terminen.

”Det bästa med folkhögskola är den avslappnade
stämningen. Det är mysigt
helt enkelt.”
Greta Schill
Profilkurs - Trä och smide
Vindelns folkhögskola
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Foto: Privat

Intensiva och utmanande år
på Rockmusikerlinjen
Efter musikestet på Sundsvalls
gymnasium hade Isabel Neib ett
mål: att flytta till Stockholm och
komma in på Rockmusikerlinjen
på Birkagårdens
folkhögskola.
Efter ett sabbatsår
kom hon in.
− Vi lärde oss att
ta musikeryrket på
största allvar, säger
den nu albumaktuella
artisten.
Sommaren 2012
då Isabel Neib var på
tågluff fick hon antagningsbeskedet
från Rockmusikerlinjen på Birkagårdens folkhögskola i Stockholm.
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Hon hade tidigare fått veta att hon
var första reserv. Men så, på ett tåg
någonstans i Frankrike, ringer skolan
upp och erbjuder en plats.
− Det blev en
roligare tågluff
efter det, konstaterar Isabel
Neib.
I dag är hon
artist, producent och labelboss för det
egna lilla independentbolaget
Hatago Records. Det blev till slut två
år på folkhögskola. Under det första
året låg fokus på ensemblespel och

under det andra året mer på inspelning och produktion.
Noggrannhet i fokus
− Jag tänkte nog att det skulle bli
ganska soft på folkis. Så blev det inte.
Det var intensivt och utmanande.
Lärarna lärde oss att vara noggranna
och att ta musikeryrket på största
allvar, säger hon.
Undervisningen var indelad i femsex veckors block. Deltagarna fick
börja med låtar från 1950-talet, följt
av samtliga årtal i kronologisk ordning fram till nu.
− Med ”nu” menades att vi skulle
börja skriva egna låtar.
På folkhögskolan fick hon både
kunskap och ett nätverk med andra
musiker som hon fortfarande samarbetar med på olika sätt.

”Väldigt annan
feeling än andra
typer av utbildningar”
Peter Granström
Bred musikkurs
Skeppsholmens folkhögskola

Släpper nytt album
Hittills har hon släppt ett antal singlar
och videor. Planen är att släppa ett
album hösten 2020. Hon beskriver sin
musik som kontrastrik och elektronisk ”happy/sad pop”.
− Det har funnits och finns stora
kontraster i mitt liv. Inte bara med en
pappa från Namibia och en mamma
från Västerbotten utan även i hur
jag är som person. Min konstnärliga
ambition är att lyfta fram det i min
musik. Resultatet är elektronisk pop,
med fokus på starka vokaler och
rytm, säger hon.
Text: Wilhelm Blixt
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Yrkesutbildning
2

Utbilda dig inom ett yrke
Yrkesutbildningar på folkhögskola är profilkurser
speciellt inriktade mot ett yrkesområde. De flesta yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå, men det finns även
vissa på gymnasienivå.
Vilka yrkesutbildningar finns?
Du kan bland annat utbilda dig till journalist, fritidsledare,
lärarassistent, kantor eller hälsopedagog.
Behörighet till yrkesutbildningar
Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå på folkhögskola
har som behörighetskrav en fullgjord treårig utbildning i
gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.
En del har samma förkunskapskrav som högskolan, det vill
säga examen från ett högskoleförberedande program från
gymnasiet. Till andra räcker det med en yrkesexamen eller
motsvarande behörighet från folkhögskolans allmänna kurs.

”Tanken om att
folkhögskolan är
till för alla är något
man ska värna om.”
Hjalmar Hagström
Båtbyggarkurs
Skeppsholmens folkhögskola
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De paddlar mot drömyrket
Tidig höst. Spöregn och gråtrista elva-tolv grader. De flesta
skulle lätt stanna inomhus. Men
i södra Dalsland har ett gäng
blivande äventyrsguider gett sig
ut på sjön.
De ska testa på så kallade SUP:s,
stand up paddle, en bräda där du står
upp och paddlar. Deltagarna balanserar för att undvika att ramla ner i
det kalla vattnet. Tidigare i veckan
testade de att paddla kanot i fors,
både nedför och uppför.
Vid sjökanten har det byggts upp
ett inbjudande camp där en presenning skyddar mot regnet och
eldstaden värmer.
Efter ett rafflande race in mot land
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samlas deltagarna runt elden, tar
av sig sina blöta flytvästar och slår
sig ner med en kopp kaffe. Även om
stämningen är på topp hägrar bastun
på skolans internat. Först ska de bara
montera ner sitt camp och samla ihop
alla grejer.
Små och stora moment
Väl tillbaka på skolan berättar kursdeltagarna Marcus och Elinor sprudlande om kursens olika inslag och
moment som de får testa på.
− Vi har skitkul! De första veckorna
gick vi igenom massa grunder såsom
knutar och knopar, sova ute och vissa
säkerhetsövningar, säger Marcus.
− Vi har fått testa på basicgrejer inom

