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Högskolans och yrkeshögskolans an-
tagningsregler bygger på hur gymna-
siet ser ut. För att de studerande på 
folkhögskola också ska kunna söka till 
högre studier har folkhögskolan en 
form av ”hängavtal”, en egen modell.  

Universitets- och högskolerådets och 
Myndigheten för yrkeshögskolans fö-
reskrifter* ger folkhögskolan möjlig-
het att bibehålla sin särart men ändå 
ge behörighet till högre studier.

HUR SER FOLKHÖGSKOLANS  
MODELL UT?
Modellen består av två delkrav. Dels 
ett omfattningskrav; att den stude-
rande ska läsa motsvarande tre hela 
år på gymnasienivå. På folkhögskola 
studerar man då på Allmän kurs.  
Dels ett innehållskrav; en uppsätt-
ning kurser som ska ingå i den all-
männa kursen. Dessa kurser är rela-
terade till Gy11/VUX12:s ämnesplaner 
och beteckningar.
Folkhögskolan intygar att deltagarna 

har kunskaper motsvarande gym-
nasieskolans ämnesplaner, men det 
betyder inte att man lägger upp un-
dervisningen på samma sätt som 
gymnasieskolan eller komvux. Folk-
högskolorna har stor frihet att välja 
vilken form och vilket innehåll un-
dervisningen ska ha.

Folkhögskolans modell följer den mo-
dell som gäller för att de studerande 
på de yrkesförberedande program-
men i gymnasieskolan ska bli behö-
riga till högre studier. Det innebär att 
de ämnen som ingår i folkhögskolans 
behörighetsgivning är:
• sju gymnasiegemensamma ämnen 
som motsvarar den lägsta nivån som 
alla läser i yrkesförberedande gym-
nasieprogram (räcker för Yrkeshög-
skolan)
• plus ytterligare tre ämnen som 
krävs för att de ska bli grundläggande 
behöriga till högskolestudier. 
Läs mer om detta på sidorna 6-9.

Folkhögskolans Allmänna kurs har länge varit ett alternativ till gymnasiet 
och komvux och är en parallell väg till högre studier, för vuxna. 

FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE 
PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BE-

HÖRIGA TILL HÖGRE STUDIER. HÄR 
BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL.

3*UHRFS 2014:1 och MYHFS 2013:4



ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA

ALLMÄN KURS PÅ  
GRUNDSKOLENIVÅ
För dem som inte har gått klart  
grundskolan

På Allmän kurs på grundskolenivå får 
deltagarna kunskaper så att de senare 
kan studera vidare på gymnasie nivå. Hur 
lång tid man behöver studera på grund-
skolenivån beror på vad man har för ti-
digare grund skolestudier bakom sig. Det 
beror också på upplägget av studierna 
som varje folkhögskola fritt beslutar om.

VAD INNEHÅLLER ALLMÄN KURS?
På Allmän kurs på grundskolenivå stu-
derar gruppen allmänna ämnen som till 
exempel svenska, mate matik, engelska, 
samhällskunskap med mera. Det kan 
också ingå många andra ämnen - det är 
vanligt att folkhögskolor ordnar tema-
studier på Allmän kurs, där flera ämnen 
ingår i ett tema.
De flesta studerar sedan vidare på gym-
nasienivå på den folkhögskola där de går 
eller på någon annan folkhögskola.

INTYG EFTER KURSEN
Efter Allmän kurs på grund skole nivå får 
man ett intyg som beskriver innehållet i 
studierna. Om den studerande har nått 

De som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning kan gå 
Allmän kurs/Behörighetsgivande kurs. Det är ett alternativ till komvux 
för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola, yrkes-
högskola eller folkhögskolornas eftergymnasiala yrkesutbildningar. 
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upp till en nivå motsvarande årskurs 9 
(och läst svenska, engelska, matema-
tik och samhälls kunskap motsvarande 
årskurs 9) intygar folkhögskolan att den 
studerande har förutsättning att tillgodo-
göra sig studier på gymnasienivå.
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ALLMÄN KURS PÅ 
GYMNASIENIVÅ
För dem som vill få behörighet till 
högre studier. 

