TIO SNABBA OM FOLKHÖGSKOLAN
Folkhögskolan är en unik utbildningsform. Här kommer tio
snabba fakta för dig som undrar
vad folkhögskola är.

1) MÅNGFALD

Folkhögskolan vänder sig till vuxna
över 18 år som vill studera. På folkhögskolan möter du en mångfald
av människor med olika bakgrund,
erfarenhet och intressen. Att studera ihop med människor du kanske
inte träffat annars ger nya perspektiv och utbyten under studietiden.
I klassrummet är dialogen viktig.
Ditt aktiva deltagande i gruppen
är en del av folkhögskolans kännetecken.

2) KURSER PÅ OLIKA NIVÅER
Folkhögskolan har många olika
typer av kurser på olika nivåer.
•

Allmän kurs ger behörighet till
studier på högskola och yrkeshögskola.

•

Profilkurser är kurser där du
ägnar större delen åt det speciella ämnesområde du valt, till
exempel musik, media, språk
eller turism.

•

Yrkesutbildningar är profilkurser inriktade mot ett yrke,
till exempel fritidsledare, journalist och behandlingspedagog.

Varje skola utformar sitt egna
kursutbud. Det innebär att du kan
hitta en kurs med ett innehåll och
nivå som passar dig.

3) ALLMÄN KURS BEHÖRIGHET TILL HÖGRE
STUDIER

Folkhögskolans Allmänna kurs kan
ge grundläggande behörighet till
högskolan och yrkeshögskolan. När
du är klar får du ett studieomdöme
som gör att du kan söka exempelvis

till högskola genom folkhögskolans
urvalsgrupp. Allmän kurs finns på
alla folkhögskolor.

4) DELTAGARSTYRD
UNDERVISNING		

Undervisningen utgår från dig
och du blir uppmuntrad att vara
med och skapa din utbildning.
På folkhögskola går du ofta i en
mindre kursgrupp som studerar
ihop under en längre tid. Intressen
och erfarenheter avgör hur
gruppen lägger upp studierna.
Det fria samtalet och skapande
arbetsformer ger förutsättningar
för kreativitet och egen utveckling.

5) KUNSKAP SOM RÄCKER
LÄNGE

På folkhögskolan går studierna
i mer traditionella skolämnen
hand i hand med friare kunskapssökande. Genom breda tematiska
studier kan du få ett helhetsgrepp
på de saker du lär dig.
Folkhögskolans kurser har en
konkret koppling till samhället
och omvärlden omkring oss. Allt
detta påverkar undervisningen.
Visst sitter vi i lektionssalar, men
ibland flyttar vi också ut kursen, på
studiebesök eller till den miljö vi
ska lära oss mer om.

6) TILLGÄNGLIGT OCH ÖPPET
FÖR ALLA

Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd
och en tillgänglig miljö för deltagare med funktionsnedsättning.
Det finns också kurser som vänder
sig särskilt till dig med funktionsnedsättning.

7) FLEXIBLA STUDIER

Många folkhögskolor anordnar
också kurser helt eller delvis på
distans. Distanskurserna bedrivs
med hjälp av nätet men är ändå
mötes- och dialogbaserade i sam-

manhållna grupper. En del distanskurser har inga fysiska träffar
medan andra kombinerar distansstudierna med ett antal gemensamma kursdagar på folkhögskolan.

8) BOSTAD FINNS

Ta chansen att både bo och studera
ihop med andra människor! Många
folkhögskolor har ett internat där
du kan bo under tiden du studerar
på folkhögskolan.

9) KULTUREN SPELAR ROLL

Det finns ett brett utbud av utbildningar inom musik-, teater-,
och andra estetiska områden på
folkhögskolan. Många väljer därför
folkhögskolan som en förberedelse
för att arbeta med kultur även i
framtiden. Det sjungs, spelas och
skapas nästan dygnet runt på vissa
folkhögskolor och på det sättet blir
skolan ett levande kulturcentrum,
i många fall också för hela bygden
runtomkring.

10) 154 FOLKHÖGSKOLOR

Folkhögskolorna finns över hela
Sverige. Du kan söka till vilken
folkhögskola du vill.
Folkhögskolorna är självständiga. 112 folkhögskolor drivs av
folkrörelser, ideella organisationer,
stiftelser eller föreningar, och 42
drivs av landsting och regioner. De
värderingar och idéer som skolans
huvudman har, påverkar folkhögskolans inriktning, kursutbud och
aktiviteter.
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