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Villkorsanvisning för folkhögskolans
intygande av kunskaper motsvarande
grundskolenivån
Gäller från och med 2020-01-01

Tillträde till studier på gymnasienivå
För att underlätta övergången för studerande från folkhögskola till
studier på gymnasieskola eller på gymnasial komvux finns gemensamma
villkor för utfärdande av intyg om kunskaper motsvarande
grundskolenivån. Detta, för folkhögskolorna gemensamma, intyg är ett
komplement till folkhögskolornas eget kursintyg. Denna
villkorsanvisning ligger också till grund för utfärdande av SeQF-2-intyg.1

Folkhögskolans intygande
Folkhögskolan intygar att den studerande har tillräckliga kunskaper
motsvarande grundskolenivån och därmed förutsättningar att
tillgodogöra sig studier på gymnasienivå. Detta görs genom att skolan
intygar två separata delkrav: dels vad gäller omfattningen av
folkhögskolestudierna, dels vad gäller visst innehåll i studierna.

Delkrav 1: Omfattning
Den studerande har fullgjort minst ett års studier på heltid på
folkhögskolans allmänna kurs med ett samlat innehåll på en nivå
motsvarande grundskolans årskurs nio.

Delkrav 2: Innehåll
Den studerande har inhämtat kunskaper motsvarande lägst godkänd
nivå i följande ämnen som motsvarar grundskolans kursplaner:
svenska motsvarande årskurs nio eller svenska som andraspråk
motsvarande årskurs nio
engelska motsvarande årskurs nio

1

Folkbildningsrådets Villkorsanvisning för SeQF och folkhögskolans allmänna kurs

2 (2)

matematik motsvarande årskurs nio
samhällskunskap motsvarande årskurs nio

Övriga förkunskaper
Beroende på den studerandes studieplan kan folkhögskolan även intyga
kunskaper motsvarande godkänd nivå i ämneskurser ur det övriga
kursutbudet på grundskolan eller på grundläggande komvux.

Intyg
Det finns tre olika intyg för grundskolenivån:
Enligt statsbidragsvillkoren ska folkhögskolan årligen utfärda ett
eget kursintyg på allmän kurs, vilket ska ge den kompletta bilden
av studiernas innehåll och arbetsformer.2
Som ett komplement till skolans eget kursintyg utfärdas också
Intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande
grundskolenivån, märkt Folkbildningsrådet. Detta intyg utfärdas
enligt denna villkorsanvisning. Intyget kan utfärdas för den som
fullgjort både omfattningskravet och hela innehållskravet, men
kan också användas då enbart vissa delar är fullgjorda.
För den som uppfyller både omfattningskravet och
innehållskravet ska också ett SeQF-2-intyg utfärdas.3
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