På Allmän kurs på gymnasienivå kan 
man få grundläggande behörighet för att 
studera vidare på hög skola och yrkeshög-
skola. 

Hur länge den studerande går på 
Allmän kurs beror på förkunskaper och 
mål med studierna. Man kan studera ett, 
två eller tre år.

Det är vanligt att folkhögskolor ordnar 
tema studier på Allmän kurs, där flera 
ämnen ingår i ett tema. För att få veta 
mer om vilka ämneskurser som brukar 
finnas på Allmän kurs får man kontakta 
varje enskild skola. De ämnen som är 
gemensamma för alla Allmänna kurser 
kan du läsa om på sidan 8-9. 

Ofta finns möjlighet att välja en sär-
skild inrikt ning på Allmän kurs. Inriktnin-

gen kan till exempel vara musik, idrott, 
drama, samhällsfrågor eller internationel-
la frågor. 

BEHÖRIGHETSINTYG 
När den studerande har klarat av folk-
högskolans Allmänna kurs utfärdas ett 
intyg som intygar grundläggande behörig-
het till högskolan eller yrkeshögskolan. 

För att få detta intyg måste både omfatt-
ningskravet och innehållskravet uppfyllas, 
se nästa uppslag.

Folkhögskolan kan också ge intyg om 
särskild behörighet. Vilka särskilda be-
hörigheter som kan intygas varierar från 
folkhögskola till folkhögskola, se sidan 10. 

Tänk på att folkhögskola är en annan 
utbildningsform som inte ger gymnasie-
poäng eller betyg. Folkhögskolan utfärdar 
istället behörighet och sätter studieom-
döme. Läs mer om studieomdömet på 
sidan 12. 



BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA, YRKES-
HÖGSKOLA OCH FOLKHÖGSKOLORNAS 
EFTERGYMNASIALA YRKESUTBILDNINGAR
För att bli grundläggande behörig på folkhögskola och kunna söka vidare 
till högre studier krävs dels ett omfattningskrav och dels ett innehålls-
krav. Här beskriver vi de två delkraven mer i detalj.  

Omfattningskravet är formulerat i fyra 
olika alternativ. De beskriver alla en 
sammanlagd treårig utbildningsväg: 

• tre hela år på folkhögskolan eller
• ett års gymnasiestudier/komvux-

studier och därefter två år på 
folkhögskolan eller

• ett års arbetslivserfarenhet efter 
grundskolan och därefter två år 
på folkhögskolan eller

• två års gymnasiestudier/kom-
vuxstudier och därefter ett år på 
folkhögskolan

Man kan alltså studera alla tre åren 
på folkhögskola men man kan också 
bygga på och tillgodoräkna sig tidiga-
re studier på gymnasienivå. Beroende 
på hur mycket man studerat tidigare 
följer man någon av de fyra alternati-
ven, se illustration till höger. 

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 ut-
gångspunkt när folkhögskolan ska till-
godoräkna 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 folkhögsko-
lan som ansvarar för tillgodoräknandet 
och bestämmer vad som anses motsva-
ra gymnasiepoängen och hur många år 
man måste studera på folkhögskolan.  

Arbetslivserfarenheten som tillgodo-
räknas ska motsvara ett läsår, rekom-
mendationen är nio månader på heltid.

DELKRAV 1: OMFATTNING
Omfattningskravet motsvarar tidsmässigt 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.
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EN ILLUSTRATION ÖVER OMFATTNINGSKRAVETS FYRA ALTERNATIV:

Allmän kurs på  
folkhögskola

Allmän kurs på  
folkhögskola

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
(1 år ca 800 
poäng)

Grundskola + 
minst ett års 
arbete

Gymnasieskola/
Komvux

Gymnasieskola/
Komvux
(2 år ca 1600 
poäng)

År 1 År 2 År 3

Läs om innehållskravet på nästa sida

1)

2)

3)

4)
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Varje folkhögskola 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 
gymnasiegemensamma ämnen.

