Hur blir man behörig till högskola
och yrkeshögskola genom
folkhögskolans Allmänna kurs?

Information till folkhögskolestuderande

Folkhögskolornas informationstjänst 2012

Innehåll:
• Behörighet till högskolan från folkhögskola (och jämförelse med
hur an blir behörig till högskolan från nya gymnasiet och
komvux)
• Behörighet till yrkeshögskolan från folkhögskola (och jämförelse
med )
hur man blir behörig till yrkeshögskolan från nya gymnasiet och
komvux)
• Övergång till ny behörighetsgivning på folkhögskolorna

• Urval till högskolan och folkhögskolans urvalsgrupp
• Folkhögskolans studieomdöme

Hur får man grundläggande
högskolebehörighet från folkhögskolan?
Det är Högskoleverket som beslutar hur folkhögskolans
grundläggande behörighet ska se ut. Det finns beskrivet i
deras föreskrifter HSVFS 2012:6.
Två delkrav ska uppfyllas:
- ett omfattningskrav som sammanlagt motsvarar tre hela
års studier på gymnasienivå (enligt fyra alternativ)
- ett innehållskrav som motsvarar vissa gymnasiekurser

Omfattningskrav:
Folkhögskolan beslutar självständigt över innehållet i den Allmänna
kursen.
Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

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

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

Innehållskrav enligt den nya modellen
GY2011
För att få grundläggande behörighet ska man ha
kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i:
• Svenska/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

Särskilda behörigheter
Särskilda behörigheter är krav som ställs utöver den
grundläggande behörigheten och de varierar från
högskoleutbildning till högskoleutbildning. Dessa behörigheter
grupperas i områdesbehörigheter och högskolorna anger vilken
som krävs för varje utbildning.
Områdesbehörigheterna kan innehålla krav på kurser utöver de
som ingår i den grundläggande behörigheten. Varje folkhögskola
avgör själva vilka övriga särskilda behörigheter som man
erbjuder.

Hur får man grundläggande
högskolebehörighet från nya
gymnasieskolan?
Högskoleförberedande examen
•
•

omfattningskrav: 2 500 poäng, varav 2 250 godkända
innehållskrav: godkänt i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3,
engelska 5 och 6, matematik 1b eller c samt godkänt betyg på
gymnasiearbete

eller

Yrkesexamen =
•
•

•

omfattningskrav: 2 500 poäng, varav 2 250 godkända
innehållskrav: godkänt i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5,
matematik 1 a, programgemensamma kurser om 400p samt godkänt betyg
på gymnasiearbete
plus: svenska/svenska som andraspråk 2 + 3 och engelska 6

Hur får man grundläggande
högskolebehörighet från nya
komvux?
Högskoleförberedande examen:
• omfattningskrav: 2 400, varav 2 250 poäng ska vara godkända
• innehållskrav: sv/sv som andraspråk 1-3, eng 5-6, ma 1b eller c, gymnasiearbete
samt betyg i hi, sh, re och nk

Yrkesexamen:
• omfattningskrav: 2 400, varav 2 250 poäng ska vara godkända
• innehållskrav: sv/sv som andraspråk 1, eng 5, ma 1a, gy-arb samt betyg i
hi, sh, re och nk, samt betyg från ett nationellt yrkesprogram
plus sv/svenska som andraspråk 2 och 3 och eng 6 för grundläggande behörighet
till högskolan

Reell kompetens
SUHF rekommendation till högskolorna hur de ska bedöma reell
kompetens för grundläggande behörighet till högskolestudier:
•
•
•
•
•

Svenska/Svenska som andraspråk A+B eller 1, 2 och 3
Engelska A eller Engelska 5 och 6
Matematik A eller Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1 b eller 1a1 + 1a2
3 års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder
Vill man bli prövad för reell kompetens så bör man också göra
högskoleprovet för att ha något att konkurrera med.

