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Studera på folkhögskola 
Ingela skriver

Det finns många goda skäl att sakta in vid 
Malungs folkhögskola. Den som gör det 
möts av ett gytter av hus – små och stora, 
gamla och nya, fula och fina, röda och gula. 
Skolans utbud av kurser är ungefär lika 
skiftande som husen. Det kan verka spre-
tigt: en behörighetsgivande allmän kurs 
lever sida vid sida med folkmusikkurser i 
fiol och sång, friluftskurser, yrkesutbildning 
till personlig assistent, samt en uppsjö av 
kortare kurser. Vad har de gemensamt, 
förutom att de vistas under samma tak? 
 Ganska mycket, enligt Agneta Stolpe, 
t.f. rektor på Malungs folkhögskola: 
 – I grund och botten handlar alla kurser 
om att de som studerar ska kunna hitta en 
trygghet i sig själva, och redskap för att ta 
sig vidare i livet. 

MÄNSKLIGA MÖTEN I CENTRUM 

Dessutom behöver kurserna varandras olik-
heter. Malungs folkhögskola bygger sin 
verksamhet på mänskliga möten i en miljö 
utan konkurrens eller prestationshets. 
Ju större mänsklig variation – och ju fler 
intressen, förmågor och kunnanden – desto 

kreativare och mer spännande blir skolan.  
Allmän kurs, som är folkhögskolans 
alternativ till komvux, är ett bra exempel. 
På Malungs folkhögskola består kursen av 
tre olika grupper, som i olika moment får 
samarbeta med varandra. Studerande som 
hungrar efter gymnasiebehörighet får nya 
perspektiv när de delar erfarenheter med 
andraspråkstalare, eller studerande med 
lättare intellektuell funktionsvariation. Och 
vice versa.  
 Skolans praktiska kurser blir också 
självklara inspirationskällor när Allmän 
kurs behöver balanseras upp av mer hand-
fasta uttrycksformer. Praktisk aktivitet ingår 
därför på Allmän kurs, både schemalagt 
och spontant. Och kulturella uttryck i form 

av hantverk, musik och friluftsliv blir till 
naturliga mötesplatser för alla studerande 
på skolan.  

MINDRE BRUS – MER NÄRHET 

Till en början kan den nya miljön kännas 
främmande. Malung är så långt från stor-
stadens puls du kan komma. Här finns inga 
myllrande och anonyma tunnelbanor, inga 
nöjespalats, inte ens en galleria. Däremot 
omges folkhögskolan av vidder nästan utan 
slut – fyllda av djur, natur och upplevelser 
som är öppna dygnet runt. Många upple-
ver det som en styrka. För ju mer brus och 
distraktioner som skalas bort, desto närmre 
kommer du de genuina mötena med dig 

själv, dina medmänniskor, kulturen och 
naturen.  
 Så vad säger du? Längtar du innerst 
inne efter att få svänga av från allfarvägen 
och sakta in? En bensträckare på Malungs 
folkhögskola kan pågå i allt från en månad 
till några år. När du sedan återupptar din 
resa, kan vi lova att det är med nya ögon 
du ser på din väg. Och – en sista sak – på 
Malungs folkhögskola kan du aldrig miss-
lyckas. Du kan bara ge dig ut på olika vägar 
i olika riktningar som ger dig nya erfaren-
heter för din fortsatta färd. 

www.regiondalarna.se/

malungsfolkhogskola/

Vad händer om du lämnar allfarvägen mot Sälen och följer 
skyltarna mot Malungs folkhögskola? Jo, du saktar in. 
Vem vet, kanske det nya tempot och den nya miljön väcker 
en slumrande studiehunger, en vissångare eller frilufts-
människa också i dig?  

Ta en bensträckare 
på Malungs folkhögskola 