friluftsliv. Göra upp eldstad, klättring
och paddla kajak, säger Elinor.
Äventyrsguidekursen är en ettårig
yrkesutbildning där deltagarna väljer
en fördjupning: klättring, havskajak
eller skog och sjö. Marcus och Elinor
har valt inriktningen mot skog och
sjö.
Marcus gjorde för några år sedan
en helomvändning i livet. Han lämnade jobbet som visuell kommunikatör
och gav sig ut i världen för att ta del
av stora naturupplevelser på Nya
Zeeland och i Nepal. Det gav så
starka intryck att han nu själv vill
jobba med äventyr i naturen.
− Jag skulle vilja vara utbildare
kombinerat med att jobba för utsatta
grupper i samhället och få ut dem
i skogen. Jag vill visa att det är en
trygg och läkande plats, inte mörk
och hotfull, säger han.
Elinor är tjänstledig från jobbet
som ungdomscoach. Hon tänker sig
en fortsättning inom äventyr efter
kursen.

− Jag vill helst jobba med det här,
gärna i kombination med ungdomar,
säger hon.
Framöver väntar flera spännande
moment för deltagarna i kursen.
− Nästa vecka åker vi till Norge,
senare i vinter blir det skidåkning,
långfärdsskridskor och isvaksbad. Vi
kommer så småningom gå in mer på
ledarskap, entreprenörskap, turism
och guidning, säger Elinor.
Mycket reflektion
Marcus vill också uppmärksamma
kursens pedagogiska upplägg.
− Det är mycket bättre än vad jag
trodde! Efter alla moment är det
mycket reflektion och vi får möjlighet att stanna upp och fundera i
smågrupper vad som gick bra, om
något kändes läskigt, varför vi gjorde
på vissa sätt och så vidare. Alla får
komma till tals och på så sätt blir det
en bra gruppdynamik.
Text och foto: Wilhelm Blixt

”Jag vill visa att
skogen är en trygg
		 och läkande plats”
Marcus och Elinor utbildar sig
till äventyrsguider på Dalslands
folkhögskola.
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STUDIEMIL JÖN
Bo på internat
Många folkhögskolor erbjuder
internatboende under tiden du studerar
på folkhögskola. Ta chansen att både bo
och studera ihop med andra människor!
Internatet gör att du kan flytta vart som
helst i Sverige. För en del är det ett bra
sätt att flytta hemifrån och utvecklas på
ett personligt plan. Efter skoldagens slut
kan samtalen fortsätta i en ateljé eller i
internatets kök.
På många internat delar de boende på
städning, matlagning och andra sysslor.
Det är ett sätt att lära sig hur demokrati
och samarbete funkar i praktiken.

Läs på distans
Distansstudier på folkhögskola
ger dig en större flexibilitet i tid
och rum. Kurserna passar dig som
vill studera hemifrån eller på andra
tider än under dagtid på vardagar.
Distanskurser på folkhögskola bedrivs på
webben men är ändå mötes- och dialog
baserade i sammanhållna grupper.
En del distanskurser är helt på distans,
medan andra har ett antal gemensamma
träffar på folkhögskolan. Hur mycket och
hur ofta du är på folkhögskolan varierar.
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ANDRA KURSER PÅ FOLKHÖGSKOLA
På många folkhögskolor finns
kurser som görs i samarbete med
kommuner och arbetsfömedlingar.
Dessa kan du inte hitta på vår
webbplats folkhögskola.nu, men
du kan kontakta din kommun
eller Arbetsförmedling för mer
information. Förutom de kurser
som beskrivs på denna sida
kan även Svenska från dag ett,
matchningsinsatser, komvux och
yrkeshögskoleutbildningar bedrivas
på folkhögskola på uppdrag av andra.

SMF - Studiemotiverande
folkhögskolekurs
För dig som är arbetssökande och inte
har fullständiga betyg från grund- eller
gymnasieskolan. Syftet med kursen är
att motivera dig till att slutföra dina
studier och öka dina chanser till jobb.
Under tre månader får du möjlighet
att prova på olika ämnen, förbättra
din studieteknik och göra en plan för
framtiden. Kursens upplägg varierar
beroende på skolans inriktning och
deltagarnas önskemål. Deltagarna
måste vara inskrivna på Arbetsförmedlingen och det är också där
igenom du kan få en plats på kursen.

SFI - Svenska för
invandrare
En kvalificerad språkutbildning
som ger grundläggande kunskaper i
svenska språket till vuxna personer
med annat modersmål.
Utbildningen Svenska för invandrare
är inte en folkhögskolekurs utan
det är en egen skolform, som kan
studeras på folkhögskola.
Det är kommunen som avgör om du
har rätt till att studera på SFI.

