Tillträdesregler till högskolan från 2010 - en sammanfattning
Hösten 2010 förändrade man urvalet till utbildningar på högskolan. Detta informationsblad vill
informera dig om hur ditt val av program och kurser inom gymnasieskolan kan påverka dina
möjligheter att bli antagen till utbildningar vid högskolan från hösten 2010. Informationen riktar sig till
dig som ska söka till gymnasieskolan.
Det finns även andra möjligheter att bli antagen till en högskoleutbildning – t.ex. genom högskoleprovet eller
genom de möjligheter högskolorna har att tillsätta upp till 1/3-del platserna utifrån egna bestämda
antagningsregler. Dessa möjligheter tas inte upp i detta informationsblad.

Två viktiga förändringar vid antagning till högskolan höstterminen
2010
 Du kan skaffa dig upp till 2,5 meritpoäng som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet). Maximalt meritvärde
blir 22,5 poäng.
 Man kommer att gynna de som kan söka direkt till en utbildning på högskolan utan att komplettera
slutbetyget på gymnasieskolan. Du som måste komplettera i efterhand får svårare att komma in på utbildningar
som har hög antagningspoäng.

Behörighet
Grundläggande behörighet till högskolan
För närvarande gäller att du måste ha ett slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat
program i gymnasieskolan och fått lägst betyget Godkänt i minst 2,250 gymnasiepoäng inklusive lägst
betyget Godkänt i kärnämneskurserna svenska/svenska som andraspråk A och B, engelska A och matematik A
Regeringen har beslutat att man från hösten 2014 – när du som nu går i årskurs 9 kan söka första gången –
kommer att höja kraven på grundläggande behörighet. Detta innebär att du ska ha en högskoleförberedande
gymnasieexamen. Du som läser ett yrkesprogram måste ha en yrkesexamen och du måste dessutom ha läst
kurserna svenska/svenska som andra språk 2 och 3 och engelska 6 – och du måste ha lägst betyget E (godkänt)
på dessa kurser. Detta innebär att man måste göra vissa ändringar i bestämmelserna för meritpoäng.
Högskoleverket har lovat att komma med dessa nya bestämmelser under våren 2011.

Särskild behörighet
Många utbildningar på högskolan har också krav på en särskild behörighet som anges i kurser du ska ha läst på
gymnasieskolan (eller kompletterat senare). Du måste ha lägst betyget E (Godkänt) på dessa kurser.

Urval med betyg
Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i följande grupper:
– Grupp I:
Sökande med betyg från gymnasieskolan och sökande med betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två
tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning. Till denna grupp hör du om du enbart
söker på ditt gymnasiebetyg.
– Grupp II: Sökande med betyg från gymnasieskolan i kombination med antingen betyg från gymnasial
vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där. Till
denna grupp hör du som måste komplettera ditt gymnasiebetyg i efterhand för att t.ex. bli behörig till en
utbildning.
– Grupp III: Sökande med betyg från utländsk utbildning.
– Grupp IV: Sökande med studieomdöme från folkhögskola.
Därefter ska, i ett andra steg, antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna andel ska tillföras
grupp I. Det kan därför vara en stor fördel att direkt på sitt gymnasiebetyg vara behörig till den eller
de utbildningar på högskolan som du vill söka. Det kan tvärtom vara en nackdel att tvingas
komplettera efter gymnasieskolan.

Meritkurser – maximalt 2,5 poäng
Du har också möjlighet att få upp till 2,5 poäng extra om du läst vissa meritkurser på gymnasieskolan. Du måste
ha lägst betyget E (godkänt) på en meritkurs för att kunna tillgodoräkna den. Tänk på att reglerna kommer att i
lite grann ändras inför hösten 2014 när du kan söka för första gången.
Meritkurserna är för närvarande:
– Meritkurser i moderna språk: Steg 3 i ett språk ger 0,5 meritpoäng och steg 4 ger ytterligare 0,5 meritpoäng.
Om steg 3 krävs för behörighet ger steg 4 1,0 meritpoäng.
– Meritkurser i ytterligare moderna språk: Om en sökande kvalificerat sig för 1,0 meritpoäng enligt punkt 1 ges
0,5 meritpoäng för steg 5 i det aktuella språket alternativt 0,5 meritpoäng för steg 2 i ett nytt språk.
– Meritkurser i engelska: Engelska B ger 0,5 meritpoäng och engelska C ger 0,5 meritpoäng. Om engelska B
krävs för behörighet ges inte meritpoäng för kursen. Engelska C ger enbart 0,5 poäng även om Engelska B
krävs för behörighet.
– Meritkurser i matematik: En kurs på nivån över den behörighetsgivande kursen ger 0,5 poäng. En kurs två
nivåer över den behörighetsgivande ger ytterligare 0,5 meritpoäng. Om matematik inte är ett krav för särskild
behörighet ger kurs B och C vardera 0,5 poäng. Maximalt 1,0 poäng.
Om matematik D krävs för behörighet ger matematik E 0,5 poäng. Ytterligare poäng kan inte ges eftersom det
inte finns någon nationell kurs två nivåer över matematik D. Om matematik E krävs för behörighet går det inte
att få meritpoäng för matematik, eftersom det inte finns någon nationell kurs på en högre nivå.
– Meritkurser som avser områdeskurser: Med områdeskurser menas fördjupning eller specialisering i
gymnasiekurser som är relevanta, men ej behörighetsgivande, för den sökta utbildningen. En områdeskurs som
omfattar 100 poäng ger 0,5 meritpoäng och en kurs på 50 poäng ger 0,25 poäng. Områdeskurser ger maximalt
1,0 meritpoäng. Dessa meritkurser (och de olika områdesbehörigheterna) kan du läsa om på pdf-filen
Områdesbehörigheter och meritkurser 2010.

Meritvärdering
Meritvärdering ska ske i två steg. Först tas ett jämförelsestal fram och därefter adderas eventuella meritpoäng.
Det är enbart sökande i grupp I och II kan tillgodoräknas meritpoäng.
Kurser inom ramen för ett utökat program räknas bara med i jämförelsetalet om de är behörighetsgivande.
Det maximala meritvärdet blir 20,00 (jämförelsetal) + 2,5 (meritpoäng) = 22,5.
Du kan notera att det är möjligt att få 2,5 meritpoäng enbart genom att läsa mycket främmande språk.
Om du planerar att söka en utbildning med höga antagningspoäng kan det vara avgörande att inom
gymnasieskolan skaffa sig högsta möjliga meritpoäng.

