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1. Hur blir man grundläggande behörig till högskolan från
gymnasieskola och komvux?
Tillträdet till högskolan regleras i Högskoleförordningen 7 kap, samt bilaga 3.
Kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier överensstämmer med
kraven för gymnasieexamen på de studieförberedande programmen i gymnasieskolan.
Grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå har den som
• avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå,
• avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som
krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan d.v.s. Sv 2 och 3/Sv som andraspråk 2
och 3 samt Eng 6.

1.1 EXAMEN FRÅN GYMNASIESKOLA – GY11
Högskoleförberedande examen från gymnasieskolan:
Elever som har betyg från ett nationellt högskoleförberedande program i gymnasieskolan som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng får en högskoleförberedande examen om eleven har godkända betyg om minst 2 250 gymnasiepoäng. I de godkända
betygen måste det ingå en eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk
300 gyp, engelska 200 gyp, matematik 100 gyp och gymnasiearbete.
Yrkesexamen från gymnasieskolan:
Elever som har betyg från ett nationellt yrkesförberedande program i gymnasieskolan som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng får en yrkesexamen om eleven har
godkända betyg om minst 2 250 gymnasiepoäng. I de godkända betygen måste det
ingå en eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk 100 gyp, engelska
100 gyp, matematik 100 gyp och gymnasiearbete.
Elever som gått ett yrkesprogram ska erbjudas möjlighet att läsa ytterligare svenska/
svenska som andraspråk (2 och 3) och engelska (6) så att de uppfyller kraven för
grundläggande behörighet. Dessa elever kan också komplettera inom vuxenutbildningen för att få grundläggande behörighet och kommer då att prövas i grupp BI
(direktgrupp) när de söker till högskolan, trots denna komplettering. (Kan även kompletteras inom folkhögskolan.)

1.2 EXAMEN FRÅN KOMVUX – VUX12
Högskoleförberedande examen från kommunal vuxenutbildning:
Elever som har betyg från utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav
godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng, får en högskoleförberedande examen om det
ingår godkända betyg i kurserna svenska 1-3, alternativt svenska som andraspråk 1-3,
engelska 5-6, matematik 1b eller 1c, och gymnasiearbetet. Denna gymnasieexamen
ska bl a även innefatta betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap samt i förekommande fall matematik.
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Yrkesexamen från kommunal vuxenutbildning:
Elever som har betyg från utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav god
kända betyg i 2 250 gymnasiepoäng, får en yrkesexamen om det innehåller godkända
betyg i kurserna svenska 1, alternativt svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1a, och gymnasiearbetet. Denna gymnasieexamen ska bl a även innefatta betyg
på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap 50 gyp i varje ämne.
För att bli grundläggande behörig till högskolan genom en yrkesexamen från komvux
krävs även godkänt betyg i kurserna svenska 2 och 3, alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6.

Olika typer av intyg från gymnasiet
• Examensbevis: Får den studerande som har fullgjord examen (kan vara antingen en
högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen). Den studerande kan komplettera
enstaka ämnen på folkhögskola för att styrka särskild behörighet.
• Studiebevis: Får den studerande som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen, som t ex
har F (icke godkänt) eller streck i ett antal ämnen så att man inte når upp i kravet på minst
2 250 godkända poäng. Den studerande kan då inte enbart komplettera enstaka ämnen på
folkhögskola för att bli behörig enligt gymnasieskolans modell utan bör studera enligt folkhögskolans modell.
• Utdrag ur betygskatalog: Får den studerande som avbrutit, d.v.s. ej fullgjort och ej fullföljt
studierna. Den studerande kan inte då heller komplettera enstaka ämnen på folkhögskola
för att bli behörig enligt gymnasieskolans modell utan bör studera enligt folkhögskolans
hela modell.