Etableringskurs
En utbildning för nyanlända. Här
studeras svenska språket och samhället och förbereder deltagare för
studier eller arbete framöver.
Kursen är sex månader och är ett
samarbete mellan folkhögskolorna
och Arbetsförmedlingen.
Innehållet och upplägget beror
mycket på vilka deltagare som finns
i gruppen och vad de har för tidigare
erfarenheter. Varje kurs blir på så
sätt unik och anpassad. Deltagarna
måste vara inskrivna på Arbetsförmedlingen och omfattas av
etableringsuppdraget.
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Från utbildningsminister
till folkhögskollärare
Gustav Fridolin har lämnat
politiken för att göra det han
verkligen tycker är roligt. Sedan
oktober 2019 är han lärare på
Allmän kurs på Stadsmissionens
folkhögskola.
När vi träffas är det en månad sedan
Gustav Fridolin började sitt nya jobb.
− Jag trivs jättebra! Jag har en jättego klass som jag är i en slags honeymoon-phase med. Många deltagare
kanske inte trodde att skolan var
någonting för dem, men så visar det
sig att de faktiskt vill och kan lära
sig. Det är häftigt.

2
Foto: Fredrik Hjerling/Miljöpartiet

Det var under hans första mandatperiod i riksdagen som drömmen
om att bli folkhögskollärare väcktes.
Han var ute på skolbesök och mötte
unga människor med åsikter och idéer om hur samhället kunde bli bättre.
− Det blev ofta en slags workshop i
demokrati. Jag tänkte det skulle vara
kul att följa en grupp under en längre
tid och se vad som skulle kunna hända, säger Gustav.
Folkhögskolan - ett andra hem
Han skrev ihop en idé till ett kursupplägg i praktisk samhällskunskap

vilket i sin tur ledde till ett vikariat
på folkhögskola.
− Jag fick lite som ett andra hem på
folkhögskola, sen dess var det det
jag ville bli. När jag hade min grundutbildning färdig så sökte jag in till
folkhögskollärare.
”Alla gillar inte det jag har gjort”
Efter examen jobbade han några år
på folkhögskola innan han återvände
till politiken. 2011 blev han språkrör
för Miljöpartiet och 2014 utsågs han
till utbildningsminister i den rödgröna regeringen, uppdrag som han
hade fram tills han avgick 2019.
− Alla gillar inte det jag har gjort politiskt, men jag tror ändå att många
förstår att jag har slitit jädrigt hårt.
Så nu tycker jag att jag har rätt att få
göra det jag tycker är roligt. Jag har
gjort min värnplikt.
Kommer du gå tillbaka till
politiken någon gång, tror du?
− Så länge samhället ser ut som det
gör kommer jag alltid vara engagerad
för att förändra det. Men jag tänker
att det finns olika sätt att göra det
på. Nu har jag provat att vara heltidspolitiker ett tag och det är ingenting
jag längtar tillbaka till. För mig och
många andra lärare på folkhögskola
är det ett uppdrag som drivs av engagemang. Det är det här jag älskar att
göra.

GUSTAV FRIDOLIN I ÅRTAL
•
•

•
•
•
•
•

2002 – Väljs in i riksdagen
för Miljöpartiet
2007 – Utbildar sig till
folkhögskollärare vid
Linköpings universitet
2010 – Gör comeback i
riksdagen
2011 – Väljs till språkrör
för Miljöpartiet
2014 – Utses till
utbildningsminister
2019 – Avgår som språkrör
och utbildningsminister
2019 – Börjar arbeta som
lärare på Allmän kurs på
Stadsmissionens folkhögskola

Text: Desirée Widell
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Praktisk information
ANSÖKAN
Kursernas ansökningsoch startdatum varierar.
På folkhögskola.nu står
det angivet vid varje kurs
när sista ansökningsdatum är och när kursen
startar.
Du ansöker direkt till den
folkhögskola du vill gå på.
Kontakta skolan för att ta
reda på hur du ska göra
och vad ansökan ska innehålla. Söker du kurser på
flera folkhögskolor måste
du skicka en ansökan till
varje skola.
Den enskilda folkhögskolan ansvarar också för
sin egen antagning. På
respektive kurssida på
folkhögskola.nu hittar du
även en länk som tar dig
till skolans ansökningssystem.

HITTA EN KURS
På folkhögskola.nu finns
alla folkhögskolor och
deras kurser. Där kan du
sortera sökningen på till
exempel län, kurser med
boende, funktionsnedsättning och kursstart.
Dessutom kan du sortera
utifrån ämnesområde och
kurstyper.
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KOSTNADER
Undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri.
Däremot kan du som deltagare behöva betala för
kurslitteratur, material,
studieresor och lunch.
Du som väljer att bo på
internat betalar även för
kost och logi. Kostnaderna varierar, men brukar
vara runt 4 500 kronor i
månaden.

BOENDE
Många folkhögskolor har
ett internat, vilket innebär
att du kan bo på skolan.
Internatet är en viktig
del av folkhögskolans
studiemiljö där du bor
med andra deltagare på
skolan.

