
Baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell

Frågor - Del 4. Urval

1. Jag har gått Allmän kurs på folkhögskola och klarade allt där och fick ett ganska bra omdö-
me. Sen gjorde jag högskoleprovet i höstas och fick inte så bra resultat. Kan det försämra mina 
chanser att komma in på högskola? 

2. Det går rykten om att de som söker till sjuksköterskeutbildningen med omdöme och behörig-
het från folkhögskola inte har en chans att bli antagen. Är det så? 

3. Går det söka till ett universitet utomlands med sitt omdöme? 

4. Om en deltagare har ett slutbetyg och läser ett år på vår ”Allmän kurs Naturvetenskapligt 
basår” för att komplettera med de naturvetenskapliga kurserna, vilken grupp kommer hen söka 
i då? 

5. En deltagare gick hos oss i tre år och blev klar med omfattningen och fick ett omdöme, men 
klarade inte behörigheten i matte. Kan hen läsa det på Komvux och vilken urvalsgrupp hamnar 
hen i när hen söker till högskolan i så fall? 

6. I hur många urvalsgrupper går det att söka? 



Baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell

Frågor med svar - Del 4. Urval

1. Jag har gått Allmän kurs på folkhögskola och klarade allt där och fick ett ganska bra om-
döme. Sen gjorde jag högskoleprovet i höstas och fick inte så bra resultat. Kan det försämra 
mina chanser att komma in på högskola? 

Nej! Det kan aldrig försämra utan snarare öka chansen att komma in! En sökande prövas i alla 
grupper som hen är behörig i oberoende av varandra. Högskoleprovet används som särskiljare 
vid lika omdöme och då är ett gjort prov med lågt resultat bättre än inget. 

2. Det går rykten om att de som söker till sjuksköterskeutbildningen med omdöme och be-
hörighet från folkhögskola inte har en chans att bli antagen. Är det så? 

Jo chansen finns! Men, folkhögskolans urvalsgrupp är liten i förhållande till de andra grupperna. 
Ibland blir den proportionerliga fördelningen sådan att det inte går någon plats alls till BF. Sta-
tistik finns på UHR:s webbplats: statistik.uhr.se. Hänvisa till den om någon är orolig över detta. 
Uppmana även deltagarna att göra högskoleprovet. 

3. Går det söka till ett universitet utomlands med sitt omdöme? 

Om en är behörig till högskola/universitet i sitt hemland så ska detta gälla de flesta högskolor 
utomlands. Men bara Sverige har en egen urvalsgrupp för folkhögskolan. Därför är det bra att 
förklara så mycket det går! Behörighetsintyget och SeQF-intyget går att få på engelska. Fakta-
blad finns på folkhögskola.nu. Den studerande kan skicka in sitt behörighetsintyg till Universi-
tets- och Högskolerådet (UHR) och be om ”Intyg om grundläggande behörighet för utlandsstu-
dier” på engelska. 

4. Om en deltagare har ett slutbetyg och läser ett år på vår ”Allmän kurs Naturvetenskapligt 
basår” för att komplettera med de naturvetenskapliga kurserna, vilken grupp kommer hen 
söka i då? 

Om de nya kurserna krävs för en viss utbildning så söker hen med sitt gymnasiebetyg i B2, kom-
pletteringsgruppen. Om personen har klarat alla kurser i folkhögskolans innehållskrav så söker 
hen även i BF, folkhögskolans urvalsgrupp. 

5. En deltagare gick hos oss i tre år och blev klar med omfattningen och fick ett omdöme, 
men klarade inte behörigheten i matte. Kan hen läsa det på Komvux och vilken urvalsgrupp 
hamnar hen i när hen söker till högskolan i så fall? 

Ja! Det går att komplettera innehållskravet på komvux när omfattningskravet är uppnått. Hen 
kommer att söka med sitt omdöme i folkhögskolan urvalsgrupp. 

6. I hur många urvalsgrupper går det att söka? 

I alla som den sökande är behörig i, vilket kan vara alla! 