Kan jag komplettera och få en examen enligt gymnasieskolans modell genom
att studera på folkhögskola?
Man kan inte komplettera med enstaka ämneskurser från folkhögskola för att bli grundläggande behörig enligt gymnasieskolans/komvux modell, d.v.s. för att få en examen.
Folkhögskolan kan inte ge gymnasiepoäng och inte heller utfärda betyg och därmed
kan man inte genom folkhögskolestudier få en examen. Folkhögskolan kan bara intyga
ämnen för särskild behörighet som komplement till en examen.
Hur kompletterar jag tidigare studier på folkhögskola? Hur blir jag grundläggande behörig enligt folkhögskolans modell?
Se sidan 6!
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2. Hur blir man grundläggande behörig till högskolan på
andra sätt?
2.1 UTLÄNDSK GYMNASIEUTBILDNING
• Den som har en avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till högskolestudier i
det land där den fullföljts samt har kunskaper i svenska, engelska och matematik som motsvarar
lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1a,
b eller c.
• Den som har en avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till högskolestudier i
det land där den fullföljts och som före den 1 juli 2013 har kunskaper i svenska, engelska och matematik som motsvarar lägst betyget Godkänd i svenska B/svenska som andraspråk B, engelska A
samt matematik A.
Studerande med utländska gymnasiebetyg behöver nästan alltid komplettera dessa
för att bli fullständigt behöriga till högskolan. Studerande med fullständiga gymnasiebetyg från hemlandet kan behörighetsprövas av UHR. Detta görs antingen genom
att söka en högskoleutbildning eller genom att be om en ”Bedömning av utländsk
gymnasieutbildning för behörighet till högskolestudier”.
Om den utländska gymnasieutbildningen godkänns, kan de söka genom urvalsgruppen för gymnasiebetyg. I bedömningen får de besked om vad de behöver komplettera, oftast sv, eng och ma. Då kan de studera dessa på folkhögskolan.
Om utbildningen inte godkänns av UHR (eller de önskar att också söka genom folkhögskolans urvalsgrupp) måste de uppfylla hela folkhögskolans modell.
Det finns en undantagsregel för vissa oavslutade utländska gymnasieutbildningar.
Under vissa förutsättningar, och efter bedömning av UHR, kan det räcka med att
komplettera 800 gymnasiepoäng inom komvux.
Mer information (även om sökande med utländsk högskoleutbildning)
• https://utbildningsbedomning.uhr.se/
• https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/
• https://bedomningshandboken.uhr.se/Utlandska/Behorighet/grundlaggande-behorighet/
• https://www.uhr.se/syv/hogskola-med-utlandska-meriter/att-soka-till-hogskolan-med-utlandsk-gymnasieutbildning/
• https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Utlandsk-gymnasieutbildning/

2.2 REELL KOMPETENS
• ”Den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av annan
omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”.
En sökande till högskolan kan räknas som behörig trots att han eller hon inte uppfyller de formella behörighetskraven, d.v.s. även om man inte har en grundläggande
behörighet från gymnasieskola, komvux eller folkhögskola. Detta kan ske om universitetet eller högskolan bedömer att den sökande trots detta ändå kan tillgodogöra sig
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utbildningen med hjälp av tidigare kunskaper och erfarenheter. Den sökande anses
då ha så kallad reell kompetens. Reell kompetens handlar bara om behörighet. Många
sökande som förklarats behöriga genom reell kompetens saknar betygsmeritvärde
och då är det extra viktigt att göra högskoleprovet för att kunna delta i ett eventuellt
urval.
Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF, har fastställt rekommendationer för vad högskolorna med automatik kan bedöma som grundläggande behörighet
inom reella kompetensens område. I korthet:
• 3 års arbetslivserfarenhet (minst halvtid) efter 19 års ålder samt
• Svenska 1, 2 och 3 alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
• Engelska 5 och 6
• Matematik 1a, b eller c
• Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 och 1a2
eller
• Sv A+B / Sv som andraspråk A+B, Eng A, Ma A, Sh A
Regeln om att överliggande kurs kan ersätta underliggande kurs i ett ämne vid antagning till högskolan gäller för folkhögskolans intyg. Det gäller inte om man söker med
stöd av reell kompetens, då måste varje ämne vara intygat.
Den studerande kan därutöver behöva styrka särskild behörighet.
Har man en gång fått den grundläggande behörigheten styrkt enligt ovan modell så
gäller den tillsvidare. Fullständiga bedömningen d.v.s. annan bedömning av reell
kompetens om man inte uppfyller den grundläggande behörigheten enligt ovan och
inklusive särskilda behörigheter görs av respektive högskola och gäller för en utbildning vid ett tillfälle och ansökan om reell kompetens måste därmed upprepas om
man söker vid annat tillfälle.
Övriga bedömningar av reell kompetens görs individuellt. Läs mer:
• https://bedomningshandboken.uhr.se/Svenska/Behorigheter/Reell-kompetens
• https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/En-annan-vag