Dessa ämnen kan ha studerats på 
gymnasieskola/komvux före folkhög-
skolestudierna, de kan studeras un-
der folkhögskoletiden eller kan kom-
pletteras efteråt.

Folkhögskolan utfärdar behörigheter 
som motsvarar Skolverkets ämnes-
planer. 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 äm-

DELKRAV 2: INNEHÅLL
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nesövergripande studier är vanliga på 
folkhögskolan.

Ämnen som man redan är godkänd 
i från tidigare studier behöver man 
inte studera på folkhögskolan. Men 
folkhögskolan gör ibland "fasta paket" 
av kurser och teman i den Allmänna 
kursen. Så valmöjligheten kan variera 
från skola till skola. 
Var beredd på att vissa ämnen där-
för kanske måste "repeteras". Om-
fattningskravet måste nämligen alltid 
uppfyllas, se sidan 6. 
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För att få behörighet till yrkes-
högskolan ska man ha kunskaper 
motsvarande lägst godkänd nivå i 
följande sju kurser:

• Svenska eller Svenska som  
andraspråk 1

• Engelska 5
• Matematik 1 a, b eller c
• Samhällskunskap 1a1
• Historia 1a1
• Religionskunskap 1
• Naturkunskap 1a1

Eller motsvarande kurser enligt 
äldre kursplaner. 

INNEHÅLLSKRAV TILL 
YRKESHÖGSKOLAN

För att få grundläggande behörighet 
till högskolestudier ska man ha kun-
skaper motsvarande lägst godkänd 
nivå i följande tio kurser:

• 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

Eller motsvarande kurser enligt 
äldre kursplaner. 

INNEHÅLLSKRAV TILL 
HÖGSKOLAN

Vilka behörigheter som dessa yr-
kesutbildningar kräver varierar från 
kurs till kurs. En del har valt att 
följa samma grundläggande behö-
righet som högskolan, andra har 
valt yrkeshögskolans behörighet. 
Exempelvis Fritidsledarutbildning-
arna har valt en kombination: som 
behörighet kräver de samma som 
yrkeshögskolan men som särskilda 
förkunskaper kräver de Svenska 2.

INNEHÅLLSKRAV TILL FOLK-
HÖGSKOLANS EFTERGYMNA-
SIALA YRKESUTBILDNINGAR



HÖGSKOLAN: 
SÄRSKILDA 
BEHÖRIGHETER
Utöver den grundläggande behörig-
heten till högskolan kan olika högsko-
leutbildningar ställa ytterligare krav; 
särskilda behörigheter.

Vilka särskilda behörigheter som folk-
högskolorna erbjuder, utöver de som 
ingår i den grundläggande behörig-
heten, varierar från folkhögskola till 
folkhögskola. 

Exempel på vanliga särskilda behörig-
heter som folkhögskolor erbjuder är:
• Samhällskunskap 1a2
• Historia 1a2
• Naturkunskap 1a2 + 2
• Matematik 2 a, b eller c

Den studerande bör därför under-
söka vilka olika krav som gäller för 
olika högskoleutbildningar och vilka 
kurser som folkhögskolorna erbjuder, 
för att kunna välja rätt folkhögskola.

MER INFORMATION KRING HÖG-
SKOLEFRÅGOR HITTAR DU PÅ 
STUDERA.NU OCH ANTAGNING.SE

YRKESHÖGSKOLAN: 
SÄRSKILDA 
FÖRKUNSKAPER
Utöver behörigheten till yrkeshög-
skolan ställer olika yrkeshögskoleut-
bildningar olika förkunskapskrav. 

