BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA
OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM
FOLKHÖGSKOLA

En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren.
Den styr hur folkhögskoledeltagare blir behöriga för
högskolestudier. Här berättar vi om vad den innebär.
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VARFÖR EN NY MODELL?
Högskolan förändrar sina tillträdesregler till högskolans grundutbildningar, som en
följd av nya gymnasieskolan, Gy2011. Det har lett till att folkhögskolans behörighetsgivning också måste ses över.

Folkhögskolan har länge utgjort ett alternativ
till gymnasiet och komvux och en parallell väg
till högskolestudier. Högskolans antagningsregler bygger på hur gymnasiet ser ut. För att de
studerande på folkhögskola också ska kunna
söka till högskolan har folkhögskolan en form av
”hängavtal”.
Grunderna i de nya reglerna är samma som förut för att kunna behålla folkhögskolans särart,
det nya är en viss anpassning till Gy2011.

BLIR DET STORA FÖRÄNDRINGAR?

Till stor del är modellen densamma som tidigare. Dels finns ett omfattningskrav; att den
studerande ska läsa motsvarande tre hela år på
allmän kurs på folkhögskola. Dels ett innehållskrav; en uppsättning kurser som ska ingå i den
allmänna kursen. Dessa kurser är anpassade till
Gy2011s nya kursplaner och beteckningar.
Universitets- och högskolerådets föreskrifter
ger folkhögskolan möjlighet att bibehålla sin särart men ändå ge behörighet till högskolan.
Folkhögskolan intygar att deltagarna har kun-

skaper motsvarande gymnasieskolans kursplaner, men det betyder inte att man lägger upp
undervisningen på samma sätt som gymnasieskolan eller komvux. Folkhögskolorna har stor
frihet att välja vilken form och vilket innehåll
undervisningen ska ha.
De kurser på folkhögskola som tidigare skulle
ge kunskaper som motsvarade gymnasiets kärnämnen ska nu istället täcka vissa av de så kallade gymnasiegemensamma ämnena.
Folkhögskolans modell följer den modell som
gäller för att de studerande på de yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan ska bli
grundläggande behöriga till högskolestudier.
Det innebär att de kurser som ingår i folkhögskolans grundläggande behörighetsgivning är:
• dels de sju gymnasiegemensamma kurser
som motsvarar den lägsta nivån som alla läser i
yrkesförberedande gymnasieprogram
• dels ytterligare de tre kurser som krävs för
att de från yrkesprogram ska bli grundläggande
behöriga till högskolestudier.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET TILL
HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA
GENOM FOLKHÖGSKOLAN
För att bli grundläggande behörig på folkhögskola och kunna söka vidare till högskola eller
yrkeshögskola krävs dels ett omfattningskrav och dels ett innehållskrav. Det är samma
princip som tidigare. Men med nya Gy2011 förändras kurserna i innehållskravet.

DELKRAV 1: OMFATTNING
Omfattningskravet är ett krav som tidsmässigt motsvarar gymnasieprogrammens 2500 poäng. Det innebär att man studerar ett antal hela år på Allmän kurs som sammanlagt ska
motsvara en studietid på tre hela år på gymnasienivå.
Omfattningskravet är formulerat i fyra olika alternativ. De beskriver alla en sammanlagd treårig utbildningsväg:
•
•
•
•

tre hela år på folkhögskolan
ett års gymnasiestudier eller vuxstudier och
därefter två år på folkhögskolan
ett års arbetslivserfarenhet efter grundskolan och därefter två år på folkhögskolan
två år på gymnasieskola eller vuxenstudier
och därefter ett år på folkhögskolan

HUR BERÄKNAS ETT GYMNASIEÅR?

Ett fullt nationellt program innehåller 2500
gymnasiepoäng. Ett år innebär därmed cirka
1/3 av detta, ungefär 800 gymnasiepoäng. En

rimlig utgångspunkt när folkhögskolan ska tillgodoräkna den studerandes tidigare studier in i
folkhögskolans modell är att ett år motsvarar ett
fullgjort år på gymnasieskola eller komvux med
cirka 800 godkända gymnasiepoäng. Två år innebär då cirka 2/3 av 2500 poäng, dvs cirka 1600
godkända gymnasiepoäng.
Det är dock den enskilda folkhögskolan som
ansvarar för tillgodoräknandet och bestämmer
vad som anses motsvara gymnasiepoängen och
hur många år man måste studera på folkhögskolan.
Arbetslivserfarenheten ska motsvara ett läsår,
rekommendationen är nio månader på heltid.