2.3 FOLKHÖGSKOLA (ALLMÄN KURS)
Universitets- och högskolerådet föreskriver vad som gäller för att de folkhögskolestuderande ska vara grundläggande behöriga till högskolan, samt hur studieomdömet
meritvärderas.
• Läs UHR:s föreskrifter UHRFS 2014:1 http://www.uhr.se/
• Läs ”Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande”
http://www.folkbildningsradet.se/Folkhogskolor/Behorighet-och-studieomdome/
• Läs information på folkhögskola.nu https://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Behorigheter/
• Ladda ner och läs broschyren ”Allmän kurs på folkhögskola – en väg till högre
studier” https://www.folkhogskola.nu/kataloger--tryckt-material/
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Jag har ett intyg om grundläggande behörighet enligt gamla kärnämnesmodellen med sju kärnämnen i innehållskravet. Gäller det fortfarande?
Ja, om intyget var komplett för fullständig grundläggande behörighet före den 1 juli
2015 så ger den också grundläggande behörighet in i framtiden. Observera dock att
den som saknar något kärnämne i innehållskravet för att vara fullständigt grundläggande behörig behöver komplettera och bli behörig upp i nivå med den nya modellen
d.v.s. de kan inte bara komplettera det saknade kärnämnet utan behöver även Svenska 3, Engelska 6 och Hi 1a1.
Jag har ett gammalt intyg om allmän behörighet från folkhögskola. Gäller
det fortfarande?
Ja, om intyget är komplett för allmän behörighet så gäller den som grundläggande
behörighet fortfarande. Innehållskravet i den gamla Allmänna behörigheten bestod
enbart av två årskurser i svenska och engelska oavsett betyg. Har den studerande
både omfattning och innehåll intygat så är hen fortsatt grundläggande behörig. Men
saknas något av dessa båda ämnen efter 1 juli 2015 måste den studerande även komplettera upp i nivå till Svenska 3, Engelska 6 samt Matematik 1 a-c.
Jag har en del gamla kurser/ämnen från gymnasieskolan - kan jag slippa studera liknande ämnen på folkhögskolan?
För att kolla vad som kan tillgodoräknas och vad som måste ingå i den studerandes
studieplan; läs FIN:s dokument: ”Motsvarigheter till folkhögskolans innehållskrav
för grundläggande behörighet” som finns på FSO:s webbplats: https://fso.folkbildning.net/fin/syv/. När man bedömer vilka kurser enligt tidigare gymnasiemodeller
som kan ersätta kurser/ämnen i folkhögskolans innehållskrav, d.v.s ämnen från linjegymnasiet eller etappsystemet, så räcker det med att ha betyg 1 och 2 i dessa. Krävs
kurserna som särskild behörighet måste den studerande dock ha lägst betyget 3 i det
aktuella ämnet. Notera att motsvarighetsbedömningen inte är exakt samma om ett
ämne ska ersättas för den grundläggande behörigheten eller för den särskilda behörigheten.
Jag saknar några ämnen i folkhögskolans innehållskrav – hur kan jag komplettera det?
Studerande som har omfattningen intygad men saknar något eller några av de gymnasiegemensamma ämnena kan komplettera folkhögskolans intyg med Gy11-kurser
från gymnasieskola eller komvux på samma nivå eller högre. Underliggande nivåer
behöver inte styrkas. Ex. om en studerande saknar Samhällskunskap 1a1 kan hen
