För dig söm blir behörig via
Fölkhögskölan
För att kunna antas till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas
behörighet. Behörighet består av grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande
behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma oavsett till vilken
utbildning du söker. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning du söker till.

Folkhögskolans två krav för att bli grundläggande behörig
När du uppfyller både omfattningskravet och innehållskravet är du grundläggande behörig till
högskolan.
Du kan bli grundläggande behörig när du har studerat på gymnasieskolan eller på Komvux.
Du kan också få grundläggande behörighet när du har studerat Allmän kurs på gymnasienivå på
folkhögskolan.
För att folkhögskolan ska ge intyg på att du har grundläggande behörighet måste du uppfylla två
krav.

Omfattningskrav - krav på att du ska studera en viss tid
Grundläggande behörighet får du om du vid folkhögskolan fullgjort någon av nedanstående fyra
alternativ:
• Du kan studera heltid tre år på folkhögskola.
• Du kan studera heltid två år på folkhögskola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola
eller Komvux och har motsvarande 700 poäng i godkända kurser.
• Du kan studera heltid två år på folkhögskola om du har grundskolan och har minst ett års
erfarenhet från arbetslivet.
• Du kan studera ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller Komvux i minst
två år och har motsvarande 1700 poäng godkända kurser.

Innehållskrav - krav på att du ska studera vissa ämnen
Dessutom ska du ha motsvarande godkänd nivå i sju kärnämneskurser. Dessa är:
• Svenska A och B, eller Svenska som andraspråk A och B
• Engelska A
• Matematik A
• Samhällskunskap A
• Naturkunskap A
• Religionskunskap A

Anpassning till nya Gymnasieskolan 2011
Folkhögskolan kommer att under åren 2012-2015 anpassa sin behörighet till den nya
gymnasieskolan och det innebär en övergång från kärnämnen till gymnasiala kurser. De som
studerar enligt de nya reglerna ska ha motsvarande godkänd nivå i följande kurser:

• Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
• Engelska 5 och 6
• Matematik 1 a, b eller c
• Samhällskunskap 1a1
• Naturkunskap 1a1
• Religionskunskap 1
• Historia 1a1
Utöver detta kan ofta fler kurser erbjudas men vilka varierar från folkhögskola till folkhögskola.

Du får ett behörighetsintyg när du är klar
När du har klarat av folkhögskolans Allmänna kurs får du ett intyg som berättar att du har
grundläggande behörighet. Det är samma behörighet som ett fullgjort slutbetyg från gymnasiet ger.
När du har ett behörighetsintyg kan du söka till högskolan. Detta intyg skickar du sedan själv in till
VHS eller annan antagningsenhet. Folkhögskolan kan också ge ett intyg om särskild behörighet. Vilka
särskilda behörigheter som kan intygas varierar från folkhögskola till folkhögskola.
Ämnesbeteckningarna är samma som på gymnasieskolan men det innebär inte att du studerar på
exakt samma sätt som på gymnasieskolan. Folkhögskolan kan ha andra undervisningsformer och de
utgår ofta i sin undervisning från bredare teman där man läser flera ämnen samtidigt

Olika urvalsgrupper
Det finns fyra urvalsgrupper. Platserna på högskolornas utbildningar fördelas i proportion till hur
många som söker i respektive urvalsgrupp. Ju fler sökande det är från folkhögskolan, ju fler platser
går till sökande därifrån. Eftersom folkhögskolan är en liten skolform jämfört med andra skolformer,
så är antalet sökande till högskolan med folkhögskolebakgrund inte så stort. Platsfördelningen görs i
två steg så att den proportionerliga fördelningen mellan studerande från olika skolformer ska bli
korrekt. Folkhögskolekvoten är Kvotgrupp 4.

Komplettera med högskoleprovet
Provet ger inte behörighet för högskolestudier men förbättrar dina chanser att komma in om du är
behörig. Alla studerande som är behöriga, oavsett från vilken skolform de kommer, har dessutom
möjlighet att antas till högskolan genom urvalsgruppen för högskoleprovet. Du förbättrar därför dina
chanser att bli antagen till högskolan genom att göra högskoleprovet.

Studieomdöme och behörighetsintyg på Allmän kurs
Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan du
som studerar på allmän kurs få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din
studieförmåga.
Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer:
- Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
- Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
- Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
- Social förmåga
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