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Viktigt på en folkhögskola
Folkhögskola är en helt egen skolform och vi använder några ord som är bra att känna till. I
detta dokument kommer vi gå igenom vad mitterminskonferens, behörighet och
studieomdöme är. Vi kommer även berätta om vad som krävs för att kunna söka till högskola
och yrkeshögskola.
Vad är godkänd närvaro?
På en folkhögskola är det av största vikt att du är närvarande så mycket som möjligt i skolan.
Vi lär oss mycket av varandra och du som deltagare ska delta aktivt i att skapa lektionerna.
Din närvaro påverkar också om du kan få behörigheter och omdöme. För att du ska kunna bli
godkänd måste du ha minst 80 % närvaro varje termin. Hög närvaro är också viktigt för att du
ska kunna fortsätta få CSN även nästa termin.
Vad är kommentarer från mitterminskonferens?
I mitten av varje termin sätter sig alla lärare ner tillsammans och pratar om hur det går för
varje deltagare i alla ämnen. Vad lärarna pratat om berättar sedan din mentor för dig. Om du
vill så kan du få kommentarerna skriftligt. Kommentarerna är till för att hjälpa dig så att du
vet om du skulle kunna göra något bättre.
Vad är en behörighet?
Behörighet i ett ämne innebär att du har kunskaper som motsvarar godkänt i det ämnet. Olika
ämnen behöver du studera olika länge för att kunna få behörighet i. När lärarna ska göra sin
bedömning om du kan få behörighet i ett ämne tittar de bland annat på dina kunskaper och
färdigheter. Denna bedömning gör lärarna genom att titta på hur du arbetar på lektioner, i
grupparbeten, diskussioner och inlämningsuppgifter med mera. För att läraren ska kunna göra
en bra bedömning och ge dig en behörighet är det alltså viktigt att du är i skolan.
Vad är ett studieomdöme?
Betyg finns på Komvux och på gymnasieskolan. Folkhögskolor har inte betyg. Vi har istället
studieomdöme.
Studieomdöme är vår bedömning av din förmåga till studier på nästa högre nivå. Om du läser
på gymnasienivå hos oss så beskriver ditt omdöme hur vi tror att du skulle klara av att studera
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på högskolan. När du slutar så får du det som kallas för ett slutomdöme. Det kan du använda
för att söka till yrkeshögskola eller högskola.

För att kunna få ett omdöme måste du ha läst minst två terminer på allmän kurs på heltid och
ha godkänd närvaro.
Studieomdömet sträcker sig från mindre god studieförmåga (1) till utmärkt studieförmåga (4).
Alla lärarna gör en bedömning och sedan sätter lärarna tillsammans ett omdöme. När vi sätter
omdöme utgår vi ifrån de fyra kriterierna nedan. Kopplat till lektioner, temadagar och hur du
bidrar allmänt till livet på skolan.
I bedömningen av studieomdöme utgår vi från fyra kriterier:
• Kunskaper och färdigheter.
• Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
• Ambition, uthållighet och förmåga att organisera.
• Social förmåga.
Du kan läsa mer om de fyra kriterierna på: https://www.folkbildningsradet.se/forfolkbildare/jag-jobbar-pa-folkhogskola/studerandefragor/behorighet-och-studieomdome/
Omdöme 1-4 innebär följande:
Mindre god studieförmåga (1)
Mindre god studieförmåga - God studieförmåga (1,5)
God studieförmåga (2)
God studieförmåga - Mycket god studieförmåga (2,5)
Mycket god studieförmåga (3)
Mycket god studieförmåga - Utmärkt studieförmåga (3,5)
Utmärkt studieförmåga (4)
Vad behöver man för att kunna söka till högskola och yrkeshögskola?
Du som studerar på folkhögskola och vill söka vidare till högskola eller yrkeshögskola
behöver uppfylla omfattningskravet, ha grundläggande behörighet och ha ett slutomdöme.
Omfattningskravet innebär att man har någon form av studier på gymnasienivå som motsvarar
3 år heltidsstudier sammanlagt. Exempelvis kan du läsa 2 år på vanlig gymnasieskola och
sedan studera 1 år på folkhögskola.
Grundläggande behörighet är de ämnen som minst krävs för alla utbildningar på
eftergymnasial nivå. Utbildningarna har ofta krav på fler ämnen för den specifika
utbildningen. På www.antagning.se kan du läsa vilka fullständiga krav varje utbildning har.
Följande ämnen behöver du för grundläggande behörighet till högskola (2019):
• Svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

•
•
•
•
•
•

Engelska 5 och 6.
Matematik 1a, b eller c.
Historia 1a1.
Naturkunskap 1a1.
Religionskunskap 1.
Samhällskunskap 1a1.
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Följande ämnen behöver du för grundläggande behörighet till yrkeshögskola (2019):
• Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1.
• Engelska 5.
• Matematik 1a, b eller c.
• Historia 1a1.
• Naturkunskap 1a1.
• Religionskunskap 1.
• Samhällskunskap 1a1.
Du som söker till högskola och yrkeshögskola med hjälp av ditt studieomdöme hamnar i en
egen urvalsgrupp i antagningen. En sökande kan vara med i flera urvalsgrupper. De som har
gjort högskoleprovet hamnar även de i en egen urvalsgrupp. Studerar du på folkhögskola och
gör högskoleprovet hamnar du i två urvalsgrupper och ökar dina chanser att komma in på den
utbildning du sökt.