komplettera intyget med samma kurs från gymnasiet eller överliggande kurs 1b eller
kurs 2. Kurs 1a2 räknas inte som överliggande kurs till 1a1.
Hur kan jag som redan är grundläggande behörig från tidigare studier på
gymnasieskolan också bli behörig enligt folkhögskolans modell?
Studerande som redan är grundläggande behöriga enligt gymnasieskolans modell,
men av olika skäl kompletterar något på folkhögskola och vill söka genom folkhögskolans urvalsgrupp, måste också bli behöriga enligt folkhögskolans modell. De
måste alltså ha alla kurser som ingår i folkhögskolans innehållskrav.
OBS! Svenska 3 har inte någon motsvarighet i tidigare gymnasiemodeller så den
kursen måste alla studera, men även andra kurser kan saknas.
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3. Hur blev man grundläggande behörig till högskolan
förr?
3.1 SLUTBETYG
• Den som har ett slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng samt lägst betyget
Godkänt i svenska A och B, alternativt svenska som andraspråk A och B, samt i engelska A och
matematik A (utfärdat 2010 till den 1/7 2015).
• Den som har ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i
minst 2 250 gymnasiepoäng samt lägst betyget Godkänt i svenska A och B, alternativt svenska
som andraspråk A och B, samt engelska A och matematik A (utfärdat 2010-till den 1/1 2017).
• Den som har ett slutbetyg från ett nationellt/specialutformat program i gymnasieskolan och har
lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av vad som krävs för ett fullständigt program eller slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och lägst betyget Godkänd på kurser
som omfattar minst 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg (utfärdat före den 1/1 2010).
• Den som har ett slutbetyg från ett reducerat nationellt/specialutformat program i gymnasieskolan
men som ändå uppfyller kraven enligt de två första punkterna ovan (utfärdat före den 1/1 2010).
Kan jag komplettera mitt slutbetyg och bli behörig enligt gymnasieskolans
modell genom att studera på folkhögskola?
Man kan under vissa förutsättningar komplettera med enstaka ämneskurser från
folkhögskola för att bli grundläggande behörig enligt gymnasieskolans/komvuxmodell om den studerande har ett slutbetyg. Man kan inte öka totalsumman av poäng i
ett slutbetyg, d.v.s. man kan inte nå det omfattningskrav som krävs för att bli grundläggande behörig. Folkhögskolestudier kan alltså inte kompensera ett slutbetyg där
sökande inte uppfyller kraven om lägst godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Sökande med slutbetyg från gymnasieskolan som uppfyller poängtalet men saknar godkänt
betyg i svenska, engelska eller matematik, kan dock för grundläggande behörighet
styrka kunskaperna genom motsvarande kurser från folkhögskola. Sökande placeras
då i kompletteringsurvalsgruppen (BII). Kompletterar den studerande ett slutbetyg
efter 1 januari 2017 så måste den studerande upp i nivå med nuvarande modell d.v.s.
ha Sv 3, Eng 6 och Ma 1 a, b eller c. (Detsamma gäller avgångsbetyg och samlat betygsdokument från komvux utfärdat före 2010.)

