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1. Denna författning träder i kraft den 1 december 2019.
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UHRFS 2019:10 

Bilaga 5 
Värdering av vissa betyg som 
jämställs med betyg från 
gymnasieskolan 

Betyg från Europaskolan (European baccalaureate) 

Värderingen ska ske i tre steg. Först förs den sammanlagda betygspoängen 
från utbildningen över till ett preliminärt meritvärde. Sedan meritvärderas de 
betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning som den 
sökande åberopar och ett jämförelsetal bestäms. Därefter läggs poäng för 
meritkurser till. 

För sökande med betyg utfärdade efter den 31 december 2013 ska 
dessutom betyg i kurser från gymnasieskolan eller gymnasial 
vuxenutbildning som ger meritpoäng medräknas i jämförelsetalet. 

Preliminärt meritvärde för betyg från Europaskolan i skala 60–100 
utfärdade före den 1 juli 2021 
1. Det preliminära meritvärdet för betyg från Europaskolan i skala 60–100
utfärdade före den 1 juli 2021 ska bestämmas enligt nedanstående tabell.

Betygets medelvärde Preliminärt 
Minimum Maximum jämförelsetal 
60,00 60,02 10,00 
60,03 60,03 10,10 
60,04 60,04 10,21 
60,05 60,05 10,26 
60,06 60,07 10,31 
60,08 60,10 10,36 
60,11 60,22 10,42 
60,23 60,27 10,47 
60,28 60,40 10,52 
60,41 60,48 10,57 
60,49 60,51 10,63 
60,52 60,55 10,68 
60,56 60,60 10,73 
60,61 60,67 10,78 
60,68 60,77 10,83 
60,78 60,81 10,89 
60,82 60,98 10,94 
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UHRFS 2019:10 Betygets medelvärde Preliminärt 
Minimum Maximum jämförelsetal 
60,99 61,08 10,99 
61,09 61,16 11,04 
61,17 61,44 11,09 
61,45 61,51 11,15 
61,52 61,57 11,20 
61,58 61,61 11,25 
61,62 61,78 11,30 
61,79 61,94 11,35 
61,95 62,12 11,41 
62,13 62,29 11,46 
62,30 62,41 11,51 
62,42 62,56 11,56 
62,57 62,85 11,61 
62,86 63,10 11,67 
63,11 63,23 11,72 
63,24 63,33 11,77 
63,34 63,46 11,82 
63,47 63,72 11,88 
63,73 63,82 11,93 
63,83 63,89 11,98 
63,90 64,02 12,03 
64,03 64,20 12,08 
64,21 64,31 12,14 
64,32 64,46 12,19 
64,47 64,73 12,24 
64,74 64,93 12,29 
64,94 65,14 12,34 
65,15 65,33 12,40 
65,34 65,49 12,45 
65,50 65,69 12,50 
65,70 65,84 12,55 
65,85 66,12 12,60 
66,13 66,29 12,66 
66,30 66,49 12,71 
66,50 66,63 12,76 
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UHRFS 2019:10 Betygets medelvärde Preliminärt 
Minimum Maximum jämförelsetal 
66,64 66,85 12,81 
66,86 67,01 12,86 
67,02 67,27 12,92 
67,28 67,42 12,97 
67,43 67,57 13,02 
67,58 67,80 13,07 
67,81 67,94 13,13 
67,95 68,13 13,18 
68,14 68,30 13,23 
68,31 68,53 13,28 
68,54 68,75 13,33 
68,76 68,95 13,39 
68,96 69,11 13,44 
69,12 69,28 13,49 
69,29 69,54 13,54 
69,55 69,67 13,59 
69,68 69,85 13,65 
69,86 69,95 13,70 
69,96 70,11 13,75 
70,12 70,25 13,80 
70,26 70,46 13,85 
70,47 70,64 13,91 
70,65 70,83 13,96 
70,84 70,97 14,01 
70,98 71,19 14,06 
71,20 71,33 14,11 
71,34 71,54 14,17 
71,55 71,72 14,22 
71,73 72,00 14,27 
72,01 72,16 14,32 
72,17 72,43 14,38 
72,44 72,61 14,43 
72,62 72,80 14,48 
72,81 72,96 14,53 
72,97 73,19 14,58 
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UHRFS 2019:10 Betygets medelvärde Preliminärt 
Minimum Maximum jämförelsetal 
73,20 73,37 14,64 
73,38 73,48 14,69 
73,49 73,66 14,74 
73,67 73,86 14,79 
73,87 73,98 14,84 
73,99 74,18 14,90 
74,19 74,45 14,95 
74,46 74,65 15,00 
74,66 74,82 15,05 
74,83 75,04 15,10 
75,05 75,14 15,16 
75,15 75,31 15,21 
75,32 75,46 15,26 
75,47 75,71 15,31 
75,72 75,92 15,36 
75,93 76,10 15,42 
76,11 76,27 15,47 
76,28 76,40 15,52 
76,41 76,54 15,57 
76,55 76,72 15,63 
76,73 76,91 15,68 
76,92 77,15 15,73 
77,16 77,36 15,78 
77,37 77,59 15,83 
77,60 77,75 15,89 
77,76 77,96 15,94 
77,97 78,10 15,99 
78,11 78,32 16,04 
78,33 78,56 16,09 
78,57 78,73 16,15 
78,74 78,97 16,20 
78,98 79,16 16,25 
79,17 79,35 16,30 
79,36 79,51 16,35 
79,52 79,71 16,41 
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UHRFS 2019:10 Betygets medelvärde Preliminärt 
Minimum Maximum jämförelsetal 
79,72 79,93 16,46 
79,94 80,08 16,51 
80,09 80,27 16,56 
80,28 80,50 16,61 
80,51 80,65 16,67 
80,66 80,86 16,72 
80,87 81,07 16,77 
81,08 81,30 16,82 
81,31 81,50 16,88 
81,51 81,68 16,93 
81,69 81,81 16,98 
81,82 82,06 17,03 
82,07 82,29 17,08 
82,30 82,50 17,14 
82,51 82,65 17,19 
82,66 82,82 17,24 
82,83 83,07 17,29 
83,08 83,26 17,34 
83,27 83,40 17,40 
83,41 83,61 17,45 
83,62 83,76 17,50 
83,77 83,98 17,55 
83,99 84,22 17,60 
84,23 84,39 17,66 
84,40 84,58 17,71 
84,59 84,76 17,76 
84,77 84,97 17,81 
84,98 85,16 17,86 
85,17 85,32 17,92 
85,33 85,53 17,97 
85,54 85,77 18,02 
85,78 85,95 18,07 
85,96 86,14 18,13 
86,15 86,36 18,18 
86,37 86,53 18,23 
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UHRFS 2019:10 Betygets medelvärde Preliminärt 
Minimum Maximum jämförelsetal 
86,54 86,69 18,28 
86,70 86,90 18,33 
86,91 87,08 18,39 
87,09 87,22 18,44 
87,23 87,39 18,49 
87,40 87,53 18,54 
87,54 87,75 18,59 
87,76 87,97 18,65 
87,98 88,16 18,70 
88,17 88,40 18,75 
88,41 88,56 18,80 
88,57 88,74 18,85 
88,75 88,96 18,91 
88,97 89,10 18,96 
89,11 89,28 19,01 
89,29 89,62 19,06 
89,63 89,91 19,11 
89,92 90,15 19,17 
90,16 90,33 19,22 
90,34 90,63 19,27 
90,64 90,73 19,32 
90,74 90,99 19,38 
91,00 91,13 19,43 
91,14 91,57 19,48 
91,58 91,67 19,53 
91,68 91,99 19,58 
92,00 92,08 19,64 
92,09 92,70 19,69 
92,71 92,77 19,74 
92,78 93,52 19,79 
93,53 93,56 19,84 
93,57 94,64 19,90 
94,65 100,00 20,00 

