
Baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell

Frågor - Del 2. Innehållskravet

1. En sökande har 1600 godkända gymnasiepoäng och har alla 10 behörighetsgivande kurser i 
folkhögskolans innehållskrav godkända. Vad kan hen läsa som redan har allt?

2. En studerande har fått veta av en SYV på Komvux att hens gamla betyg skulle sluta gälla 
snart. Hur vet jag om en sökandes betyg gäller in i folkhögskolans modell? Bör vi göra någon 
prövning eller liknande för riktigt gamla betyg? 

3. Gällande behörighetsintyget. Ska jag under innehållskravet kryssa i Naturkunskap 1a1 när den 
studerande klarat Naturkunskap 1b? Jag har fått en förfrågan från en före detta deltagare som 
undrar varför inte rutan för Naturkunskap 1a1 var ikryssad. 

4. Vi har fått in önskemål från två deltagare som går konstlinjen om att de vill läsa in behörighet 
i matte 2. Båda två har tidigare gått på gymnasiet Vi på skolan är positiva till detta men vi är 
osäkra på om vi får låta dem läsa matten samtidigt. Om vi får det, hur skriver vi då på intyget 
när de bara har läst ett ämne tillsammans med Allmän kurs? Ska de även få ett omdöme? 

5. Jag läste Allmän kurs på en folkhögskola för 15 år sedan. Jag klarade allt förutom Engelska A. 
Kan jag söka en folkhögskola och bara läsa den kursen? Jag har bott i Australien i två år så min 
engelska är lite bättre nu! 

6. Vi har en sökande från Norge som har gått delar av gymnasiet där. Kan några av hens kurser 
räknas i vårt innehållskrav? 



Baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell

Frågor med svar - Del 2. Innehållskravet

1. En sökande har 1600 godkända gymnasiepoäng och har alla 10 behörighetsgivande kurser 
i folkhögskolans innehållskrav godkända. Vad kan hen läsa som redan har allt? 

Deltagaren kan fokusera på repetition, påbyggnad och/eller tillägg:
- De vanligaste förkunskapskraven till högskolan. 
- Allmän kurs med profil är förmodligen bäst.
- Var det länge sedan deltagaren studerade? Repetition kan vara lämpligt.

Det kan även vara så att en annan folkhögskola eller komvux är ett bättre alternativ för den 
sökande om ni inte kan fylla året med ett innehåll som ni kan stå för som ett fullgott år på 
Allmän kurs.

2. En studerande har fått veta av en SYV på Komvux att hens gamla betyg skulle sluta gälla 
snart. Hur vet jag om en sökandes betyg gäller in i folkhögskolans modell? Bör vi göra nå-
gon prövning eller liknande för riktigt gamla betyg? 

Alla äldre betyg kan räknas in i folkhögskolans modell.  Se dokumentet ”Kurser som kan ersätta 
ämnesbehörigheter i folkhögskolans innehållskrav för grundläggande behörighet”, det finns på 
Folkbildningsrådets webbplats och på sverigesfolkhogskolor.se/syv. 

Särskild prövning finns inte på folkhögskola. Gör ni tester eller prov för att veta var den stude-
rande står av så ska ni inte utfärda behörigheter i dessa kurser. Ge endast behörighet i ämnes-
kurser som deltagaren deltar i och klarar på folkhögskolan.

3. Gällande behörighetsintyget. Ska jag under innehållskravet kryssa i Naturkunskap 1a1 när 
den studerande klarat Naturkunskap 1b? Jag har fått en förfrågan från en före detta delta-
gare som undrar varför inte rutan för Naturkunskap 1a1 var ikryssad. 

Se baksidan på behörighetsintyget. För att det lättare ska gå att se vad deltagaren har klarat i 
jämförelse med vad som krävs för grundläggande behörighet så kryssa i Naturkunskap 1a1 och 
skriv Naturkunskap 1a2 under särskilda behörigheter. Nk1b = Nk1a1+Nk1a2 
Obs! UHR godkänner vilket som! 

4. Vi har fått in önskemål från två deltagare som går konstlinjen om att de vill läsa in behö-
righet i matte 2. Båda två har tidigare gått på gymnasiet Vi på skolan är positiva till detta 
men vi är osäkra på om vi får låta dem läsa matten samtidigt. Om vi får det, hur skriver vi 
då på intyget när de bara har läst ett ämne tillsammans med Allmän kurs? Ska de även få ett 
omdöme? 

Får ni en sådan fråga måste ni börja med att ta reda på varför personen vill läsa ämnet. Om hen 
vill läsa för sin egen skull och behörigheten inte är tänkt att användas till att söka vidare är det-
ta inga problem att säga ja till.



Baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell

Frågor med svar - Del 2. Innehållskravet

Men om deltagaren vill kunna använda behörigheten när hen söker till högskolan, måste ni un-
dersöka situationen närmre. Se informationen i rutan nedan.

Behörighet i enstaka ämnen på folkhögskola går att använda i syfte att söka till 
högskola/universitet endast om:
- Gymnasieexamen högskoleförberedande

Personen redan har en högskoleförberedande examen och har fått ett examensbevis, men be-
höver komplettera för särskild behörighet. Studiebevis räcker inte!

- Yrkesexamen

Personen har en yrkesexamen och har fått ett examensbevis, men behöver komplettera för 
särskild behörighet. Studiebevis räcker inte!

eller

Personen har en yrkesexamen och har fått ett examensbevis, men vill komplettera upp till 
grundläggande behörighet för högskolan. Dvs. med svenska 2 och 3, alternativt svenska som 
andraspråk 2 och 3 och engelska 6. Studiebevis räcker inte!

- Slutbetyg

Personen har godkänt i 2250 poäng och behöver behörigheten för särskild ELLER grundläggan-
de behörighet.

Deltagaren får inget omdöme om deltagaren inte vill läsa flera ämnen och det snarare blir till en 
Allmän kurs (= 50% behörighetsgivande ämnen och ett års studier). 

5. Jag läste Allmän kurs på en folkhögskola för 15 år sedan. Jag klarade allt förutom Engelska 
A. Kan jag söka en folkhögskola och bara läsa den kursen? Jag har bott i Australien i två år 
så min engelska är lite bättre nu! 

Inte om tanken är att bli grundläggande behörig. Då måste personen även läsa Sv 3, Eng 6 och 
Hi 1a1, då de måste upp i nivå med nuvarande system. 
(Men om personen hade varit helt grundläggande behörig så gäller det fortfarande.) 

6. Vi har en sökande från Norge som har gått delar av gymnasiet där. Kan några av hens kur-
ser räknas i vårt innehållskrav? 

Ja, men kolla alltid med UHR och fråga efter någon som kan folkhögskolans modell. I bedöm-
ningshandboken så hittar ni godkända motsvarigheter för grundläggande behörighet och sär-
skilda behörigheter från en del länder. UHR bedömer generellt bara kompletta betyg, men ring! 


