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Disposition
• Genomgångar samt diskussionsfrågor kring fyra 
områden: 

- Grundläggande behörighet – omfattningen
- Grundläggande behörighet – innehållskravet
- Studieomdömet
- Urvalsfrågor

• Intyg, utländska betyg, SeQF



Folkhögskolans behörighetsmodell
Delkrav 1: Omfattning
Delkrav 2: Innehåll



Delkrav 1: Omfattning



Delkrav 1: Omfattningskrav
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Frågor
Omfattningskravet



Delkrav 2: Innehåll



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 



Delkrav 2: Innehållskrav till folkhögskolornas 
egna eftergymnasiala utbildningar
(dvs kurser på CSN:s B1-avdelning)

• 3-årig gymnasieexamen eller liknande
• YH-behörighet räcker
• Exempelvis fritidsledarutbildningen: 
YH-behörighet + Sv. 2/ SvA. 2
• Friheten!

B1 – klassificeras av CSN
Fyra villkor:
• Yrkesutbildning
• Högst 80 veckor
• Påbyggnad till gymnasieskolan
• Tillträdeskrav – treårig gymnasieexamen eller 

motsvarande (se ovan).



Förkunskapskrav
• De vanligaste särskilda behörigheter som krävs är:

Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (=1b)
Historia 1a1 + 1a2 (=1b)
Matematik 2a eller 2 b eller 2 c
Naturkunskap 1a1 + 1a2 (=1b) + Nk2

•  Yrkeshögskolan kan också ställa olika förkunskapskrav               
utöver grundläggande behörighet:

Exempel:  Svenska 2 eller yrkesämnen
• Obs! Osäkerhet överliggande kurs



Motsvarandebegreppet
”…kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå”

Läs Skolverkets ämnesplaner för att ni ska känna till det 
centrala innehållet för kursen så att ni kan göra en 
bedömning av att den studerande fått motsvarande
kunskaper och känna till kunskapskraven för betyget E 
så att ni kan bedöma vad som kan motsvara lägst 
godkänd nivå.



Frågor
Innehållskravet



Tänk på!



• En kurs går inte att intyga förrän den är fullgjord enligt 
planeringen och avslutad. 1 december är sista 
kompletteringsdag för ansökan till högskolan med start i 
januari. Informera alla som ni antar i januari och som planerar 
bli klara till jul att de inte kan söka till högskolan nästföljande 
vår (om er allmänna kurs inte är slut innan 1 december). 
• Erbjud ert paket – försök vara flexibla MEN konsekventa.
• 1 + 1 + 1 är inte okej
• Ta beslut som ni kan stå för över tid och som är förankrade 
på skolan
• Folkhögskolan är ingen snabbväg. Det är en fantastisk 
utbildningsform! 



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



Studieomdöme



Studieomdöme
• Inte ett betyg, utan en bedömning av studieförmågan

• Inte kopplat till behörigheter utan är ett instrument för urval

• Ett sammanfattande studieomdöme ges på hela årskursen som 
bygger på en gemensam bedömning av all undervisande personal

•  Jämförbart mellan alla folkhögskolor – ett jämförelsetal – 2,7 (+-
5%)

•  Det krävs ett underlag på minst 35 veckors heltidsstudier för 
varje nytt studieomdöme

• Ska årligen sättas på samtliga studerande som fullgjort ett läsår 
på Allmän kurs gymnasienivå



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)



Faktorer att beakta vid 
studieomdömessättningen
• 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.



Frågor
Studieomdömet



Studieomdömet – skilj på
• Sätta: 

Skolan avgör på vilka Allmänna kurser på grundskolenivå som 
studieomdöme ska sättas. Studieomdöme ska sättas på alla läsår på 
gymnasienivå. Alla satta studieomdömen ska rapporteras till 
Folkbildningsrådet.

• Informera:
Skolan avgör om satt studieomdöme ska meddelas den 
studerande muntligt eller skriftligt.

• Utfärda:
När omfattningskravet är uppfyllt kan studieomdömet utfärdas på 
behörighetsintyget.
Skolan avgör när studieomdömet utfärdas på skolans eget intyg. 
Den studerande kan avsäga sig omdömessättning helt på 
grundskolenivå, men endast avsäga sig utfärdandet på gymnasienivå.



Urval



Urval till högskolestudier



Fördelningen av platser görs i tre olika grupper, när det finns fler sökande än 
platser. Den proportionerliga fördelningen görs i två steg.

Kompletterings-
grupp

gy + komvux + utl stud
Folkhögskola

Betygsurvalsgrupper

Direktgrupp

gy + komvux
+ utl stud

både gamla + nya gy 
+

kompletteringar
till yrkesexamen



Antagning till högskolan: Statistik från UHR
över sökande behöriga i folkhögskolans 
urvalsgrupp

Behöriga        Antagna Antagna     Antagna
Termin sökande totalt i BF            i Högskoleprovs-

i BF urvalsgruppen

HT2017 5455 3251 1594 767

HT 2018 5474 3269 (60%)    1627 785

HT2019 5669 3452 (61%) 1635 830

BF = Folkhögskolans urvalsgrupp



Urval till yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan använder sig inte av urvalsgrupper vid antagning.

Exempel på urvalsgrunder som de använder sig av är:
• Betyg
• Prov, test, intervju
• Tidigare utbildning
• Yrkeslivserfarenhet
Exempel på vad en ansökan kan innehålla:
• Betyg
• Personligt brev
• Arbetsintyg
• Arbetsprover



1) För att kunna prövas i urvalsgruppen för 
högskoleprovet, minst 1/3-del av platserna.

