
Behörigheter och  
studieomdöme på  
Skarpnäcks folkhögskola



När du har läst färdigt allmän kurs på Skarpnäcks folkhögskola kan du bli behörig till den 
teoretiska högskolan och/eller yrkeshögskolan. 

För att du ska uppnå denna behörighet finns två delkrav.

1. Omfattningskravet

Vi ska kunna intyga att du har motsvarande tre års godkända studier på gymnasienivå.  
Antingen genom tre år hos oss eller en kombination av studier hos oss och tidigare erfaren-
heter. Se hur detta kan uppnås på andra uppslaget.

2. Innehållskravet

Du behöver uppnå godkänt i ett antal kurser för att få behörighet till högre studier. Sju  
bestämda kurser till yrkeshögskolan och tio till den teoretiska högkolan. För vissa utbildning-
ar krävs även fler kurser. 

Alla dessa behörigheter kan du uppnå hos oss. Men du kan också tillgodoräkna dig tidigare 
behörigheter från andra skolor om du har intyg på detta. 

Vi för inte in tidigare behörigheter på vårt intyg, utan du behöver kombinera dina tidigare 
papper med de intyg som du får från folkhögskolan. Undantag görs för mycket gamla  
behörigheter där vi kan intyga om motsvarande kunskapsnivå. 

I början av dina studier upprättar vi en studieplan där vi gemensamt ser till att det planeras 
för att du ska kunna uppnå allt du önskar (och som är möjligt) under tiden hos oss. 

Studieomdöme

Efter varje godkänt läsår sätter vi ett studieomdöme på de som önskar. När omfattningskravet 
är uppfyllt utfärdar vi studieomdömet på ett behörighetsintyg. 

Studieomdömet sätts av alla lärare som du har haft under året. Det kan användas när du  
ansöker till vidare studier. Högskolan har en egen folkhögskolekvot där du jämförs med andra 
sökande med folkhögskolestudieomdöme. Nivåer och kriterier förklaras i denna broschyr.

Krav

En av förutsättningarna för att kunna få behörigheter och studieomdöme från oss är att du 
uppfyller närvarokraven. Dessa redovisas i studeranderättslig standard. Ett annat krav är att 
du gör alla inlämningsuppgifter och deltar aktivt i undervisningen. Din lärare berättar mer 
om detta. 

Vad händer efter din tid på folkhögskolan?



Omfattningskravets alternativ



Kriterier

Här kan du se de kritierier som Folkbildningsrådet har bestämt att vi ska utgå från när vi 
sätter omdömet. 

Skalan har sju steg och kriterier finns för tre av stegen. Studieomdömet sätts av alla lärare i 
det allmänna kollegiet. Senast 14 dagar efter kursens slut ska du ha fått ditt omdöme  
meddelat. 

Ingen lärare kan under läsåret meddela vilken nivå eller siffra du ligger på då det är en  
gemensam bedömning av alla dina insatser under läsåret. Du kan däremot under individu-
ella samtal resonera med din lärare om vilka styrkor och utvecklingsområden du har. 











Intyg vid avslutade studier

När du har uppfyllt omfattningskravet och är färdig med dina studier på folkhögskolan får du 
tre intyg från oss:

1. Behörighetsintyget

Detta är det intyg som visar att du har motsvarande gymnasieexamen. Det visar dina  
behörigheter, omfattningskravet och ditt studieomdöme. Exempel på hur det ser ut ser du på 
nästa sida.

2. SeQF-intyget

Detta är ett intyg som visar att du har uppnått SeQF nivå 4. Det är en europeisk skala som vi-
sar att du har studerat på en viss nivå, jämförbar i hela Europa. Intyget ger dig inte behörighet 
till utländska skolor, men det kan vara av stor vikt om du söker jobb utomlands. Om du har 
uppnått grundskolebehörighet får du ett intyg om SeQF nivå 2. 

Exempel på hur intyget ser ut kan du se på nästa uppslag. 

3. Skolans intyg

Skolans intyg visar att du har läst allmän kurs med godkänd närvaro samt vilka ämnesområ-
den du har studerat inom. 



Gammal benämning. Används inte





BASKURSEN
Teman i samhällskunskap, naturkunskap, geografi m.m. 
 
Möjlighet att få behörigheter i 
Svenska 1 
Matematik gr. 1 el. 2 efter nivå 
Engelska gr. 5 el. 6 efter nivå

FORTSÄTTNINGSKURS INDIVID FORTSÄTTNINGSKURS OMVÄRLD
Fokus på mellanmänskliga relationer, personlig utveck-
ling och grupprocesser
Teman i samhällskunskap, historia, naturvetenskap, litteratur 
m.m.

Möjlighet att få behörigheter i:
Svenska 2 
Matematik gr. 1 el. 2 efter nivå 
Engelska gr. 5 el. 6 efter nivå
Samhällskunskap, historia & naturvetenskap 1a1
Religion 1

Fokus på frågor om hållbar utveckling, miljö och inter-
nationella frågor
Teman i samhällskunskap, historia, naturvetenskap, litteratur 
m.m.

Möjlighet att få behörigheter i:
Svenska 2 
Matematik gr. 1 el. 2 efter nivå 
Engelska gr. 5 el. 6 efter nivå
Samhällskunskap, historia & naturvetenskap 1a1
Religion 1

Läser du fortsättnings-
kurs under två läsår har 
du möjlighet att läsa för 
dessa behörigheter:

Svenska 3
Samhällskunskap 1b
Historia 1b
Naturvetenskap 1b

ALLMÄNNA LINJEN VID SKARPNÄCKS FOLKHÖGSKOLA