Hur får man behörighet till
yrkeshögskola från nya gymnasiet
och komvux?
Grundläggande behörighet:
-

gymnasieexamen från gymnasiet eller komvux
ha en svensk utbildning som motsvarar detta

Särskilda förkunskaper – varierar mellan
olika yrkeshögskoleutbildningar:
-

kunskaper
yrkeserfarenheter
andra villkor

Hur får man behörighet till
yrkeshögskola från folkhögskola?
• Folkbildningsrådets tolkning idag är att
folkhögskolans grundläggande behörighet till
yrkeshögskolan är samma som till högskolan men utan
svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och
engelska 6.
• Varje yrkeshögskoleanordnare avgör, men
Folkbildningsrådet hoppas på en gemensam
överenskommelse för folkhögskolans del med
Myndigheten för yrkeshögskolan.

Folkhögskolorna går successivt över
till den nya behörighetsgivningen:
Läsåret 2012/2013 kan folkhögskolorna välja att ge behörighet antingen
enligt den gamla eller enligt den nya modellen.
• De som redan antagits till folkhögskola eller antas senast till detta läsår kan
få behörighet enligt den gamla modellen, dock måste de då bli klara senast 31
juni 2015.
• De som antas till läsåret 2013/2014 får behörighet enligt den nya modellen.
Övergångsregel - oavsett enligt vilken modell man intygar kan man
kombinera kurser från både gamla och nya kursplaner:
• Ger folkhögskolan behörighet enligt den gamla modellen kan kurser intygas
motsvarande de nya eller gamla kursplanerna på det gamla intyget.
• Ger folkhögskolan behörighet enligt nya modellen används ett nytt
behörighetsintyg, detta kan bara innehålla kurser motsvarande nya kursplaner.
Eventuella kurser som studeras motsvarande gamla kursplanerna bifogas då
på gamla behörighetsintyget .

Hur går urvalet till högskolestudier
till om antalet ansökningar är fler än
antalet platser?
• Betygsurval (minst 1/3-del av platserna fördelas genom
betygen)
• Högskoleprovsurval (minst 1/3-del av platserna fördelas
genom högskolprovet)
• 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 till varje urvalsgrupp varierar därmed mellan
olika utbildningar och mellan olika år. Folkhögskolan är en liten skolform
därav följer att folkhögskolans urvalsgrupp också är liten.
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Folkhögskolans studieomdöme?
• Studieomdömet är inte ett betyg på uppnådda kunskaper i
olika ämnen utan en samlad bedömning av studieförmågan
• Ett sammanfattande studieomdöme ges på ett helt läsår och
bygger på en gemensam bedömning av all undervisande
personal
• Det finns gemensamma faktorer att beakta
• Det finns kriterier för nivån ”Utmärkt studieförmåga”

• Det sätts i en fyrgradig skala (blir sjugradig från våren 2014)
• Det är jämförbart mellan alla folkhögskolor. Det finns ett
jämförelsetal att följa: 2,7 (+- 5%)
• Det krävs ett underlag på minst 30 veckors heltidsstudier för
varje studieomdöme

Studieomdömesnivåer
• Mindre god studieförmåga (1)
• God studieförmåga (2)

• Mycket god studieförmåga (3)
• Utmärkt studieförmåga (4)
----• Dessa 4 nivåer kommer att utökas till 7 nivåer våren 2014.
Då införs tre mellannivåer 1.5, 2.5 och 3.5.

Faktorer som beaktas vid
studieomdömessättningen
• Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
• Förmåga till analys, bearbetning och överblick
• Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
• Social förmåga

Två skäl att göra högskoleprovet
• 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).

Antagning till högskolan, statistik från VHS
över sökande behöriga i folkhögskolans
urvalsgrupp
Termin

Behöriga
sökande
i BIV

Antagna Antagna
totalt
i BIV

HT2010

4964

3373

1399

891

HT2011

5158

3475

1391

954

HT2012

5190

3251

1409

1029

BIV = Folkhögskolans urvalsgrupp

Antagna
i Högskoleprovsurvalsgruppen

Mer information
www.folkhögskola.nu/behorigheter

