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Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över 
Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den 
nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt 
lärande 

Sammanfattning 
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ser positivt på och instämmer i huvudsak i 
rem isspromemorians förslag. 

MYH är positiv till att Folkbildningsrådet får ett tydligt ansvar att granska kvaliteten i 
utbildningarna. MYH anser att folkbildningen fyller en viktig funktion i utbildningssystemet 
för individers möjlighet till livslångt lärande. De krav som föreslås i promemorian genom 
ökad reglering, anser MYH, är väl avvägda i förhållande till folkhögskolornas särart och 
självständighet. 

MYH ställer sig bakom förslaget att författningsreglera folkhögskolornas allmänna kurser 
och intyg samt att Folkbildningsrådet ges ett samlat ansvar för att säkerställa att de 
allmänna kursernas resultat av lärande, motsvarande grundskole-och 
gymnasieutbildning, uppfyller nivåerna 2 respektive 4 i bilaga 2 till förordningen 
(2015:545) om referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande. 

MYH anser dock att användandet av benämningarna "grundskolenivå" och 
"gymnasienivå" bör undvikas för att nivåplaceringar av kvalifikationer i referensramen inte 
ska förväxlas med examina i det offentliga utbildningssystemet 

Synpunkter 
Generell synpunkt 

Avsnitt 1. Författningsförslag 

1.1 Förslag till förordning om ändring av förordningen (2015:218) om statsbidrag 
till folkbildningen 

I 9 § används benämningar som "grundskolenivå" och "gymnasial nivå". MYH anser att 
användandet av sådana benämningar i detta sammanhang bör undvikas för att 
nivåplaceringar av kvalifikationer i referensramen inte ska förväxlas med examina i det 
offentliga utbildningssystemet. Myndigheten föreslår att dessa formuleringar tas bort och 
ersätts med "motsvarande utbildning inom grundskola" och "motsvarande utbildning inom 
gymnasieskola" . 

Avsnitt 3. Vissa författningsändringar bör göras för att intygen från de allmänna 
kurserna ska kunna nivåplaceras i förordningen om den nationella referensramen 
för kvalifikationer för livslångt lärande 
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Det föreslås att Folkbildningsrådet roll i arbetet med kvalitetssäkring av folkhögskolornas 
allmänna kurser inklusive utfärdande av kvalifikationer tydliggörs. MYH ställer sig bakom 
förslaget att Folkbildningsrådet ges en tydlig roll när det gäller kvalitetssäkring av de 
allmänna kurserna. En tydligare reglering av kvalitetssäkringen är en förutsättning för att 
säkerställa att de allmänna kursernas resultat av lärande uppfyller de föreslagna 
nivåplaceringarna i referensramen. 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören efter föredragning av 
omvärldsanalytiker Ana Andric. I den slutliga handläggningen har verksamhetschefen 
Johnny Henriksson, chefsjuristen Anne Terden och enhetschef Anne Christensen 
deltagit. 
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