
Tänk på att: 
• Börja någonstans! Ha tålamod.
• Skapa en medvetenhet på skolan så att alla kan hjälpas åt.
• Be deltagarna om hjälp med till exempel kursinnehåll  

och rekrytering. 
• Identifiera och bjud in nyckelpersoner  

som kan bli ambassadörer.
• Bygg långsiktiga samarbeten.

VIDARE LÄSNING: www.sverigesfolkhogskolor.se/breddad-rekrytering
KONTAKT: info@sverigesfolkhogskolor.se

Se över din verksamhet!
• Skapa nya kurser eller anpassa kurser  

för att locka nya målgrupper. 
• Samverka med personer ur målgruppen 

kring hur nya kurser kan läggas upp.
• Anlita gästlärare med olika bakgrund  

och olika erfarenheter.
• Anlita tidigare deltagare som gästlärare.

•  Anställ personal med etablerade kontakter  
och uppbyggda nätverk.

• Erbjud estetisk verksamhet på filialer/lokaler  
i områden där målgruppen finns.

• Förankra och förklara behovet av ökad  
mångfald för skolans ledning/styrelse.

• Samarbeta med andra 
folkhögskolor för att till 
exempel hitta gästlärare.

• Anställ lärare med olika 
bakgrunder.

Detta material har tagits fram för att inspirera och tipsa om olika  
tillvägagångssätt för att öka mångfalden på estetisk kurs. 

Mångfald kan innebära många olika saker, men i det här materialet 
har vi fokuserat på hur vi kan nå personer med bakgrund utanför  
Norden eller som kommer från hem med kort utbildningsbakgrund. 

Statistiken visar att folkhögskolornas estetiska kurser i dag har  
få deltagare med denna bakgrund, både jämfört med befolkningen  
och med övriga särskilda kurser på folkhögskola. 

Tipsen är lyckade exempel och förslag hämtade från olika  
folkhögskolors egen erfarenhet.

 SÅ FÅR VI MER               

mångfald  
         PÅ ESTETISK KURS



Samarbeta med andra!
En bra början är att etablera kontakt och samarbeten med  

kulturaktörer utanför skolan som redan nu når  
den önskade målgruppen och som finns  

i områden där målgruppen bor. Kanske 
kan kulturaktiviteter genomföras på 
någon av dessa platser?

Bjud in och byt plats!
Aktiviteter och insatser kan genomföras på annan plats än i skolans  
egna lokaler. Platser där målgruppen redan finns, till exempel i områden  
i städerna där många med bakgrund utanför Norden bor. Vissa aktivi- 
teter kanske kan ges som statsbidragsberättigad kortkursverksamhet?
• Bjud in till öppna workshops för  

till exempel skrivande eller skapande.
• Genomför konstutställningar på nya platser.
• Ta hjälp av samarbetspartners som  

redan når målgruppen för att bjuda in.
• Överraska med gerillaspelningar/livemusik  

på oväntade platser.
• Medverka på mässor tillsammans  

med olika kulturaktörer.
• Dela/låna/hyr lokal med annan verksamhet.
• Bjud in skolklasser, grupper, föreningar  

till skolans konserter och utställningar.
• Erbjud skolans lokaler till kulturföreningar 

som når målgruppen.

Checka dig själv!
• Se till att kursernas litteratur och innehåll är relevant för den  

önskade målgruppen.
• Arbeta för en klassrumsmiljö som är bra för alla, oavsett bakgrund.
• Kan distans- eller deltidskurser vara ett alternativ som inkörsport?
• Se över vilka antagningskriterier som behövs och gör anpassningar. 

Kan de vara ett hinder?
• Kan vi erbjuda korta kurser i samarbete med kulturaktörer som 

redan når målgruppen?

Prata med fler! 
• Lyft fram en mångfald av människor i marknadsföringen av kurser.
• Använd bilder som visar personer med olika utseenden, etniciteter 

och bakgrunder.
• Intervjua och lyft fram personer med olika bakgrunder  

och erfarenheter.
• Skapa innehåll på webb och i sociala medier som visar  

upp en mångfald av människor.
• Annonsera riktat i sociala medier för att nå de ni inte når idag.
• Bredda vilka som nås av informationen, använd nya kanaler. 
• Ta kontakt med aktörer/personer som når kulturintresserade  

i målgruppen och be om spridningshjälp.

• Bibliotek
• Fritidsgårdar
• Konsthallar, teatrar, museum, 

kulturhus
• Kulturskolan
• Lokala kulturföreningar  

och nätverk
• Studieförbund