3.2 SAMLAT BETYGSDOKUMENT
• Den som har ett samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning, men som ändå
uppfyller kraven enligt de två första punkterna under slutbetyg ovan (utfärdat före den 1 januari
2010). (Samlat betygsdokument från gymnasieskolan ger aldrig grundläggande behörighet.)

3.3 AVGÅNGSBETYG
• Den som har ett avgångsbetyg från en fullständig minst tvåårig linje/tvåårig specialkurs i gymnasieskolan, har ett avgångsbetyg 2 eller 3 från gymnasial vuxenutbildning eller motsvarande och
kunskaper i svenska och engelska motsvarande slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon
linje i gymnasieskolan eller etapp 2 på gymnasial vuxenutbildning.
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4. Hur fungerar särskild behörighet till högskolan?
För många högre utbildningar krävs ytterligare förkunskaper utöver grundläggande behörighet. För att vara behörig till en sådan utbildning ska man ha läst kurser/
ämnen som ger relevanta förkunskaper för just den utbildningen, och ha minst godkänt betyg i dem (eller lägst betyget 3 enligt äldre skolformer). Det kallas särskild
behörighet inom högskolan (och förkunskaper inom yrkeshögskolan.)
De vanligast förekommande särskilda behörigheterna inom högskolan är
• Samhällskunskap 1a1 + 1a2
• Matematik 2 a, b eller c
• Naturkunskap 1a1 + 1a2
• Naturkunskap 2
• Historia 1a1 + 1a2.
Den särskilda behörigheten anges vanligtvis grupperade i ett antal områdesbehörigheter. Områdesbehörigheterna består av behörighetskurser och meritkurser. Meritkurser berör inte de folkhögskolestuderande. Dessa används endast i urvalsgrupperna för gymnasiebetyg/komvuxbetyg. Ämneskurser intygade på folkhögskola kan inte
heller ge meritpoäng.
Universitets- och högskolerådet, UHR, beslutar om vilka områdesbehörigheter som
ska finnas och de besluta också för de utbildningar som leder till en yrkesexamen,
som t ex läkare, socionom. För vissa utbildningar finns flera områdesbehörigheter.
För kurser och program som inte leder till yrkesexamen väljer högskolorna vilka områdesbehörigheter de vill använda. De har dessutom möjlighet att anpassa behörighetskurserna inom områdesbehörigheterna och besluta om undantag från något krav.
De kan också höja kraven, efter tillstånd från UHR. Det är därför viktigt att alltid
kontrollera kraven för en viss utbildning på den högskola man vill studera och inte
bara informera sig om kraven i områdesbehörigheterna. (UHRFS 2013:2 och UHRFS
2014:2)
Högskolor med enskild huvudman behöver inte använda områdesbehörigheter
Det gäller Chalmers, Högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm. Det
är bara Handelshögskolan som i dagsläget avstår från att använda områdesbehörigheter och har egna behörighetsregler. Folkhögskolestuderande som vill söka till
Handelshögskolan bör vända sig direkt till dem för att få information om behörighet
och urval till deras utbildningar.
För att få veta vilka särskilda behörigheter som den studerande behöver; se https://
www.antagning.se/
För att få veta vilka kurser från tidigare skolformer som motsvarar dessa särskilda
behörigheter; se UHR:s Bedömningshandbok: https://bedomningshandboken.uhr.se/
Svenska/Behorigheter/Tabell-for-behorighetsbedomning/

5. Hur fungerar urvalet till högskolan från folkhögskolan?
Alla som är fullständigt grundläggande behöriga enligt folkhögskolans modell, och
fullständigt behöriga till den utbildning man sökt, kan söka genom folkhögskolans
urvalsgrupp.
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I folkhögskolans urvalsgrupp används endast folkhögskolans studieomdöme. Man
kan inte i urvalet kombinera med andra betyg eller lägga till meritpoäng. Vissa högskoleutbildningar särskiljer dock sökande med hjälp av högskoleprovet om de behöver göra urval mellan flera sökande på samma studieomdömesnivå.
I UHR:s Bedömningshandbok beskrivs hur man meritvärderar studieomdömet om
man har fler än ett studieomdöme och det finns två varianter vilket kan förvirra. Har
man två studieomdömen från två olika folkhögskolekurser, som båda uppfyller omfattningskravet, används det högsta studieomdömet i urvalet.
Men där finns också kvar en meritvärdering som bara gäller de som studerade på
folkhögskola för mycket länge sedan, på 60-70-talet. Då kunde man nämligen få två
studieomdömen på samma folkhögskolekurs, ett för matematisk-naturvetenskapliga
ämnen och ett för humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen. Och då används ett
medelvärde vid antagningen.
Studerande som redan har allmän behörighet från folkhögskola eller grundläggande
behörighet enligt kärnämnesmodellen från folkhögskola och studerar ytterligare ett
år, kanske för att komplettera fler särskilda behörigheter, behöver upp i nivå med den
nya GY11-modellen för att prövas i folkhögskolans urvalsgrupp med ett eventuellt
nytt studieomdöme.

