
En snabbguide om 
Sveriges folkhögskolor

Ett starkare 
samhälle

Nabila Ait Mokhtar
Fortsättningskurs: 
Bättre svenska
Skarpnäcks 
folkhögskola

”Jag kände mig så ledsen när jag 
gick till vårdcentralen och inte 
kunde förklara vad min bebis 
känner. Men folkhögskolan har 
tagit bort hindret mellan 
svenska samhället och mig.”

av deltagarna uppger 
att de har fått bättre 
förutsättningar på 
arbetsmarknaden.
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Behörighetsgivande/All-
män kurs
För de som helt saknar eller 
inte är klar med sin grund-
skole- eller gymnasieutbild-
ning. Ett alternativ till kom-
vux för att få grundläggande 
behörighet att söka vidare till 
högskola eller andra högre 
studier.

Profilkurs/Särskild kurs
Fördjupningskurser för att 
utveckla ett intresse inom 
ett visst område. En profil-
kurs kan vara inriktad på till 
exempel musik, media, teater, 
språk eller friskvård. Många 
förbereder sig för vidare 
studier inom området.

Yrkesutbildningar
Exempel på yrkesutbildningar 
på folkhögskola är journalist, 
fritidsledare, behandlingsas-

sistent, kantor och tecken-
tolk. Vissa yrkesutbildningar 
är på eftergymnasial nivå, 
medan andra är på gymna-
sienivå.

Sommarkurser/Korta 
kurser
Sommarkurser och andra 
korta kurser på folkhögskola 
ges i en mängd olika ämnen, 
ofta med olika konstnärliga 
eller estetiska inriktningar.

Arbetsmarknadsuppdrag
Många folkhögskolor ger 
även utbildningar på upp-
drag av statliga myndigheter, 
exempelvis inom arbetsmark-
nads- och integrations- eller 
folkhälsoområdet. Exem-
pelvis Studiemotiverande 
folkhögskolekurs (SMF), 
Etableringskurs för nyanlända 
samt Bristyrkesutbildningar.

Det här kan man läsa på folkhögskola

Julia Simonsson
Kurs: Hiphop
Globala folkhögskolan

”Jag trodde inte på mig själv 
innan folkhögskolan och 
visste inte vart jag skulle ta 
vägen. Efter utbildningen 
känns det som att jag har alla 
möjligheter att lyckas.”



Heja Sverige

Folkhögskolan är en unik utbildningsform som 
fyller en viktig funktion i det svenska samhället. 
I den här broschyren kan ni se flera exempel på 
fakta och berättelser som visar hur folkhögsko-
lan ger människor möjligheter och självförtro-
ende. En viktig faktor är att folkhögskolan är 
avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla oavsett 
bakgrund att söka kurser. En avgiftsfri folkhög-
skola är möjlig tack vare de offentliga medel 
som utdelas av staten och från regioner. För 
att kunna fortsätta bedriva vårt unika folkbild-
ningsarbete behöver vi långsiktigt stöd från 
stat, regioner och kommuner. Tillsammans kan 
vi fortsätta stärka det svenska samhället med 
kunskap och bildning!

www.sverigesfolkhogskolor.se

10
Ett av målen med folk
bildningen och folkhög
skolan är att utjämna 
utbildningsklyftor och 
höja utbildningsnivån i 
samhället.

6
Folkhögskolan är en 
cental aktör i det svenska 
kulturlivet och arbetar 
aktivt för att bredda 
intresset för och öka del
aktigheten i kulturlivet.

7
Folkhögskolan når många 
med kort utbildnings
bakgrund, funktionsned
sättning och begränsade 
språkkunskaper.

9
Det finns 156 folkhög
skolor i landet och fler 
håller på att startas upp.

8
Folkhögskolan är för 
många en väg in i det 
svenska samhället.

5
Ett viktigt syfte med sta
tens stöd till folkhögsko
lan är att verksamheten 
ska bidra till att stärka 
och utveckla demokratin 
i Sverige.

10 snabba fakta om 
folkhögskolan

4
Utbildningen anpassas 
efter deltagarnas egna 
kunskaper och det finns 
stor möjlighet för infly
tande över studierna.

1
Att gå på folkhögskola är 
ett steg till vidare studier, 
till arbete och till person
lig utveckling.

3
Folkhögskolan riktar sig 
främst till vuxna. Här 
möts deltagare i olika åld
rar, med olika bakgrund 
och erfarenheter.

2
Folkhögskolan drivs  
dels av huvudmän från 
idéburna organisationer  
och dels av regioner. 

av deltagarna uppger 
att de har fått bättre 
förutsättningar för 
vidare studier.

92%
Andreas 
Bjerkestrand
Allmän kurs: Digital 
musikproducent
Sigtuna folkhögskola

”Folkhögskolor behövs 
verkligen. Det är ett bra 
alternativ. På gymnasiet var det 
alltid en kamp att försöka nå 
betyg, men på folkhögskolan 
var det annorlunda. De 
stöttade mig där.”