Folkhögskolan kan intyga förkun-
skapskrav i form av gymnasieämnen 
på samma sätt som man ger särskilda 
behörigheter till högskolan, se till 
vänster. Ställs det krav på mer yrkes-
inriktade gymnasieämnen måste man  
ibland komplettera dessa inom andra 
skolformer. 

Yrkeshögskolorna kan också ställa 
krav på arbetslivs- och/eller yrkes-
erfarenhet. 

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ 
YRKESHOGSKOLAN.SE OCH MYH.SE
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De som var fullständigt grundläggan-
de behöriga enligt folkhögskolans 
kärnämnesmodell senast 1 juli 2015 
är behöriga även i framtiden. 
Saknas något kärnämne enligt denna 
modell som måste kompletteras, så 
måste man också komplettera Svens-
ka 3, Engelska 6 och Historia 1a1 en-
ligt den nu gällande modellen. 

De som var fullständigt allmänt be-
höriga från folkhögskola före 1 juli 
1998 är också fortsatt behöriga även 
i framtiden.  

BEHÖRIGHET ENLIGT 
TIDIGARE MODELLER

ÖVERGÅNGSREGLER
Oavsett enligt vilken modell man stu-
derat på folkhögskolan kan intygen 
innehålla behörigheter i ämnen enligt 
både de nya eller gamla kursplanerna. 
Kurser som studerats enligt de gamla 
kursplanerna kan fortsatt räknas in i 
den nya modellen. 

Alla som har gått folkhögskola, oavsett 
när de studerade, hamnar också fort-
satt i samma urvalsgrupp till högsko-
lan.
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STUDIEOMDÖMET - EN BEDÖMNING 
AV STUDIEFÖRMÅGAN

Studieomdömet används som urvals-
grund till högskolan. När man söker 
gör man det via en särskild urvals-
grupp, ”folkhögskolekvoten”. 

Då det bara är sju skalsteg och många 
därför hamnar på samma jämförelse-
tal använder högskolorna i vissa fall 
lottning eller högskoleprovspoäng för 
att särskilja vid lika studieomdöme. 
Så det är därför viktigt för folkhög-
skolestuderande att komplettera med 
att göra högskoleprovet. 

STUDIEOMDÖME I SJU STEG
Endast ett sammanfattande studie-
omdöme ges till den studerande en-
ligt följande skala:

• Utmärkt studieförmåga (4)
• Mycket god - Utmärkt studieför-

måga (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
Som stöd vid omdömessättningen 
finns kriterier för skalstegen Utmärkt, 
Mycket god och God studieförmåga.

FOLKHÖGSKOLANS URVALSGRUPP
Tidigare studerande som fått studie-
omdöme i fyra steg söker i samma ur-
valsgrupp som de med sju steg. 

På Allmän kurs/Behörighetsgivande kurs kan man få ett studieomdöme. 
Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av studieförmågan 
och ska vara jämförbart mellan alla folkhögskolor. På folkhögskola ges 
inga betyg i enskilda ämnen.
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OM STUDIEOMDÖME
Studieomdöme är folkhögsko-
lornas egen form för bedöm-
ning av den studerandes för-
måga till vidare studier.

Studieomdömet är inte ett be-
tyg på uppnådda kunskaper i 
olika ämnen utan en samlad 
bedömning av studieförmågan 
under hela läsåret.
Det grundar sig på en gemen-
sam bedömning som görs av all 
undervisande personal. 

Det krävs ett underlag från en 
fullgjord Allmän kurs, minst 30 
veckors heltidsstudier, innan 
man kan få ett studieomdöme.

När man sätter studieomdöme 
bedöms följande faktorer:
• Kunskaper och färdigheter 

och utveckling av dessa
• Förmåga till analys, bear-

betning och överblick
• Ambition, uthållighet och 

förmåga att organisera 
studier

• Social förmåga

Studieomdömet är jämförbart 
mellan alla folkhögskolor. Det 
finns ett jämförelsetal att följa, 
en siffra som grundar sig på 
skolans alla satta studieomdö-
men: 2,7 (+- 5% ) 

TVÅ SKÄL ATT GÖRA 
HÖGSKOLEPROVET
• För att kunna prövas i urvals-
gruppen för högskoleprovet, 
som får minst 1/3-del av plat-
serna på högskolan. 

