
Kansanopiston (Folkhögskola) opetuksen 
lähtökohtana ovat opiskelijoiden tarpeet, 
pohjatiedot ja kokemukset. Opiskelu kansan- 
opistossa on maksutonta. Kaikissa kansan- 
opistoissa on mahdollista suorittaa lukion ... 

... OPPIMÄÄRÄ JA HANKKIA KELPOISUUS 
KORKEAMMAN TASON OPINTOIHIN 
HAKUA VARTEN. KANSANOPISTOT 
OVAT ITSENÄISIÄ JA KURSSITARJONTA 
VAIHTELEE KOULUITTAIN.

Yleinen kurssi

Kansanopistot tarjoavat useita eri 
kursseja. Tavallisin on Yleinen kurssi, 
jonka voi suorittaa kaikissa kan-
sanopistoissa. Yleisellä kurssilla on 
mahdollista suorittaa peruskoulun ja 
lukion oppimäärä sekä hankkia kelpoi-
suus yliopistoihin tai korkeakouluihin 
hakua varten. Opiskeltavia aineita ovat 
mm. ruotsi, englanti, matematiikka ja 
yhteiskuntaoppi. Yleisen kurssin suo-
rittamisesta ei saa todistusta, mutta 
osallistuneille annetaan kansanopisto-
jen oma opintoarvio. 

Profiilikurssit

Kansanopistoissa voi myös lukea 
Profiilikursseja joissa perehdytään 
tiettyyn aihepiiriin, kuten musiikkiin, 
mediaan, taidekäsitöihin, teatteriin tai 
kieliin. Profiilikursseista ei saa kelpoi-
suutta tai opintoarviota. 

Ammattikoulutukset

Kansanopistot tarjoavat myös monia 
ammattikoulutuksia. Kansanopistosta 
voi valmistua journalistiksi, vapaa-
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ajanohjaajaksi, hoitoavustajaksi tai 
henkilökohtaiseksi avustajaksi. 
Vaihtoehtoja on monia.

Asuntola ja etäkurssit

Monilla kansanopistoilla on oma 
asuntola, jossa opiskelijat voivat asua 
opintojen ajan. Yhtenä vaihtoehtona 
kaukana asuville ovat myös etäkurssit. 
Kansanopistot tarjoavat laajan valikoi-
man etäkursseja joihin voi osallistua 
olematta fyysisesti paikan päällä. 

Maksut, pääsyvaatimukset ja opintotuki 

Varsinainen opiskelu kansanopistossa 
on maksutonta. Sen sijaan kurssikir-
jallisuus ja muu kurssilla tarvittava 
opintomateriaali on ostettava itse. 
Jotkut kansanopistot perivät myös 
pakollisen lounasmaksun. Asuntolassa 
asuvat maksavat ruoasta ja asunnos-
ta. Mahdollisista opintokäynneistä 
ja -matkoista saattaa myös aiheutua 
kustannuksia. 

Kaikilla yli 18-vuotiailla on oikeus 
opiskella kansanopistossa. Joissain 
tapauksissa kansanopistossa voi opis-
kella myös alle 18-vuotiaana. Silloin 
kotikuntasi on maksettava paikastasi. 

Kaikki opetus tapahtuu ruotsiksi. 
Kansanopistossa opiskelun vaatimuk-
sena on vähintään Svenska för invan-
drare (SFI) -peruskurssin (nybörjarni-
vå) suorittaminen tai vastaavat tiedot. 

Maahanmuuttajille, jotka osaavat vain 
vähän ruotsia, on olemassa erityisiä 
kursseja. Jos osaat riittävän hyvin 
ruotsia, voit osallistua suoraan Yleisel-
le kurssille tai Profiilikurssille. 

Kansanopisto-opinnot oikeuttavat 
opintotukeen, jota haetaan Ruotsin 
opintotukiviranomaiselta, Centrala 
studiestödsnämnden (CSN). 

www.folkhogskola.nu

Verkkosivulta www.folkhogskola.
nu löytyvät tiedot kaikista Ruotsin 
kansanopistoista ja niiden tarjoamista 
kursseista. 

Kansanopistoihin ei ole yhteistä 
hakua, vaan jokaiseen kansanopistoon 
haetaan erikseen niiden omalla haku-
lomakkeella. Useimmilla kansanopis-
toilla on oma verkkosivu, jonka kautta 
kursseille voi hakea suoraan. Osoit-
teessa folkhogskola.nu on linkit kunkin 
kansanopiston omille verkkosivuille.

Taustatietoa

Kansanopisto koulumuotona on 
ollut olemassa Ruotsissa jo yli 100 
vuotta. Ruotsissa on nykyään 150 
kansanopistoa. Noin 110:llä näistä on 
yhteys johonkin kansanliikkeeseen 
tai aatteelliseen järjestöön. Ruotsin 
maakäräjät ja alueet pyörittävät noin 
40 kansanopistoa.



Kansanopistojen toiminta saa 
valtion ja maakäräjien tukea. Valtion 
kansanvalistuksen tukemisen 
perustana on: 

•	 Tukea	demokratiaa	vahvistavaa	
ja	kehittävää	toimintaa

•	 Tukea	ihmisten	mahdollisuuksia	
vaikuttaa	omaan	elämäntilantee-
seensa	ja	innostaa	heitä	osallis-
tumaan	yhteiskuntakehitykseen	
(esim.	poliittisen,	ammattiyhdis-
tys-,	kulttuuri-	tai	muun	aatteelli-
sen	toiminnan	kautta)	

•	 Tasoittaa	yhteiskunnan	koulutus-
kuiluja	sekä	parantaa	koulutus-		
ja	sivistystasoa

•	 Lisätä	kiinnostusta	kulttuurie-	
lämää	kohtaan	ja	kannustaa	
ihmisiä	osallistumaan

Folkhögskolornas informationstjänst, FIN
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VERKKOSIVULTA
WWW.FOLKHOGSKOLA.NU 

LÖYTYVÄT TIEDOT KAIKISTA 
RUOTSIN KANSANOPISTOISTA 

JA NIIDEN TARJOAMISTA 
KURSSEISTA.


