
Baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell

Frågor - Del 1. Omfattningskravet

1. I arbetslaget finns det några som hävdar att många IG/F-betyg kan tolkas som att personen 
inte har deltagit i undervisningen och därför inte kan tillgodoräknas i omfattningskravet. Andra 
menar att IG/F är ett betyg (till skillnad från streck) och kan därmed tillgodoräknas. Vilket är 
rätt? 

2. Jag har en sökande som har flytt till Sverige och på grund av omständigheter inte har sina 
betyg med sig. Länderna fungerar inte okej för tillfället. Vi ser att den studerande har studievana 
och stor förmåga att ta till sig studierna. Är det möjligt för hen att läsa hos på folkhögskola och 
klara omfattningen på kortare tid än tre år? 

3. En sökande har 800 poäng med sig från gymnasiet. Alla kurser är godkända. Hen har även 
jobbat heltid under två år. Hur många år har hen kvar innan omfattningskravet är uppnått? 

4. En deltagare hade gått ett år på gymnasiet men hade ingen kurs som hen kunde tillgodoräk-
na in i vårt innehållskrav. Efter två år hos oss så har hen snart sin grundläggande behörighet 
klar. Vilka dokument behöver deltagaren skicka in vid ansökan till högskolan?

5. En deltagare går sista året av tre och är klar med alla behörigheter. Hen når bara upp till 75% 
närvaro under sista året. Kan vi säga att omfattningen är klar? Ska vi ge deltagaren ett omdö-
me? 

6. Vi har en sökande som både suttit i fängelse och på LVU-hem. En annan har varit föräldraledig 
med två barn. Kan detta tillgodoräknas in i omfattningskravet? 

7. En deltagare går nu under hösten sin sista termin hos oss och hen vill söka högskolan till 
våren. Kan vi skriva ut ett intyg i förväg så att hen hinner söka innan tiden för komplettering har 
gått ut? Kursen är egentligen slut 18 december och intyget behöver vara inne senast 1 dec. 



Baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell

Frågor med svar - Del 1. Omfattningskravet

1. I arbetslaget finns det några som hävdar att många IG/F-betyg kan tolkas som att perso-
nen inte har deltagit i undervisningen och därför inte kan tillgodoräknas i omfattningskra-
vet. Andra menar att IG/F är ett betyg (till skillnad från streck) och kan därmed tillgodoräk-
nas. Vilket är rätt? 

Folkhögskolan bedömer vad som kan motsvara ett gymnasieår. Har personen tillgodogjort sig 
kunskaper motsvarande ett år? Folkbildningsrådet rekommenderar att utgå från ett fullgjort år 
med godkända poäng. 

2. Jag har en sökande som har flytt till Sverige och på grund av omständigheter inte har 
sina betyg med sig. Länderna fungerar inte okej för tillfället. Vi ser att den studerande har 
studievana och stor förmåga att ta till sig studierna. Är det möjligt för hen att läsa hos på 
folkhögskola och klara omfattningen på kortare tid än tre år? 

Tillgodoräknande för omfattningskravet står folkhögskolan själv för. Det är ni som avgör vad ni 
kräver och vad för underlag ni begär in. Hitta ett system och var så konsekventa som möjligt. 
Säger den sökande att hen har gått gymnasiet? Ett förslag kan vara att utgå ifrån 3 år och följ 
upp för att eventuellt korta ner, då det kan vara lättare att ta ett beslut när ni haft deltagaren 
ett tag.  

3. En sökande har 800 poäng med sig från gymnasiet. Alla kurser är godkända. Hen har även 
jobbat heltid under två år. Hur många år har hen kvar innan omfattningskravet är uppnått? 

Två år på folkhögskola. Endast ett års arbetslivserfarenhet eller ett års gymnasiestudier kan 
tillgodoräknas. Det finns en 2-års tanke* inom en och samma skolform för att säkra kvalitén.  
* Antingen två år på folkhögskolan, eller två år inom gymnasie/komvux.

4. En deltagare hade gått ett år på gymnasiet men hade ingen kurs som hen kunde tillgodo-
räkna in i vårt innehållskrav. Efter två år hos oss så har hen snart sin grundläggande behö-
righet klar. Vilka dokument behöver deltagaren skicka in vid ansökan till högskolan?

Om hela innehållskravet fullgjorts på folkhögskolan, så behövs enbart behörighetsintyget. UHR 
kräver inga intyg på det som tillgodoräknats in i omfattningskravet.

5. En deltagare går sista året av tre och är klar med alla behörigheter. Hen når bara upp till 
75% närvaro under sista året. Kan vi säga att omfattningen är klar? Ska vi ge deltagaren ett 
omdöme? 

Här ska ni utgå från det skolan har som närvarokrav. Är det 75% eller mindre så är svaret ja, men 
har ni över 75% närvarokrav så är svaret nej. Endast år med tillräcklig närvaro ska omdöme-
sättas. Har deltagaren nått upp till ert närvarokrav så ska omdöme sättas och i detta fall även 
utfärdas, om inte så ska ni varken sätta eller utfärda. Godkänd närvaro, omfattningskrav och 
omdöme hänger ihop. 



Baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell

Frågor med svar - Del 1. Omfattningskravet

6. a) Vi har en sökande som både suttit i fängelse och på LVU-hem. Kan detta tillgodoräknas 
in i omfattningskravet? 

b) En annan har varit föräldraledig med två barn. Kan detta tillgodoräknas in i omfatt-
ningskravet? 

a) Det beror på vad den sökande har gjort i fängelset/ på LVU-hem. Studier eller handlett arbete 
räknas in på samma sätt som utanför fängelset eller LVU-hemmet. 
b) Folkbildningsrådet anser att det som kan tillgodoräknas ska vara handlett arbete eller praktik, 
därmed kan inte föräldraledighet tillgodoräknas. 
I slutändan är det folkhögskolan som ansvarar för tillgodoräknandet och bedömningen av kvali-
teten på arbetslivserfarenheten samt på de intyg som skolan kräver in som underlag. 

7. En deltagare går nu under hösten sin sista termin hos oss och hen vill söka högskolan till 
våren. Kan vi skriva ut ett intyg i förväg så att hen hinner söka innan tiden för komplettering 
har gått ut? Kursen är egentligen slut 18 december och intyget behöver vara inne senast 1 
dec. 

Nej! Utfärda aldrig ett intyg innan den beräknade kurstiden är slut! En kurs måste vara fullgjord 
och minst 35 veckor lång (men alltid minst de antal veckor som ni har på er Allmänna kurs) för 
att kunna intygas på behörighetsintyget. 


