RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS
BEHÖRIGHETSGIVNING

Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten är gemensam för alla
högskoleutbildningar och bygger enligt högskoleförordningen på
gymnasieskolans uppläggning. Grundläggande behörighet har den som
genomgått ett nationellt program eller har utbildning som
motsvarar detta. Högskoleverket anger i sina föreskrifter hur denna
”motsvarande” utbildning ska se ut för folkhögskolans del för att vara
behörighetsgivande:
• Grundläggande behörighet från folkhögskola
Grundläggande behörighet som intygas på folkhögskola innefattar dels
ett kvantitativt krav (omfattning) som gäller genomgångna läsår på
folkhögskola (enbart på folkhögskola eller i kombination med tidigare
studier på gymnasienivå) och dels ett kvalitativt krav som gäller
specificerade kärnämnen: Grundläggande behörighet för
högskolestudier har den som på folkhögskola
genomfört ett till tre års studier beroende på tidigare studie- och
arbetslivserfarenhet samt har kunskaper motsvarande godkänd nivå
i gymnasieskolans kärnämnen.
Detta kan uppnås genom
- tre år på folkhögskola eller
- två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier
eller på grundskola och minst ett års arbetslivserfarenhet eller
- ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier.
Med kärnämnen avses Svenska A+B (alternativt Svenska som
andraspråk A+B), Engelska A, Matematik A, Samhällskunskap A,
Naturkunskap A samt Religionskunskap A.
Varje år ska omfatta minst 30 veckors heltidsstudier.
Arbetslivserfarenheten skall motsvara ett läsår, rekommendationen är 9
månader på heltid.
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• Särskild behörighet från folkhögskola
De särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar på
högskolan. Utöver kärnämnena ovan kan folkhögskolorna utfärda intyg
om särskild behörighet i övriga kurser på gymnasieskolan om de
studerande inhämtat kunskaper motsvarande godkänd nivå i dessa
ämnen.
För att kunna göra bedömningar vad gäller ”motsvarande kunskaper”
behöver man ta del av Statens Skolverks författningssamling (SKOLFS)
med föreskrifter om kursplaner och betygskriterier för respektive kurs, se
www.skolverket.se - KURSINFO. Notera på skolan enligt vilka
kursplaner motsvarandebedömningen gjorts.

• Intygsblankett för folkhögskolan
”Intyg för behörighet till högskolestudier” används då
folkhögskolorna intygar grundläggande och särskild behörighet samt
studieomdöme. Detta intyg finns översatt till engelska, ”Certificate,
Eligibility for Higher Education”. Till det engelska intyget kan bifogas en
information på engelska om folkhögskolan och dess rätt att utfärda
behörigheter, ”Folk High Schools”. Folkhögskolestuderande som tänker
söka till universitet utomlands kan utöver att använda detta intyg, även
vända sig till Verket för
högskoleservice, VHS, för att få ett Behörighetsbevis på engelska som
styrker att de är behöriga till svensk högskola/universitet.

Tidigare behörighetsgivning: Allmän behörighet
Den som har ett intyg om allmän behörighet från folkhögskola som
utfärdats för utbildning som avslutats före 1 juli 1998 kommer att
anses ha grundläggande behörighet till högskolestudier även i
fortsättningen. Allmän behörighet för högskolestudier har den som gått
två år (om vardera minst 30 veckor) på folkhögskola med kunskaper i
svenska och engelska motsvarande två årskurser på (gamla)
gymnasieskolan. ”Intyg om behörighet för högskolestudier” används
då folkhögskolorna i efterhand intygar allmän behörighet för en tidigare
studerande. Det ska klart framgå vilket läsår
kursen avser och senast gälla läsåret 1997/98. Intyget dateras med datum
för dagen då det skrivs ut. (Detta intyg finns endast i pappersversion,
beställs från FIN.)

Urval genom folkhögskolans studieomdöme
Som urvalsinstrument för folkhögskolans del vid ansökan till
högskolestudier används
studieomdömet. Följande omdömen får användas:
Utmärkt studieförmåga meritvärderas som 4
Mycket god studieförmåga meritvärderas som 3
God studieförmåga meritvärderas som 2
Mindre god studieförmåga meritvärderas som 1
(För mer information se: Riktlinjer för studieomdömen.)
De folkhögskolestuderande som har intyg om allmän eller grundläggande
behörighet enligt folkhögskolans modell (dvs som uppfyller dels det
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kvantitativa kravet på antal år, dels det kvalitativa kravet på kärnämnen,
genomfört helt eller delvis på folkhögskola) utgör en egen urvalsgrupp i
betygsurvalet vid antagning till utbildningar på högskolor
och universitet. Urvalsgruppens storlek är proportionerlig till antalet
sökande i urvalsgruppen. I folkhögskolans urvalsgrupp meritvärderas
endast studieomdömet, inga meritpoäng. Studier på folkhögskola kan inte
heller ge meritpoäng i urvalsgrupperna för gymnasiebetyg. Utöver
ovanstående kan folkhögskolestuderande antas i provurvalet under
förutsättning att de gör högskoleprovet.
Folkbildningsrådet 2009-02-09

