
Baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell

Frågor - Del 3. Studieomdömet

1. Om en studerande har gått en termin på en folkhögskola och sedan byter till en annan folk-
högskola. Har deltagaren då rätt till ett omdöme efter en termin på den nya folkhögskolan? Hur 
går i så fall bedömningen till? 

2. En deltagare läser två år på folkhögskola och får efter första året en trea och efter två år får 
hen en tvåa. Kan deltagaren då ta ut trean som sitt slutgiltiga omdöme? Vad händer om hen 
fortsätter ännu ett år och får en fyra? 

3. När ska ett omdöme sättas på: 
- Allmän kurs gymnasienivå? 
- Allmän kurs grundskolenivå? 
- Särskild kurs? 

4. Visst utfärdas studieomdömet på behörighetsintyget när omfattningen är klar? Eller behöver 
även innehållskravet vara färdigt? 

5. En studerande hos oss vill inte ha sitt studieomdöme. Kan hen bestämma det själv? 

6. Vi hade planerat att en deltagare skulle gå två år hos oss för att bli klar med omfattningen 
och alla ämnen. Nu har de åren gått och deltagaren hann inte blir klar med alla behörigheter. 
Det fattas två kurser. Hen vill helst gå en termin till hos oss, vilket vi säger ja till, men hur gör vi 
då med omdömet för den sista terminen? Ska vi ge det? 

7. En annan deltagare hade vi också planerat två år för, men eftersom närvaron inte har varit 
tillräcklig så har vi sagt att det behövs minst ett halvår till för att nå upp till omfattningskravet. 
Hur gör vi då med omdömet? 



Baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell

Frågor med svar - Del 3. Studieomdömet

1. Om en studerande har gått en termin på en folkhögskola och sedan byter till en annan 
folkhögskola. Har deltagaren då rätt till ett omdöme efter en termin på den nya folkhögsko-
lan? Hur går i så fall bedömningen till? 

I statsbidragsvillkoren står det att ”Studerande vid skolan som fullgjort ett läsår på en omdö-
mesberättigad allmän kurs har rätt till studieomdöme.” FSO:s tolkning är att deltagaren inte har 
rätt till ett omdöme om hen byter skola. Då blir det en annan Allmän kurs och varje Allmän kurs 
är unik. 

Men om båda skolorna vill och samarbetar så är det möjligt att i undantagsfall ge ett omdöme. 
Då sätts det tillsammans och sista skolan ”tar över” ansvaret. Båda terminerna behöver finnas 
på behörighetsintyget. 

2. En deltagare läser två år på folkhögskola och får efter första året en trea och efter två år 
får hen en tvåa. Kan deltagaren då ta ut trean som sitt slutgiltiga omdöme? Vad händer om 
hen fortsätter ännu ett år och får en fyra? 

Inte om omfattningskravet var uppnått först efter andra året. Då blir det 2:an som gäller. Fort-
sätter deltagaren och går ett fullgjort år på Allmän kurs till och får en 4:a så kommer den att 
gälla istället. 
Bara omdöme i kombination med uppnådd omfattning gäller och finns det flera så räknas det 
högsta.

3. När ska ett omdöme sättas på: 
- Allmän kurs gymnasienivå? 

Efter ett års fullgjorda studier. 

- Allmän kurs grundskolenivå? 

Folkhögskolan avgör vilka kurser som berättigar omdöme. Efter ett års fullgjorda studier. 

- Särskild kurs? 

Aldrig. 

4. Visst utfärdas studieomdömet på behörighetsintyget när omfattningen är klar? Eller be-
höver även innehållskravet vara färdigt? 

Behörighetsintyget med omdöme kan utfärdas när omfattningen är klar! Innehållet är möjligt 
att komplettera efteråt. Så, det behöver inte vara färdigt.



Baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell

Frågor med svar - Del 3. Studieomdömet

5. En studerande hos oss vill inte ha sitt studieomdöme. Kan hen bestämma det själv? 

Deltagaren kan begära befrielse från omdömessättning helt på grundskolenivå och kan då aldrig 
begära ut det i efterskott. Deltagaren kan begära befrielse från utfärdande på behörighetsinty-
get på gymnasienivå, men kan då ångra sig och begära ut det i efterhand. 

6. Vi hade planerat att en deltagare skulle gå två år hos oss för att bli klar med omfattning-
en och alla ämnen. Nu har de åren gått och deltagaren hann inte blir klar med alla behörig-
heter. Det fattas två kurser. Hen vill helst gå en termin till hos oss, vilket vi säger ja till, men 
hur gör vi då med omdömet för den sista terminen? Ska vi ge det? 

Om omfattningen är klar efter de två åren så ger ni inget nytt omdöme efter en termin. Det 
behövs inte och villkoren säger att ett år på Allmän kurs berättigar ett omdöme. Det blir samma 
sak som om personen kompletterar de kurser som saknas på komvux. 

7. En annan deltagare hade vi också planerat två år för, men eftersom närvaron inte har varit 
tillräcklig så har vi sagt att det behövs minst ett halvår till för att nå upp till omfattningskra-
vet. Hur gör vi då med omdömet? 

I detta fall så väntar ni med omdömet eftersom deltagaren inte har fullgjort ett år på Allmän 
kurs. Endast tillräcklig närvaro = fullgjord kurs = studieomdöme.