STUDIESTÖD
Du som studerar på folkhögskola har möjlighet att
söka studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden
(CSN). Hur mycket du
kan få, och hur länge, beror på följande punkter:
• Din ålder
Reglerna för studiestöd
skiljer sig för deltagare
under 20 år och deltagare
över 20 år. Det finns även

en övre åldersgräns för
rätten till studiemedel. Du
kan få studiemedel till och
med det år du fyller 56
år men rätten att ta fullt
studielån begränsas från
och med det år du fyller
47 år.
• Kursens studiestödsnivå
Reglerna för studiestöd
skiljer sig beroende på
vilken studiestödsnivå
kursen är på. På folkhögskola.nu står det om
kursen är studiemedelsberättigande och i så fall
vilken nivå kursen är på.
• Om du tidigare fått
studiemedel
Kontakta CSN för att
kontrollera att du har
tillräckligt många veckor
kvar på den nivå dina studier kommer bedrivas på.
• Kursens längd och
studietakt
Kurser kortare än tre
veckor ger inget studiestöd alls. Läser du deltid
mindre än 50 % har du inte
heller rätt till studiestöd.

ÅLDERSGRÄNSER
Du ska fylla minst 18 år
under det år studierna
påbörjas. För många yrkesutbildningar krävs att
du har tre års studier på

Missnöjd?
gymnasienivå. För sommarhelg- och veckokurser är den
undre åldersgränsen 13 år.

KURSTYPER OCH
ÄMNESOMRÅDEN
På sida 4 kan du läsa mer om
olika kurstyper och ämnesområden.

UTLÄNDSKA DELTAGARE
En folkhögskola får statsbidrag för deltagare som har
uppehållstillstånd i Sverige.
Även tillfälliga uppehållstillstånd gäller.
Du som är EU/EES-medborgare och vill läsa på folkhögskola i Sverige behöver
folkbokföra dig i landet för
att kunna läsa på folkhögskola här.
För dig som inte är EU/
EES-medborgare som vill
läsa på folkhögskola i Sverige
krävs ett uppehållstillstånd
om du vill gå en kurs som är
längre än tre månader.
Folkhögskolan kan få
statsbidrag för en mindre
andel asylsökande med LMAkort. Dessutom finns kurser
speciellt för asylsökande
som vill lära sig svenska,
dessa kallas Svenska från
dag ett.

Skolans styrelse har rätt att
fatta de flesta beslut som rör din
situation och dina rättigheter på
skolan. Om du är missnöjd med
din situation på folkhögskolan
ska du i första hand ta upp det
med skolans rektor och i andra
hand med skolans styrelse.
Om du fortfarande är missnöjd
efter att skolan tagit ställning i
frågan kan du anmäla detta till
Folkhögskolornas studerande
rättsliga råd, FSR.
De nås på 08-412 48 00 eller
fsr@folkbildningsradet.se

Funktionsnedsättning?
På folkhögskola finns kurser
specifikt för deltagare med
olika funktionsnedsättningar.
Det finns även kurser där
undervisningen kan anpassas
till deltagare med vissa funktionsnedsättningar.
Dessa kurser går att hitta
genom att sortera sökningen
på folkhögskola.nu.
På folkhögskola.nu finns
information om hur
tillgängligheten ser ut på
alla folkhögskolor.
En del folkhögskolor erbjuder även
boendestöd.

25

3

Norrbottens län
6
2

Västerbottens län



5

4

7
1
11
10
9
8
14

13
12

20

17

Jämtlands län 

15

22

18

Västernorrlands län

19
21
16
31

Dalarnas län

30

Gävleborgs län

27
26

Värmlands län

29
23

37

Västmanlands län
39

Örebro län 
Västra Götalands län
84, 90, Göteborg
93, 98, 100,102,
104


84 85 86 92 95 100 103 105
•

•

•

•

•

•

•

Jönköpings län

36

103

99

Malmö

143 146 • 147 • 148 • 150

41

148

141

139
138
143
144
154 150

152

153

52
Stockholm

49
69 59
81
82

83
110

106

109

Södermanlands län
Östergötlands län

112
108

111

134
136
140

51

61

80

130
128

129

151
137

72

115

133



135

Stockholms län
50

70
42

74

114
119 123 107
122 120
121 117
125
124
127
116
126

131

Skåne län

26

86 96
94

101 97 91
105 88
95 85
132

Hallands län

142
•145 •
146
147
149

75
40 38 77
79

Uppsala län

33
73

71

76



32
28

78

92
89
87

•

35

43
44
45
46 47
48

34

25
24

118

Gotlands län
113

Kalmar län
Kronobergs län
Blekinge län

53

•
43 • 44 • 45 54
5546
47 • 48 • 5056• 51
•
•
52 53 • 54 • 5557
56
58
57 • 58 • 6060• 62
•
• 62
•
63 64 65 6366
•
67 • 6864• 71
•
•
•
•
•

65
66
67 68
71

ALLA FOLKHÖGSKOLOR PER LÄN
1
•
2
•
3
•
4
•
5
•
6
•
7

Norrbottens län
Framnäs folkhögskola
Kalix folkhögskola
Malmfältens folkhögskola
Sunderby folkhögskola
Sverigefinska folkhögskolan
Tornedalens folkhögskola
Älvsby folkhögskola