EN ILLUSTRATION ÖVER OMFATTNINGSKRAVETS FYRA ALTERNATIV:

År 1
1)

2)

Allmän kurs på
folkhögskola

Gymnasieskola/
Komvux
(1 år ca 800
poäng)

3)

Grundskola + minst
ett års arbete

4)
Gymnasieskola/
Komvux

År 2

År 3

Allmän kurs på
folkhögskola

Allmän kurs på
folkhögskola

Allmän kurs på
folkhögskola

Allmän kurs på
folkhögskola

Allmän kurs på
folkhögskola

Allmän kurs på
folkhögskola

Gymnasieskola/
Komvux
(2 år ca 1600
poäng)

Allmän kurs på
folkhögskola

Läs om innehållskravet på nästa sida

DELKRAV 2: INNEHÅLL
Folkhögskolan bestämmer själv över innehållet i den Allmänna kursen. Men för att
deltagarna ska bli grundläggande behöriga så måste folkhögskolan även ge kunskaper
motsvarande lägst godkänd nivå i vissa specificerade gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa kurser kan ha studerats på gymnasieskola före folkhögskolestudierna, de kan studeras
under folkhögskoletiden eller kan kompletteras
efteråt, exempelvis på komvux.
Folkhögskolan utfärdar behörigheter som motsvarar Skolverkets kursplaner. Det betyder inte

att man gör exakt likadant som gymnasieskolan
och komvux. Folkhögskolan har stor frihet att
utforma sin undervisning vad gäller innehåll och
arbetsformer. Breda teman, projektstudier och
ämnesövergripande studier är vanliga på folkhögskolan.

INNEHÅLLSKRAV TILL HÖGSKOLAN
Innehållskrav enligt den nya
modellen:

Innehållskrav enligt den gamla modellen
(kan intygas längst t.o.m. våren 2015)

För att få grundläggande behörighet ska
man ha kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i:
• Svenska eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3
• Engelska 5 och 6
• Matematik 1 a, b eller c
• Samhällskunskap 1a1
• Historia 1a1
• Religionskunskap 1
• Naturkunskap 1a1

För att få grundläggande behörighet ska
man ha kunskaper motsvarande godkänd
nivå i:
• Svenska eller Svenska som
andraspråk A och B
• Engelska A
• Matematik A
• Samhällskunskap A
• Religionskunskap A
• Naturkunskap A

INNEHÅLLSKRAV TILL YRKESHÖGSKOLAN
Innehållskrav enligt den nya
modellen:

Innehållskrav enligt den gamla modellen
(kan intygas längst t.o.m. våren 2015)

För att få grundläggande behörighet ska
man ha kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i:
• Svenska eller Svenska som
andraspråk 1
• Engelska 5
• Matematik 1 a, b eller c
• Samhällskunskap 1a1
• Historia 1a1
• Religionskunskap 1
• Naturkunskap 1a1

För att få grundläggande behörighet
ska man ha kunskaper motsvarande
godkänd nivå i:
• Svenska eller Svenska som
andraspråk A och B
• Engelska A
• Matematik A
• Samhällskunskap A
• Religionskunskap A
• Naturkunskap A

Till yrkeshögskolan räcker det att man
har en examen från gymnasieskolan,
alltså räcker det med en yrkesexamen.
Därför är det något färre kurser i det nya
innehållskravet.
Det finns ännu inga föreskrifter från
Myndigheten för yrkeshögskolan om
vad som på folkhögskola kan anses vara
”motsvarande” deras behörighet. Men
tills något är överenskommet så är Folkbildningsrådets tolkning att folkhögskolans behörighet till yrkeshögskolan är
samma som den grundläggande behörigheten till högskolan men utan Svenska/
Svenska som andraspråk 2 och 3 och
Engelska 6.
Varje yrkeshögskoleanordnare avgör.