6. Hur fungerar behörigheten till yrkeshögskolan om man
söker från folkhögskola?
Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver hur behörigheten till yrkeshögskolan
ska se ut. Den överensstämmer med kraven för en gymnasieexamen. En yrkesexamen räcker därmed. Föreskrifterna om vad som gäller för folkhögskolans del, se
MYHFS 2013:4 och ”Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande.”
Nästan alla yrkeshögskoleutbildningar ställer dessutom krav på särskilda förkunskaper. Det är ibland samma kurser som krävs som grundläggande eller särskild behörighet till högskolan men kan ofta vara mer yrkesinriktade gymnasiala kurser som
vanligtvis inte erbjuds på folkhögskolorna.
Folkhögskolestuderande får vända sig direkt till respektive yrkeshögskola för exakt
information om vilka förkunskaper som just den utbildningen ställer.
Undantag: För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet och särskilda
förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Yrkeshögskolan du söker kan
nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Vänd dig till skolan direkt
för att ta reda på om denna möjlighet finns på den utbildning du är intresserad av.

7. Hur fungerar urvalet till yrkeshögskolan om man söker
från folkhögskola?
Myndigheten för yrkeshögskolan har inga föreskrifter om urval, så det finns alltså
inte några gemensamma regler för hur urvalet till yrkeshögskola ska gå till om det
finns fler sökande än platser. Hur man gör urvalet beslutar därmed varje enskild yrkeshögskoleanordnare om. Yrkeshögskolan använder sig inte av olika urvalsgrupper
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och har därmed ingen särskild urvalsgrupp för folkhögskolans studieomdöme och
inte heller för högskoleprovet.
Många yrkeshögskolor använder sig av studieomdömet och betyg men räknar om
studieomdömet till olika betygs/meritskalor. Ofta kombinerar de denna poäng med
poängsättning av t ex arbetsprov, antagningstester, intervjuer och yrkeserfarenhet.
Folkhögskolestuderande måste därför alltid vända sig direkt till respektive yrkeshögskola för information om hur urvalet går till på aktuell utbildning.

8. Hur fungerar behörigheten till folkhögskolornas egna
eftergymnasiala yrkesutbildningar?
De folkhögskolor som har eftergymnasiala yrkesutbildningar och vill ha dem placerade på CSN:s B1-lista måste ansöka om detta hos CSN. Ett krav som CSN ställer är att
antagningsvillkoret ska vara ”3 år gymnasium eller motsvarande”. Vad detta innebär
i praktiken finns inte centralt reglerat.
Varje folkhögskola som ger dessa utbildningar måste därmed ange om de sökande
ska ha en ”högskoleförberedande examen eller motsvarande” eller om det räcker
med en ”gymnasieexamen eller motsvarande”.
Övriga förkunskaper eller behörighetskrav måste också preciseras av varje folkhögskola – t. ex. Svenska 2 eller Engelska 6 eller praktik.

9. Hur fungerar urvalet till folkhögskolornas egna
eftergymnasiala yrkesutbildningar?
Hur urvalet ska gå till ansvarar varje folkhögskola självständigt för. Läs gärna Folkhögskolornas studeranderättsliga råds dokument ”Antagning och urval till folkhögskola” http://www.folkbildningsradet.se/Folkhogskolor/Studeranderatt/for-skolor/ .

