
Folkhögskola 
– hur fungerar det?

Matilda Hedlund & Sandra Löfstedt



• Vad är folkhögskola?

• Folkhögskolans kurstyper

• Folkhögskolans behörighetssystem

• Övergång mellan olika utbildningsformer

• Delaktighet och tillgänglighet - vem kan gå 
folkhögskola?



Del 1: Vad är 
folkhögskola?



Sveriges folkhögskolor
• 154 stycken. Rörelsedrivna (2/3) eller offentligägda (1/3).

• Över hela landet

• Statsbidrag

• Alltid ”riksintag”

• Många har internat

• Vuxenutbildning

• Rätt till studiemedel

• Avgiftsfri undervisning



Folkhögskolans frihet

Folkhögskolan bestämmer själv över:

• Sin profil

• Vilka kurser som ska ges

• Upplägg på kurser. Inga centralt bestämda kursplaner finns.

• Sin egen antagning



Att söka till folkhögskolan

Frihet att besluta kring skolans antagning:

• Inget gemensamt sista ansökningsdatum eller gemensamt 
ansökningssystem – dvs deltagaren kan söka till hur många skolor den 
vill, behöver ej rangordna.

• Olika dokument/antagningsprov m.m.



Folkhögskolans deltagare

• Aktivt deltagande

• Deltagarnas erfarenheter tas till vara på

• Utbildningen anpassas efter deltagarna

• Deltagarinflytande - påverka din utbildning

• Samtal, möten, gemensamt lärande i grupp



Olika kurstyper på folkhögskola



Profilkurser



Yrkesutbildningar



Allmän kurs



Antagningskrav

• Folkhögskolan beslutar om antagningskrav



Även:

• Korta kurser: sommar-/ helg-/ veckokurser

• Distans



Andra kurser på folkhögskola

• SMF = Studiemotiverande folkhögskolekurs

• Etableringskurs

• SFI på folkhögskola

• Andra uppdragsutbildningar



Del 2: Folkhögskolans 
behörighetsmodell



Delkrav 1:
Omfattningskravet



Delkrav 1: Omfattningskrav

1.

2.

3.

4.



Delkrav 2:
Innehållskravet



Delkrav 2: Innehållskrav till 
högskola/universitet
Kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i 10 kurser:

• Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
• Engelska 5 och 6
• Matematik 1 a, b eller c
• Samhällskunskap 1a1
• Historia 1a1
• Religionskunskap 1
• Naturkunskap 1a1 



Delkrav 2: Innehållskrav till 
yrkeshögskolan
Kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i 7 kurser:

• Svenska/Svenska som andraspråk 1
• Engelska 5
• Matematik 1 a, b eller c
• Samhällskunskap 1a1
• Historia 1a1
• Religionskunskap 1
• Naturkunskap 1a1 



Allmän kurs – grundskolenivå
Underlätta övergången från folkhögskola till studier på gymnasieskola/ komvux.

Delkrav 1: Omfattning
Minst ett fullgjort års studier på heltid på Allmän kurs med ett samlat innehåll 
på en nivå motsvarande grundskolans årskurs nio.

Delkrav 2: Innehåll
Inhämtade kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande ämnen som 
motsvarar grundskolans kursplaner från årskurs nio:

• Svenska, svenska som andraspråk
• Engelska 
• Matematik
• Samhällskunskap



Komplettera med enstaka kurser/ämnen?



Studieomdöme



Folkhögskolans studieomdöme

• Kan utfärdas när omfattningskravet är klart

• Är en bedömning på hela studieförmågan

• En gemensam bedömning av all undervisande personal

• Ges inte i enskilda ämnen 

• Jämförelsetal finns!



Faktorer som beaktas vid 
studieomdömessättning
• Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
• Förmåga till analys, bearbetning och överblick
• Ambition, uthållighet och förmåga att organisera 
studier
• Social förmåga

Kriterier finns för Utmärkt, Mycket god och God.



Studieomdömesnivåer
• Mindre god studieförmåga (1)
• Mindre god – God studieförmåga (1.5)
• God studieförmåga (2)
• God – Mycket god studieförmåga (2.5)
• Mycket god studieförmåga (3)
• Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3.5)
• Utmärkt studieförmåga (4)



Del 3: Intyget





https://uhr.guidecloud.se/246.guide

https://uhr.guidecloud.se/246.guide?fbclid=IwAR0rtJt32izUAYGPwkfkv_zmaEezHJCpWR-nMyw6abPSO50g6q7lDAuQHO8




Övergång till andra 
utbildningsformer



För den som inte är helt klar:

Saknas bitar ur innehållskravet går detta bra att komplettera senare 

på exempelvis Komvux. Använder studieomdöme för att söka vidare.

Saknas en bit av omfattningskravet blir det svårare.



För den som är klar och vill söka vidare:

Högskola/universitet – urvalsgrupp BF. 

- Deltagaren skickar själv in intyg



För den som är klar och vill söka vidare:

Yrkeshögskola – olika metoder.

Folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar – folkhögskolans 

frihet.

Studier utomlands.



Folkhögskolans kulturutbildningar

Många är förberedande. Ofta utrymme för arbetsprover.



”Kommer jag in på högskolan efter Allmän 

kurs på folkhögskola?”



Del 4: Deltagare med 
funktionsnedsättning och deltagare 

med utländsk bakgrund



Deltagare med 
funktionsnedsättningar



Profilerade folkhögskolor
- Ex. Furuboda folkhögskola, SIMA folkhögskola, Västanviks folkhögskola

Kurser med specifik målgrupp
- Ex. Anpassad IT – Mora folkhögskola, Allmän kurs Enter - för ungdomar med 

diagnos inom högfungerande autismspektrumtillstånd – Gotlands folkhögskola

Anpassningsbara kurser
- Ex. Många allmänna kurser



Deltagare från gymnasiesärskola
- Antagningsvillkor till profilkurser/ Allmänna kurser



På folkhögskola.nu
- Filtrera på funktionsnedsättningar

- Information om lokalernas tillgänglighet



Utländska deltagare
och deltagare med utländsk bakgrund



Vem får gå på folkhögskola?
- EU/EES-medborgare

- Icke EU/EES-medborgare

- Asylsökande med LMA-kort



Språk på folkhögskola
- De flesta utbildningar är på svenska

- Profilkurser/yrkesutbildningar ibland mer flexibla med språk

- SVA vanligt på Allmän kurs

- SFI finns, men fungerar som ”vanlig” SFI.



Kurstyper 
- Svenska från dag ett

- Etableringskurs 

- SFI

- Profilkurser/ Allmänna kurser med inriktning



Tillgodoräkning av tidigare kunskaper
- Allmän kurs

- Folkhögskolans eftergymnasiala utbildningar



Folkhögskola.nu – alla folkhögskolor och dess 

kurser. Information till sökande.

Sverigesfolkhogskolor.se – Statistik. Vad 

folkhögskolan gör och ger.



UHR – mycket bra information

Skolornas egna webbar – Skolspecifika

Folkbildningsrådet - villkor. 



Kontakta oss!

info@folkhogskola.nu, 08-796 00 50

sandra.lofstedt@sverigesfolkhogskolor.se

matilda.hedlund@sverigesfolkhogskolor.se

mailto:info@folkhogskola.nu
mailto:sandra.lofstedt@sverigesfolkhogskolor.se
mailto:matilda.hedlund@folkhogskola.nu