HÖGSKOLAN:
SÄRSKILDA
BEHÖRIGHETER

YRKESHÖGSKOLAN:
SÄRSKILDA
FÖRKUNSKAPER

Utöver den grundläggande behörigheten till
högskolan kan olika högskoleutbildningar ställa
ytterligare krav; särskilda behörigheter.

Utöver den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan ställer olika yrkeshögskoleutbildningar olika förkunskapskrav.

Vilka särskilda behörigheter som folkhögskolorna erbjuder, utöver det som ingår i den grundläggande behörigheten, varierar från folkhögskola till folkhögskola.
Vanliga särskilda behörigheter som folkhögskolor erbjuder är:
• Samhällskunskap 1a2
• Historia 1a2
• Naturkunskap 1a2 + 2
• Matematik 2

Förkunskapskrav i form av gymnasiekurser kan
folkhögskolorna ge på samma sätt som man ger
särskilda behörigheter till högskolan, se till vänster. Yrkeshögskolorna kan också ställa krav på
yrkeserfarenhet.

Den studerande bör därför ha koll på vilka olika
krav som gäller för olika högskoleutbildningar
och vilka kurser som folkhögskolorna erbjuder,
för att kunna välja rätt folkhögskola.
MER INFORMATION KRING HÖGSKOLEFRÅGOR
HITTAR DU PÅ
STUDERA.NU OCH ANTAGNING.SE

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ YHMYNDIGHETEN.SE OCH YRKESHOGSKOLAN.SE

HUR SER ÖVERGÅNGEN TILL NY
BEHÖRIGHETSMODELL UT?
Folkhögskolorna går successivt över till ny behörighetsgivning. Nya
tillträdesregler tillämpas första gången vid antagning till högskoleutbildning och yrkeshögskola hösten 2013.

Från hösten 2013 ska alla som börjar på Allmän
kurs följa den nya modellen.
De som redan antagits till folkhögskola kan få behörighet enligt den gamla modellen, dock måste
de då bli klara senast 31 juni 2015.
ÖVERGÅNGSREGLER
Oavsett enligt vilken modell som folkhögskolan
ger behörighet kan folkhögskolan intyga äm-

neskunskaper motsvarande godkänd nivå enligt
både de nya eller gamla kursplanerna. Under
övergångsperioden kommer det att finnas en
stor flexibilitet. Kurser som studeras enligt de
nya kursplanerna kan räknas in enligt den gamla modellen och tvärtom. Alla som har gått folkhögskola hamnar också fortsatt i samma urvalsgrupp till högskolan.

STUDIEOMDÖMET FÖRÄNDRAS.
FRÅN LÄSÅRET 2013-14 BLIR DET
SJU STEG ISTÄLLET FÖR FYRA
Studieomdömet ges vid behörighetsgivande kurser (Allmän
kurs). Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av studieförmågan och ska vara jämförbart mellan alla folkhögskolor.
På folkhögskola ges inga betyg i enskilda ämnen.
VARFÖR SJU STEG ISTÄLLET FÖR FYRA?
Studieomdömet används som urvalsgrund till
högskolan. När man söker gör man det via en
särskild urvalsgrupp, ”folkhögskolekvoten”.
Men då skalstegen är få använder högskolorna
i vissa fall lottning eller högskoleprovspoäng för
att särskilja vid lika studieomdöme. Fler skalsteg kan bättre avspegla variationen bland de
studerande, och kan också leda till att lottning
och högskoleprov får en mindre betydelse i folkhögskolans urvalsgrupp.
sTUDIEOMDÖMESNIVÅER IDAG
• Utmärkt studieförmåga (4)
• Mycket god studieförmåga (3)
• God studieförmåga (2)
• Mindre god studieförmåga (1)
SJU STEG FRÅN VÅREN 2014
2014 utökas studieomdömesnivåerna till att bli
sju steg. Endast ett sammanfattande studieomdöme ges till den studerande enligt följande föreslagna skala:
•
•
•
•
•
•
•

Utmärkt studieförmåga (4)
Mycket god - Utmärkt studieförmåga
(3,5)
Mycket god studieförmåga (3)
God - Mycket god studieförmåga (2,5)
God studieförmåga (2)
Mindre god - God studieförmåga (1,5)
Mindre god studieförmåga (1)

KRITERIER
Kriterier kommer att finnas för skalstegen Utmärkt, Mycket god och God studieförmåga.

