
Högskolan  
Grundläggande behörighet
Gäller samtliga program och kurser på 
högskolan

Särskild behörighet
Olika behörighet för olika utbildningar 
Krav på behörighetsgivande gymnasiekurser
Lägst betyget E för olika kurser 

Urval av elever
• Minst en tredjedel på betyg
• Minst en tredjedel på högskoleprov
• Högst en tredjedel alternativt urval (t.ex. 
inträdesprov och/eller relevant arbetslivser-
farenhet)

Undantag:
• Utbildningar som leder till konstnärlig 
yrkesexamen
• Utbildningar som kräver vissa personliga 
egenskaper

Högskolan –  urval
Jämförelsetal max 20,0
Meritpoäng max 2,5                         

= Meritvärde  max 22,5

Högskoleprovet – max 2,00
• Du kan göra provet många gånger 
• Bästa resultatet de senaste 8 åren
• Åldersgräns

Alternativt urval, till exempel:
• Intervjuer
• Särskilda prov

Yrkeshögskolan 
Grundläggande behörighet
Förkunskaper motsvarande utbildning på 
gymnasienivå
Gäller samtliga utbildningar

Särskilda förkunskaper
Olika för skilda utbildningar, exempel:
• Du ska ha läst vissa gymnasiekurser
• Du ska ha viss arbetslivserfarenhet

Tanken med yrkeshögskolan
• Många olika anordnare 
• Startar vid olika tidpunkter
• Olika ansökningstider
• Vanligen 1-2 år (från halvår och längre)
• Fördjupade yrkeskunskaper
• Anpassade till arbetsmarknaden
• Både praktiska och teoretiska kunskaper
• Praktik ute på arbetsplatser (LIA, lärande i 
arbete)

Urval av elever
Betyg
Muntligt och/eller 
skriftligt prov – arbets-
prov
Tidigare utbildning
Arbetslivserfarenhet

Kommunal vuxenutbildning 
• Du ska vara 20 år eller avslutat en gymna-
sieutbildning
• Gymnasie- och grundskolekurser
• Komplettera ditt gymnasiebetyg

Andra möjligheter
• Yrkesvux
• Lärlingsvux
• Yrkesförarutbildning

Folkhögskolan
• Allmänna kurser – behörighetsgivande
• Profilkurser
• Yrkesutbildningar
• Distanskurser
• Sommarkurser/Helgkurser/Veckokurser
• Övriga kurser

Konst- och  
kulturutbildningar
• Helt fristående skolor
• Du får (nästan alltid) betala en avgift
• Inom t.ex. konst, teater, musik  
och hantverk

Andra möjligheter
till exempel:
• Polisen
• Luftfartsverket
• Försvarsmakten
• Tolkutbildningar

Studie-
ekonomi
• Studiemedel 
• Studiebidrag + 
studielån
• Studiehjälp
• Stipendier

Studera utomlands
Exempel:
• En del av ett program inom högskolan
• Utbytesprogram inom EU och Norden
• Språkstudier

Vem bestämmer vad du kan  
tillgodoräkna dig:
Del av utbildning – enskild högskola
Avslutad utbildning – UHR
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SAMMANFATTNING:
Eftergymnasiala studievägar  

Viktiga webbplatser
Utbildningar och information om högskolan
studera.nu 

Antagning vid högskolan
antagning.se  

Yrkeshögskolan
yrkeshogskolan.se  

Information om alla utbildningar i Sverige
utbildningsguiden.skolverket.se

Yrken, utbildningar och intressetest
arbetsformedlingen.se  

Studieekonomi
csn.se  

Folkhögskolor
folkhogskola.nu  

Tolkutbildningar
blitolk.nu  

Universitets- och högskolerådet
uhr.se  