• För att vissa universitet/hög-
skolor till vissa utbildningar 
använder högskoleprovet som 
särskiljare vid lika meritvärde 
i betygsurvalsgrupperna (d.v.s. 
för folkhögskolans del vid lika 
studieomdöme). En del hög-
skolor och universitet använ-
der lottning som särskiljare vid 
lika meritvärde. 
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URVAL 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 betygs-
urvalet 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. 

 Direktgrupp
	 •	gymnasiet
	 •	komvux
	 •	utländska	 
 studerande
	 •	kompletteringar		
 till	yrkesexamen

 Kompletterings- 
 grupp
	 •	gymnasiet
	 •	komvux
	 •	utländska	
	 studerande

 

Nya gymnasiet

 2014-2017

Folkhögskola 
med intyg om 

grundläggande 
behörighet och 
studieomdöme

FOLKHÖGSKOLANS URVALSGRUPP

I denna betygsurvalsgrupp söker alla som har grundläggande behörighet enligt 
folkhögskolans modell och som också har ett studieomdöme. 
Folkhögskolan är en liten utbildningsform, därav följer att urvalsgruppens stor-
lek blir liten. Och eftersom antalet platser fördelas proportionerligt till antalet 
sökande innebär det ibland att det inte blir någon plats alls i folkhögskolans 
urvalsgrupp. Därför är det extra viktigt att folkhögskolestuderande också för-
stärker sina chanser att bli antagna genom att göra högskoleprovet. 
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HÖGSKOLEPROVSURVALET

Alla som är grundläggande behöriga, 
oavsett från vilken utbildningsform, 
kan också antas genom högskole-
provsurvalsgruppen om man har gjort 
högskoleprovet. Högskoleprovet kan 
göras en gång per termin. Läs mer på 
studera.nu. Anmälan senast 15 sep-
tember för höstens prov och 15 febru-
ari för vårens prov på www.hogskole-
prov.nu.

URVAL TILL YRKESHÖGSKOLESTUDIER
Urval till yrkeshögskolan ansvarar 
varje enskild yrkeshögskoleanordna-
re själv för. Urvalsprocessen ser där-
för olika ut på olika yrkeshögskolor. 
Yrkeshögskolan har inte olika urvals-
grupper baserade på vilken utbild-
ningsform man kommer från. 
Många gör urvalet genom intervjuer, 

antagningstester eller arbetsprov. 
Några räknar om studieomdömet till 
betygsskalan.  Några ger extra poäng 
för arbetslivserfarenhet. Kontakta 
den yrkeshögskola du är intresserad 
av för närmare besked om hur de 
hanterar urvalet om de har fler sö-
kande än platser. 

URVAL TILL FOLKHÖGSKOLORNAS 
EFTERGYMNASIALA YRKESUTBILDNINGAR
Urvalet till folkhögskolans eftergym-
nasiala yrkesutbildningar beslutar 
varje folkhögskola självständigt om. 
Till många yrkesutbildningar använ-

der man en kombination av betyg/
studieomdöme och intervju eller ar-
betsprover. 
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MER INFORMATION
Du hittar mer information om behörigheter 

på folkhögskola.nu/behorigheter 

FOLKHÖGSKOLORNAS  
INFORMATIONSTJÄNST

Folkhögskolornas informationstjänst, FIN, är 
alla de 151 svenska folkhögskolornas gemen-
samma informationscentral. 

Vi arbetar för att öka kunskapen om folkhög-
skolornas kursutbud och folkhögskolan som 
utbildningsform genom marknadsföring, studie-
vägledning, produktion av informationsmaterial 
och webbplatsen folkhögskola.nu.

www.folkhögskola.nu
08-796 00 50

info@folkhogskola.nu
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