OM STUDIEOMDÖME
Studieomdöme är folkhögskolornas
egen form för bedömning av den studerandes förmåga till vidare studier.
Studieomdömet är inte ett betyg på
uppnådda kunskaper i olika ämnen
utan en samlad bedömning av studieförmågan.
Ett sammanfattande studieomdöme
ges på hela årskursen som bygger på en
gemensam bedömning av all undervisande personal.
Det krävs ett underlag på minst 30
veckors heltidsstudier för varje studieomdöme.
När man sätter studieomdöme bedöms
bland annat
• Kunskaper och färdigheter och
utveckling av dessa
• Förmåga till analys, bearbetning
och överblick
• Ambition, uthållighet och förmåga
att organisera studier
• Social förmåga
Studieomdömet är jämförbart mellan alla
folkhögskolor. Det finns ett jämförelsetal
att följa: 2,7 (+- 5%)

URVALET TILL HÖGSKOLESTUDIER
URVALET TILL HÖGSKOLESTUDIER OM
ANTALET ANSÖKNINGAR ÄR FLER ÄN
ANTALET PLATSER
•
•
•
•

Betygsurval (minst 1/3-del av platserna fördelas genom betyg eller folkhögskolans studieomdöme)
Högskoleprovsurval (minst 1/3-del av platserna fördelas genom högskolprov)
Alternativt urval (högst 1/3-del av platserna
kan högskolorna få fördela på annat sätt)
Vanligast är att 2/3-delar av platserna fördelas genom betygsurvalet och 1/3-del via högskoleprovsurvalet.

BETYGSURVALSGRUPPER
Högskoleplatser fördelas i proportion till antalet sökande i varje urvalsgrupp. Antalet platser
i varje urvalsgrupp varierar därmed mellan olika
utbildningar och mellan olika år. Folkhögskolan
är en liten skolform därav följer att urvalsgruppens storlek blir liten.
Direktgrupp
gymnasiet
+ komvux
+ utl stud
+ kompletteringar till
yrkesexamen

Kompletteringsgrupp
gymnasiet
+ komvux
+ utl stud

Nya gymn
2014-2017

Folkhögskola
med intyg om
grundläggande
behörighet och
studieomdöme

HÖGSKOLEPROVSURVALET
Alla som är grundläggande behöriga, oavsett
från vilken skolform, kan också antas genom
högskoleprovsurvalsgruppen om man har gjort
högskoleprovet. Högskoleprovet kan göras en
gång per termin.

Två skäl
att göra
högskoleprovet

ANTAGNING TILL HÖGSKOLAN
Statistik från Universitets- och Högskolerådet, UHR, över
sökandemed folkhögskolebakgrund.
Termin

Behöriga
Antagna
Antagna
sökande från totalt från
i folkhögfolkhögskolan folkhögskolan skolans
urvalsgrupp

Antagna
folkhögskole-studerande i
Högskoleprovsurvalsgruppen

HT 2012

5190

1029

3251*

1409

* Av alla sökande hösten 2012 med folkhögskolebakgrund
antogs 63 procent.

• För att kunna prövas i urvalsgruppen för högskoleprovet, som ju får
minst 1/3-del av platserna.
• För att vissa universitet/högskolor till vissa utbildningar använder
högskoleprovet som särskiljare vid
lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (d.v.s. för folkhögskolans del
vid lika studieomdöme).

Du hittar mer information om
den nya behörighetsmodellen på
folkhögskola.nu/ny-behorighet

FOLKHÖGSKOLORNAS
INFORMATIONSTJÄNST
Folkhögskolornas informationstjänst, FIN,
är alla de 150 svenska folkhögskolornas
gemensamma informationscentral.
Vi arbetar för att öka kunskapen om folkhögskolornas kursutbud och folkhögskolan som
skolform genom marknadsföring, studieväg-ledning och produktion av informationsmaterial, som till exempel kurskataloger och
webbplatsen folkhögskola.nu.
www.folkhögskola.nu
08-796 00 50
info@folkhogskola.nu