8
•
9
•
10
•
11
•
12
•
13
•
14

Västerbottens län
Edelviks folkhögskola
Medlefors folkhögskola
Solviks folkhögskola
Storumans folkhögskola
Strömbäcks folkhögskola
Umeå folkhögskola
Vindelns folkhögskola

•

•

Jämtlands län
15 Birka folkhögskola
•
16 Bäckedals folkhögskola
•
17 Åredalens folkhögskola
•

18
•
19
•
20
•
21
•
22

Västernorrlands län
Hola folkhögskola
Härnösands fhsk
Mellansels folkhögskola
Ålsta folkhögskola
Örnsköldsviks folkhögskola

23
•
24
•
25
•
26
•
27
•
28
•
29

Dalarnas län
Brunnsviks folkhögskola
Fornby folkhögskola
Leksands folkhögskola
Malungs folkhögskola
Mora folkhögskola
Sjöviks folkhögskola
Västanviks folkhögskola

•

•

Uppsala län
41 Biskops Arnö Nordens
folkhögskola
•
42 Wiks folkhögskola
•

Stockholms län
43
•
44
•
45
•
46
•
47
•
48
•
49
•
50
•
51
•
52
•
53
•
54
•
55
•
56
•
57

Alma folkhögskola
Birkagårdens folkhögskola
Bosöns folkhögskola
Botkyrka folkhögskola
Bromma folkhögskola
Fryshusets folkhögskola
Hagabergs folkhögskola
Jakobsbergs folkhögskola
Kaggeholms folkhögskola
Kista folkhögskola
Lillsveds folkhögskola
Långholmens folkhögskola
Paideia folkhögskola
Runö folkhögskola
Röda Korsets folkhögskola
• 58
S:ta Birgittas folkhögskola
• 59
S:t Ignatios folkhögskola
•
60 Scouternas folkhögskola
•
61 Sigtuna folkhögskola
•
62 Skarpnäcks folkhögskola
•
63 Skeppsholmens folkhögskola
•
64 Stadsmissionens folkhögskola
•
65 Sundbybergs folkhögskola
•
66 Södertörns folkhögskola
•
67 Södra Stockholms folkhögskola
•
68 Tollare folkhögskola
•
69 Vårdinge folkhögskola
•
70 Väddö folkhögskola
•
71 Ågesta folkhögskola
•

Västmanlands län

Gävleborgs län
30
•
31
•
32
•
33
•
34

Bollnäs folkhögskola
Forsa folkhögskola
Färnebo folkhögskola
PRO:s folkhögskola
Västerbergs folkhögskola

35
•
36
•
37
•
38
•
39
•
40

Värmlands län
Geijerskolan
Ingesunds folkhögskola
Klarälvdalens folkhögskola
Kristinehamns folkhögskola
Kyrkeruds folkhögskola
Molkoms folkhögskola

•

•

72 Hästsportens folkhögskola
•
73 Tärna folkhögskola
•
74 Västerås folkhögskola

•
•

82 Stensunds folkhögskola
83 Åsa folkhögskola
Västra Götalands län

84 Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
•
85 Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen
•
86 Axevalla folkhögskola
•
87 Billströmska folkhögskolan
•
88 Borås folkhögskola
•
89 Dalslands folkhögskola
•
90 Folkhögskolan i Angered
•
91 Fristads folkhögskola
•
92 Grebbestads folkhögskola
•
93 Göteborgs folkhögskola
•
94 Hellidens folkhögskola
•
95 Helsjöns folkhögskola
•
96 Hjo folkhögskola
•
97 Hjälmareds folkhögskola
•
98 Kvinnofolkhögskolan
•
99 Ljungskile folkhögskola
•
100 Mångkulturella folkhögskolan
•
101 Nordiska folkhögskolan
•
102 Sankta Elisabets fhsk
•
103 Vara folkhögskola
•
104 Vinga folkhögskola
•
105 Wendelsbergs folkhögskola
•

Östergötlands län
106 Bona folkhögskola
•
107 Liljeholmens folkhögskola
•
108 Lunnevads folkhögskola
•
109 Marieborgs folkhögskola
•
110 SIMA folkhögskola
•
111 Vadstena folkhögskola
•
112 Valla folkhögskola
•

•

Örebro län
75
•
76
•
77
•
78
•
79
•

Fellingsbro folkhögskola
Hällefors folkhögskola
Karlskoga folkhögskola
Kävesta folkhögskola
Örebro folkhögskola
Södermanlands län

•
•

80 Eskilstuna folkhögskola
81 Nyköpings folkhögskola

Gotlands län
•

113 Gotlands folkhögskola
Kalmar län

114
•
115
•
116
•
117
•
118
•

Gamleby folkhögskola
Högalids folkhögskola
Oskarshamns folkhögskola
Vimmerby folkhögskola
Ölands folkhögskola

121 Mariannelunds folkhögskola
122 Mullsjö folkhögskola
•
123 Sommenbygdens folkhögskola
•
124 Södra Vätterbygdens
folkhögskola
•
125 Sörängens folkhögskola
•
126 Värnamo folkhögskola
•
127 Ädelfors folkhögskola
•
•

