
Maximera synlighet för kurser 
på Folkhögskola.nu



Om folkhögskola.nu



Varför ska jag bry mig?



Lär känna våra besökare!



Att maximera synlighet



= kurskort



= fritextsök



Struktur



Skolsida Filialsida
Termin

Nyheter

Kurs 1

Termin
Kurs 2…

Kurs 1
Kurs 2…

Nyhet 1
Nyhet 2…

(Samma upplägg)



Skolsida Filialsida
(Samma upplägg)

Vad är viktigt här?
- Veta/känna/göra
- Sökordsoptimera



Skolsida Filialsida
(Samma upplägg)

- Ingress och bild
- Tillgänglighet
- Internatboende
- Andra utbildningar
- Nyhet! Sociala medier
- Filialer?



Termin
Kurs 1

Termin
Kurs 2…

Kurs 1
Kurs 2…

En behållare, viktig för 
strukturen.



Termin
Kurs 1

Termin
Kurs 2…

Kurs 1
Kurs 2…

Kurserna.



Kurssidor



Rubrik/kursnamn
Vad behöver finnas med?

- Kursnamn
- Ordet ”Distans”



Rubrik/kursnamn
Vad kan kanske finnas med?

- Kursort, om annan än skolan
- Ordet ”Kurs”. Självklart på AK, mindre självklart på 

profilkurser. Folkmusik eller Folkmusikkurs – båda 
fungerar. Dock helt onödigt med ”Kurs i folkmusik”. 



Rubrik/kursnamn
Vad ska inte finnas med?

- ”VT21” (terminsstart står på kurskort, termin står i URL)

- Omskrivna kursnamn för att hamna högst upp i söket. 



Rubrik/kursnamn
- Allmän kurs ska alltid benämnas som Allmän kurs enligt 

statsbidragsvillkoren.
- Förkortat kursnamn i sökresultat (vid behov)



Lediga platser/ansök senast
Hänger båda ihop med om en kurs är öppen eller stängd. 

För att en kurs ska visas som ”Lediga platser”:

- Sista ansökningsdatum ej passerat/inskrivet i rätt format

- Rutan för lediga platser ska vara ikryssad



Ingress
- Kort, kärnfull, sökordstät

- Inga radbryt, listor eller liknande



Ingress
Exempel – få in sökord:

Är du sugen på att bli bättre på att spela rock, pop eller jazz? 

Musikkursen på Roliga folkhögskolan är till för musiker med 

trummor, gitarr, bas eller piano som huvudsakliga instrument! 



Ingress
Exempel:

Är du sugen på att bli bättre på att spela rock, pop eller jazz? 

Musikkursen på Roliga folkhögskolan är till för musiker med 

trummor, gitarr, bas eller piano som huvudsakliga instrument! 



Korta tips
- Kurslängd – ange 1-3 år om det är en Allmän kurs som man 

ansöker till en gång, inte en ny gång varje år.

- Kurslängd i fritext: Ska endast komplettera, skrivs bredvid 
den angivna kurslängden. 

- Länk till ansökningsformulär: Hamnar under ” Ansök nu”-
knappen

- Antagningsvillkor, kursavgift och ”detta förväntas 
deltagaren kunna..” – se till att skriva något!



Korta tips
- Kursens webbadress = länk till kursen på skolans 

webbplats. Ej nödvändigtvis samma som ansökningslänk. 

- CSN – dubbelkolla gärna! Avgörande för vissa deltagare



Kategorier
- Viktiga! Den andra vägen att hitta en kurs.

- Men överkategorisera ej.



Bilder



Att ladda upp bilder
- Bildmapp för folkhögskola – se till att hamna rätt! Bilder 

ska in i mappen som heter folkhögskolans namn, ej 
”Bildmapp för folkhögskola”

- Även ”för denna sida” fungerar.

- Först ladda upp – sedan lägga in. 



Bildeditor - EPiServer
- Basic bildredigering! Beskär/ändra storlek med mera. 



Övrigt



Nyheter

Nyhet 1

Nyhet 2…

En behållare.

Nyheterna placeras under, 
precis som kurser under 
terminsmapp.



Felmeddelanden



Granska allt live!



En sidas olika ”lägen”
- Publicerad

- Utgången 

- Väntar på godkännande



Sommarkurser



För att komma med i katalogen:
• Håll deadline
• Kursen måste vara publicerad (ej sparad/ 

schemalagd)
• Ha korrekta datum (Håll koll på året)



”Beskrivning till sommarkurskatalogen”:
• Inga förkortningar
• Upprepa inte kursnamnet
• Upprepa inte skolnamnet
• Ej kurstid/kurslängd/ansök senast
• Inte man/sig eller de/dem, utan du/dig eller vi/oss. 
• Fokus på lärande, kursmoment
• Obligatoriskt och har en maxgräns



Kontaktuppgifter, 
webbplats, län, 
huvudman

Skolnamn

Ansök senast och 
kurstid

Kursnamn och 
”Beskrivning till 
sommarkurskatalogen”



- Låtskriveri – forts.
- Sångkurs
- Dansa ihop med 

andra! Steg 2. 

- Låtskriveri – fortsättning
- Sång
- Dans – fortsättning

- Skriv låtar 
- Sjung gemensamt
- Dansa ihop med andra



Några nyheter!





• Fritextsök – endast i rubrik och ingress





På gång!



Mycket kring söket: 
• När söket kickar in/sökning på delar av 

ord
• Förslag på sökningar
• Genomgång av synonymer
• Göra det lättare att hitta ”avancerat 

filter”



• Taggmoln på kurssidor
• En ”Sticky” Ansök nu-knapp
• Minska ”Bannern” på söksidorna för att 

snabbare se kurser
• En omstrukturering på ”Om 

folkhögskola”



Inmatningen inför 2021



• VT 2021 – ligger publicerad
• HT 2021 – läggs ut i mitten av november
• Sommarkurser + HT2021 – deadline 30/11



• Sverigesfolkhogskolor.se/folkhogskolanu
• Webbinarium: Få koll på statistiken för 

era kurser på folkhögskola.nu (10/11)
• Webbinarium: Digitala kanaler med Sara 

Öhman (1/12)
• Kommunikationskonferensen: 

webbsänd, 18-19/3



Frågor?
Kontaktuppgifter

Matilda Hedlund

08 – 17 03 86

Matilda.hedlund@sverigesfolkhogskolor.se
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