2) Vissa universitet/högskolor använder (till vissa 
utbildningar) även högskoleprovet som särskiljare vid 
lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna 
(det vill säga för folkhögskolans urvalsgrupp vid lika 
studieomdöme).

Två skäl att göra högskoleprovet



Högskoleprovet

- En lördag på våren
- En söndag på hösten



Frågor
Urval



Intyg och utländska betyg



Intyg

• Grundläggande behörighet till högskole-
eller yrkeshögskolestudier, samma på 
engelska

• SeQF-intyg nivå 2 och 4
• Skolans egna intyg
• Grundskolenivån

- Inga överenskommelser med andra skolformer 



- Utländska betyg

- Övriga skolfomer



Bra att känna till för SYV (FSO)

• Material för deltagare – folkhögskola.nu 
• Material för er - Sverigesfolkhogskolor.se/syv
• SYV-sändlista
• Facebookgruppen ”SYV på folkhögskola”
• SYV-konferens



Bra att känna till för SYV 
(Folkbildningsrådet)
• Statsbidragsvillkor - Folkhögskolan ska säkerställa:
att deltagarna i allmän kurs och särskild kurs ges tillgång till studie och 
yrkesvägledning.

• Viktiga styrdokument
• Information om SeQF



Kontakta oss!

Mejl: info@folkhogskola.nu
Telefon: 08-17 03 80

mailto:info@folkhogskola.nu

	Välkomna till �baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell!
	Disposition �• Genomgångar samt diskussionsfrågor kring fyra områden: �	- Grundläggande behörighet – omfattningen�	- Grundläggande behörighet – innehållskravet�	- Studieomdömet�	- Urvalsfrågor�• Intyg, utländska betyg, SeQF ��
	Folkhögskolans behörighetsmodell�Delkrav 1: Omfattning�Delkrav 2: Innehåll
	Delkrav 1: Omfattning
	Delkrav 1: Omfattningskrav��
	Frågor
	Delkrav 2: Innehåll
	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 ��
	Delkrav 2: Innehållskrav till folkhögskolornas egna eftergymnasiala utbildningar�(dvs kurser på CSN:s B1-avdelning)�	• 3-årig gymnasieexamen eller liknande�	• YH-behörighet räcker�	• Exempelvis fritidsledarutbildningen: �	 YH-behörighet + Sv. 2/ SvA. 2�	• Friheten!��
	Förkunskapskrav�• De vanligaste särskilda behörigheter som krävs är:�		Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (=1b)�		Historia 1a1 + 1a2 (=1b)�		Matematik 2a eller 2 b eller 2 c�		Naturkunskap 1a1 + 1a2 (=1b) + Nk2��•  Yrkeshögskolan kan också ställa olika förkunskapskrav               utöver grundläggande behörighet:�		Exempel:  Svenska 2 eller yrkesämnen�• Obs! Osäkerhet överliggande kurs���
	Motsvarandebegreppet�”…kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå”��Läs Skolverkets ämnesplaner för att ni ska känna till det centrala innehållet för kursen så att ni kan göra en bedömning av att den studerande fått motsvarande kunskaper och känna till kunskapskraven för betyget E så att ni kan bedöma vad som kan motsvara lägst godkänd nivå.����
	Frågor
	Tänk på!
	• En kurs går inte att intyga förrän den är fullgjord enligt planeringen och avslutad. 1 december är sista kompletteringsdag för ansökan till högskolan med start i januari. Informera alla som ni antar i januari och som planerar bli klara till jul att de inte kan söka till högskolan nästföljande vår (om er allmänna kurs inte är slut innan 1 december). �• Erbjud ert paket – försök vara flexibla MEN konsekventa.�• 1 + 1 + 1 är inte okej�• Ta beslut som ni kan stå för över tid och som är förankrade på skolan�• Folkhögskolan är ingen snabbväg. Det är en fantastisk utbildningsform! �����
	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:�������
	Studieomdöme
	Studieomdöme�• Inte ett betyg, utan en bedömning av studieförmågan��• Inte kopplat till behörigheter utan är ett instrument för urval��• Ett sammanfattande studieomdöme ges på hela årskursen som bygger på en gemensam bedömning av all undervisande personal��•  Jämförbart mellan alla folkhögskolor – ett jämförelsetal – 2,7 (+- 5%)��•  Det krävs ett underlag på minst 35 veckors heltidsstudier för varje nytt studieomdöme��• Ska årligen sättas på samtliga studerande som fullgjort ett läsår på Allmän kurs gymnasienivå������
	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)�������
	Faktorer att beakta vid studieomdömessättningen�• 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.������
	Frågor
	Studieomdömet – skilj på
	Urval
	    Urval till högskolestudier
	�Fördelningen av platser görs i tre olika grupper, när det finns fler sökande än platser. Den proportionerliga fördelningen görs i två steg.�
	Antagning till högskolan: Statistik från UHR�över sökande behöriga i folkhögskolans urvalsgrupp
	Urval till yrkeshögskolan
	1) För att kunna prövas i urvalsgruppen för högskoleprovet, minst 1/3-del av platserna.��2) Vissa universitet/högskolor använder (till vissa utbildningar) även högskoleprovet som särskiljare vid lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna �(det vill säga för folkhögskolans urvalsgrupp vid lika studieomdöme).
	Högskoleprovet
	Frågor
	Intyg och utländska betyg
	Intyg
	- Utländska betyg��- Övriga skolfomer
	Bra att känna till för SYV (FSO)
	Bra att känna till för SYV (Folkbildningsrådet)
	Kontakta oss!