Kronobergs län
128 Grimslövs folkhögskola
•
129 Markaryds folkhögskola
•
130 S:t Sigfrids folkhögskola
•

Hallands län
131 Katrinebergs folkhögskola
•
132 Löftadalens folkhögskola
•

Blekinge län
133
•
134
•
135
•
136
•

Blekinge folkhögskola
Jämshögs folkhögskola
Litorina folkhögskola
Valjevikens folkhögskola
Skåne län

137 Albins folkhögskola
•
138 Eslövs folkhögskola
•
139 Fridhems folkhögskola
•
140 Furuboda folkhögskola
•
141 Glimåkra folkhögskola
•
142 Glokala folkhögskolan
•
143 Holma folkhögskola
•
144 Folkhögskolan Hvilan
•
145 Hyllie Park folkhögskola
•
146 Kvarnby folkhögskola
•
147 Malmö folkhögskola
•
148 Munka folkhögskola
•
149 S:ta Maria folkhögskola
•
150 Skurups folkhögskola
•
151 Sundsgårdens folkhögskola
•
152 Önnestads folkhögskola
•
153 Österlens folkhögskola
•
154 Östra Grevie folkhögskola
•

Jönköpings län
119 Braheskolan Visingsö
folkhögskola
•
120 June folkhögskola
•
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ALLA FOLKHÖGSKOLORS KONTAKTUPPGIF TER
A
Albins folkhögskola, albins.nu, 0418-146 90
Alma folkhögskola, alma.fhsk.se, 0721-584 100
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, a-folkhögskolorna.se/
goteborg, 031-711 91 91
Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, a-folkhögskolorna.
se/viskadalen, 0320-183 00
Axevalla folkhögskola, axevalla.fhsk.se, 0511-269 70

B
Billströmska folkhögskolan, billstromska.fhsk.se, 0304-67 65 70
Birka folkhögskola, birka.fhsk.se, 063-14 74 00
Birkagårdens folkhögskola, birkagarden.fhsk.se, 08-524 633 30
Biskops Arnö Nordens folkhögskola, biskopsarno.se, 0171-826 70
Blekinge folkhögskola, blekingefolkhogskola.se, 0457-73 18 60
Bollnäs folkhögskola, regiongavleborg.se/bollnasfhs,
0278-389 00
Bona folkhögskola, bona.nu, 0141-20 95 80
Borås folkhögskola, borasfhsk.se, 033-12 52 00
Bosöns idrottsfolkhögskola, bosonifhs.se, 08-699 66 28
Botkyrka folkhögskola, botkyrkafolkhogskola.org, 08-534 708 80
Braheskolan-Visingsö folkhögskola, braheskolan.se, 0390-566 10
Bromma folkhögskola, brommafolkhogskola.se, 08-636 23 00
Brunnsviks folkhögskola, brunnsvik.se, 0243-33 01 00
Bäckedals folkhögskola, backedal.se, 0680-166 70

D
Dalslands folkhögskola, dals.fhsk.se, 0528-758 80

E
Edelviks folkhögskola, edelvik.se, 0914-795 100
Eskilstuna folkhögskola, eskilstunafolkhogskola.nu, 016-10 52 80
Eslövs folkhögskola, eslovsfhsk.se, 0413-663 00

F
Fellingsbro folkhögskola, fellingsbro.fhsk.se, 0581-891 00
Folkhögskolan Hvilan, hvilan.se, 040-46 44 00
Folkhögskolan i Angered, folkhogskolaniangered.se,
031-48 34 44
Fornby folkhögskola, fornby.se, 0243-23 95 50
Forsa folkhögskola, regiongavleborg.se/forsa, 0650-367 50
Framnäs folkhögskola, framnas.nu, 0911-23 11 00
Fridhems folkhögskola, fridhemsfolkhogskola.se, 0418-44 60 00
Fristads folkhögskola, fristads.fhsk.se, 033-23 68 00
Fryshusets folkhögskola, folkhogskolan.fryshuset.se, 08-691 76 00
Furuboda folkhögskola, furuboda.org, 044-781 46 00
Färnebo folkhögskola, farnebo.se, 0291-202 75

G
Gamleby folkhögskola, gamlebyfolkhogskola.se, 0493-131 00
Geijerskolan, geijerskolan.se, 0552-302 50
Glimåkra folkhögskola, glimnet.se, 044-448 00
Glokala folkhögskolan i Malmö, glokala.se, 040-88 225
Gotlands folkhögskola, gotlandsfolkhogskola.se, 0498-20 36 50
Grebbestads folkhögskola, grebbestads.fhsk.se, 0525-199 20
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Grimslövs folkhögskola, grimslovsfolkhogskola.se, 0470-76 37 00
Göteborgs folkhögskola, gbg.fhsk.se, 031-769 76 00