10. Kan man söka högskoleutbildning utomlands om man
studerat på folkhögskola?
Fler och fler folkhögskolestuderande vill söka till högskola i andra länder. Följande
kan göras för att underlätta övergången för de studerande:
• Ge dem folkhögskolans behörighetsintyg på engelska, finns i folkhögskolornas
administrativa program
• Bifoga ett informationsblad om folkhögskolan som utbildningsform på engelska,
finns på https://www.folkhogskola.nu/kataloger--tryckt-material/
• Tipsa dem om att skicka en kopia av sitt behörighetsintyg till UHR och be om ett
”Intyg för utlandsstudier” på engelska: http://www.uhr.se/sv/Studier-och-antagning/Studier-utomlands/Intyg-for-utlandsstudier/
Är man grundläggande behörig till högskolan i sitt hemland är det vanligt att man
betraktas som behörig även i annat land, därför är det bra att komplettera folkhögskolans intyg med myndigheten Universitets- och högskolerådets intyg som
bekräftar att man är grundläggande behörig till svensk högskola. Behörigheten torde
därmed inte vara något problem (men någon garanti eller något regelverk att hänvisa
till finns inte).
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Är det konkurrens om platser måste den sökande dock vidta extra åtgärder då någon
egen urvalsgrupp för studieomdömet inte finns. Man kan förslagsvis skriva ett personligt brev och beskriva både sig själv och folkhögskolan och be det utländska
universitetet att de gör en särskild bedömning vid urvalet bland de sökande. Kanske
kan ett rekommendationsbrev också underlätta.

11. Kan man söka till komvux från folkhögskola?
Övergångar mellan vuxenutbildningens olika skolformer fungerar inte alltid så smidigt som man skulle önska.
En folkhögskolestuderande som fullgjort folkhögskolans omfattningskrav kan
komplettera delar av innehållskravet på komvux. Då söker de fortfarande till högskolan enligt folkhögskolans behörighetsmodell genom folkhögskolans urvalsgrupp med
sitt studieomdöme. Men de bifogar sitt komvuxbetyg för att styrka hela behörigheten.
Om den studerande inte fullgjort folkhögskolans omfattningskrav utan vill byta
till komvux och fullgöra studierna enligt deras modell och deras omfattningskrav,
d.v.s. få en examen och sedan kunna söka genom annan urvalsgrupp … då blir övergången till komvux betydligt svårare. Enligt komvux regelverk sker all validering av
tidigare inhämtade kunskaper mot ett betyg genom särskild prövning.

12. Några tips!
Skapa gärna ett användarkonto på UHR:s Bedömningshandbok
Detta görs via https://bedomningshandboken.uhr.se. Då får du ett mail varje gång
UHR gör någon förändring i regelverket eller i tillämpningen av regler eller annan
uppdatering som är viktig att känna till. Bekanta dig i handboken speciellt med det
som står om folkhögskolan under flikarna ”Skolformer” och ”Behörighet”.
Under fliken ”Behörighet” hittar du också ”Tabell för behörighetsbedömning” som är
bra att titta i då du letar efter motsvarigheter till särskilda behörigheter.
Motsvarigheter till innehållskravet för den grundläggande behörigheten finns i FIN:s
”Motsvarigheter till folkhögskolans innehållskrav för grundläggande behörighet”.
Blir du tveksam till hur du ska bedöma tidigare meriter?
Om du är tveksam till hur du ska bedöma tidigare meriter, exempelvis om betyget
inte är helt komplett bör du kontakta UHR.
Börja med att besöka deras vägledarsidor på https://www.uhr.se/syv/. Där hittar du
också checklistor som man kan följa för att se vilken komplettering som kan behöva
göras: https://www.uhr.se/syv/material--verktyg
Svenska betyg: maila eller ring syvfragor@uhr.se, 010-470 05 22 (endast för vägledare, ej för sökande)
Utländska betyg: maila eller ring syvfragorutland@uhr.se, 010-470 03 00 (UHR:s
växel)

Lycka till!
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