H
Hagabergs folkhögskola, hagaberg.fhsk.se, 08-550 910 00
Hellidens folkhögskola, helliden.se, 0502-178 00
Helsjöns folkhögskola, helsjon.se, 0320-20 58 30
Hjo folkhögskola, folkhogskolan.com, 0503-323 00
Hjälmared folkhögskola, hjalmared.se, 0322-64 40 00
Hola folkhögskola, hola.se, 0612-856 01
Holma folkhögskola, holmafolkhogskola.se, 073-068 12 62
Hyllie Park folkhögskola, hyllieparkfolkhogskola.se, 040-37 59 60
Hällefors folkhögskola, folkis.nu, 0591-643 90
Härnösands folkhögskola, hfs.se, 0611-55 85 00
Hästsportens folkhögskola, hastsportensfolkhogskola.se,
0220-430 75
Högalids folkhögskola, hogalid.nu, 0480-844 80

I
Ingesunds folkhögskola, ingesund.se, 0570-385 50

J
Jakobsbergs folkhögskola, jakobsbergsfolkhogskola.se,
08-120 28 180
June folkhögskola, junefolkhogskola.se, 036-37 48 00
Jämshögs folkhögskola, jamshog.org, 0454-463 40

K
Kaggeholms folkhögskola, kaggeholm.se, 08-560 222 00
Kalix folkhögskola, kalixfolkhogskola.se, 0923-666 10
Karlskoga folkhögskola, karlskogafolkhogskola.se, 0586-646 00
Katrinebergs folkhögskola, regionhalland.se/katrineberg,
0346-575 00
Kista folkhögskola, kistafolkhogskola.se, 08-751 50 40
Klarälvdalens folkhögskola, klaralv.se, 0563-252 00
Kristinehamns folkhögskola KPS, kristinehamn.fhsk.se,
0550-392 50
Kvarnby folkhögskola, kvarnby.se, 040-602 87 00
Kvinnofolkhögskolan, kvinnofolkhogskolan.se, 031-780 35 00
Kyrkeruds folkhögskola, kyrkerud.se, 0573-133 40
Kävesta folkhögskola, kavesta.fhsk.se, 019-602 49 50

L
Leksands folkhögskola, leksand.fhsk.se, 0247-648 00
Liljeholmens folkhögskola, liljeholmen.nu, 0494-797 00
Lillsveds idrottsfolkhögskola, lillsved.se, 08-541 385 30
Litorina folkhögskola, litorina.fhsk.se, 0455-36 76 00
Ljungskile folkhögskola, ljungskile.org, 0522-68 69 00
Lunnevads folkhögskola, lunnevad.se, 013-23 49 00
Långholmens folkhögskola, lhmfhsk.se, 08-658 16 30
Löftadalens folkhögskola, regionhalland.se/loftadalen,
0340-58 18 00

M
Malmfältens folkhögskola, malmfaltensfolkhogskola.se,
0980-675 00

Malmö folkhögskola, malmofolkhogskola.se, 040-671 51 00
Malungs folkhögskola, malungsfolkhogskola.se, 0280-143 00
Mariannelunds folkhögskola, mariannelund.nu, 0496-215 50
Marieborgs folkhögskola, marieborg.org, 011-21 96 00
Markaryds folkhögskola, markarydsfolkhogskola.se,
0433-74 500
Medlefors folkhögskola, medlefors.se, 0910-575 00
Mellansels folkhögskola, mfhs.se, 0661-65 44 00
Molkoms folkhögskola, molkom.nu, 0553-100 04
Mora folkhögskola, morafolkhogskola.se, 0250-942 00
Mullsjö folkhögskola, mullsjofolkhogskola.nu, 0392-374 00
Munka folkhögskola, munkafolkhogskola.se, 0431-43 20 10
Mångkulturella folkhögskolan, finska.fhsk.se, 031-331 50 66

Sundsgårdens folkhögskola, sundsgarden.se, 042-19 38 00
Sverigefinska folkhögskolan, svefi.net, 0922-688 00
Södertörns folkhögskola, sodertornsfolkhogskola.se,
08-500 207 50
Södra Stockholms folkhögskola, sodrastockholm.se,
08-465 06 650
Södra Vätterbygdens folkhögskola, svf.fhsk.se, 036-30 69 00
Sörängens folkhögskola, rjl.se/sorangensfolkhogskola,
010-243 35 00

N

U

Nordiska folkhögskolan, nordiska.fhsk.se, 0303-20 62 00
Nyköpings folkhögskola, nykoping.fhsk.se, 0155-29 20 80

Umeå folkhögskola, umeafolkhogskola.se, 090-503 00

O

V

Oskarshamns folkhögskola, oskarshamnsfolkhogskola.se,
0491-768 100

Vadstena folkhögskola, vadstenafolkhogskola.se, 0143-157 00
Valjevikens folkhögskola, valjeviken.se, 0456-151 15
Valla folkhögskola, valla.fhsk.se, 013-35 55 80
Vara folkhögskola, vara.fhsk.se, 0512-579 70
Vimmerby folkhögskola, vimmerbyfolkhogskola.se, 0492-143 00
Vindelns folkhögskola, vindelnsfolkhogskola.se, 0933-136 00
Vinga folkhögskola, vingafolkhogskola.se, 031-96 06 00
Vårdinge folkhögskola, vardinge.fhsk.se, 0158-230 58
Väddö folkhögskola, vaddo.fhsk.se, 0176-528 00
Värnamo folkhögskola, rjl.se/varnamofolkhogskola,
010-244 90 10
Västanviks folkhögskola, vastanviksfhs.se, 0247-641 30
Västerbergs folkhögskola, regiongavleborg.se/vasterberg,
0290-340 40
Västerås folkhögskola, vfhsk.se, 021-14 07 05

P
Paideia folkhögskola, paideiafolkhogskola.se, 08-679 55 55
PRO:s folkhögskola, profolkhogskola.se, 0291-212 20

R
Runö folkhögskola, runo.se, 08-728 57 20
Röda Korsets folkhögskola, rodakorsetsfolkhogskola.com,
08-680 18 71

S
S:t Ignatios folkhögskola, sanktignatios.org, 08-55 10 52 10
S:t Sigfrids folkhögskola, sigfrid.se, 0470-72 40 82
S:ta Birgittas folkhögskola, stabirgitta.se, 070-362 02 98
S:ta Elisabets folkhögskola, elisabet.se, 031-13 27 35
S:ta Maria folkhögskola, sanktamaria.fhsk.se, 040-22 31 13
Scouternas folkhögskola, scouternasfolkhogskola.se,
08-555 065 10
Sigtuna folkhögskola, sigtunafolkhogskola.se, 08-592 583 00
SIMA folkhögskola, simafolkhogskola.se, 020-200 244
Sjöviks folkhögskola, sjovik.eu, 0226-678 00
Skarpnäcks folkhögskola, skarpnacksfolkhogskola.se,
08-683 18 30
Skeppsholmens folkhögskola, skeppsholmensfolkhogskola.se,
08-679 28 00
Skurups folkhögskola, skurupsfolkhogskola.se, 0411-55 89 00
Solviks folkhögskola, solviksfolkhogskola.se, 0910-73 20 00
Sommenbygdens folkhögskola, sommenbygdensfolkhogskola.se,
0140-659 60
Stadsmissionens folkhögskola, stadsmissionen.se/folkhogskola,
08-684 23 502
Stensunds folkhögskola, stensund.se, 0156-532 00
Storumans folkhögskola, fhsk.nu, 0951-267 80
Strömbäcks folkhögskola, strombacksfolkhogskola.se,
090-426 00
Sundbybergs folkhögskola, sundbybergsfolkhogskola.se,
08-445 39 00
Sunderby folkhögskola, sunderbyfolkhogskola.se, 0920-26 66 00

T
Tollare folkhögskola, tollare.org, 08-505 686 00
Tornedalens folkhögskola, tornedalen.se, 0927-795 70
Tärna folkhögskola, tarna.fhsk.se, 0224-583 00

W
Wendelsbergs folkhögskola, wendelsberg.se, 031-338 05 30
Wiks folkhögskola, wik.nu, 018-611 66 50

Å
Ågesta folkhögskola, agesta.nu, 08-562 28 100
Ålsta folkhögskola, alsta.nu, 0691-66 14 00
Åredalens folkhögskola, aredalensfhsk.se, 0647-66 55 00
Åsa folkhögskola, asa.fhsk.se, 0157-695 00

Ä
Ädelfors folkhögskola, adelfors.nu, 0383-571 00
Älvsby folkhögskola, afhs.nu, 0929-723 00

Ö
Ölands folkhögskola, olandsfolkhogskola.se, 0485-56 44 00
Önnestads folkhögskola, onnestadsfolkhogskola.se,
044-785 01 00
Örebro folkhögskola, orebrofolkhogskola.se, 019-20 89 70
Örnsköldsviks folkhögskola, ofhs.se, 0660-26 67 00
Österlens folkhögskola, osterlen.fhsk.se, 0417-280 00
Östra Grevie folkhögskola, ostragreviefolkhogskola.com,
040-55 62 00
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Hitta din kurs i dag på
Sök bland tusentals kurser
på över 150 folkhögskolor
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Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO
FSO arbetar på uppdrag av alla svenska folkhögskolor.
Vi ansvarar bland annat för den allmänna och samlade
informationen om landets folkhögskolor. Vi gör informationsmaterial om folkhögskolan och driver webbplatsen
folkhögskola.nu. Vi ger också information och vägledning om
folkhögskolestudier.
08-796 00 50
info@folkhogskola.nu
www.folkhogskola.nu
FSO, Box 112 15, 100 61 Stockholm
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Vi som gör den här broschyren har
koll på folkhögskola. Vårt uppdrag
är att informera om Sveriges alla
folkhögskolor.
Vi står bakom webbplatsen
folkhögskola.nu, där du kan söka
bland tusentals kurser på landets alla
folkhögskolor.
Kolla gärna in vår andra webbplats
sverigesfolkhogskolor.se. Där finns
mer information, fakta och statistik.
Hör av dig till oss på
info@folkhogskola.nu
08-796 00 50