Preliminärt meritvärde för betyg från Europaskolan i skala 50–100 
utfärdade efter den 30 juni 2021 
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UHRFS 2019:10 1 a. Det preliminära meritvärdet för betyg från Europaskolan i skala 50–100 
utfärdade efter den 30 juni 2021 ska överföras enligt följande formel och 
anges med två decimaler. 
Skala: 50–100. 

𝑀𝑝𝑟𝑒𝑙 = 20 −
10	(94,65 − 𝑁𝑑)
94,65 − 50,00

Mprel = det preliminära meritvärdet 
Nd = betygets medelvärde. Om Nd överstiger 94,65 används 94,65. 

Betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning som den 
sökande åberopar 
2. Betyg i kurser från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning som
krävs för grundläggande och särskild behörighet ska alltid räknas med vid
beräkningen av jämförelsetalet.

Betyg i vissa kurser från gymnasieskolan eller gymnasial 
vuxenutbildning som inte avses i föregående stycke, räknas med om betyget 
höjer jämförelsetalet. Vilka dessa kurser är framgår av bilaga 2. 

Betyg i kurser från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning på 
lägre nivå än betyg i samma ämne från Europaskolan ska inte räknas med 
vid beräkningen av jämförelsetalet. 

Betyg i kurser från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning 
som utfärdats tidigare än betyget från Europaskolan ska inte heller räknas 
med vid beräkningen av jämförelsetalet, utom om de är behörighetsgivande. 

För sökande med betyg från Europaskolan utfärdade efter den 31 
december 2013 ska dessutom betyg i meritkurser från gymnasieskolan eller 
gymnasial vuxenutbildning som ger meritpoäng enligt punkten 8 i bilaga 3 
till högskoleförordningen (1993:100) alltid räknas med vid beräkningen av 
jämförelsetalet. 

Jämförelsetal för betyg från Europaskolan utfärdade före den 1 januari 
2014 
3. Jämförelsetalet för sökande med betyg från Europaskolan utfärdade före
den 1 januari 2014 beräknas enligt följande formel och anges med två
decimaler. Jämförelsetalet får dock inte överstiga 20,00. Om den sökande
inte åberopar betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning är
jämförelsetalet det preliminära meritvärdet.

J = PM x 2500 + 1,20BV 
2500 + GP 

J = jämförelsetal 
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UHRFS 2019:10 PM = det preliminära meritvärdet 
BV = betygsvärdet för betyg från gymnasieskolan eller gymnasial 
vuxenutbildning som den sökande åberopar för behörighet eller för att höja 
jämförelsetalet, beräknat enligt punkt 4 och punkt 5 första stycket i bilaga 3 
till högskoleförordningen (1993:100) 
GP = summan av gymnasiepoängen för de kurser i gymnasieskolan eller 
gymnasial vuxenutbildning vars betyg har åberopats för behörighet eller för 
att höja jämförelsetalet 

Jämförelsetal för betyg från Europaskolan utfärdade efter den 31 december 
2013 
3 a. Jämförelsetalet för sökande med betyg från Europaskolan utfärdade 
efter den 31 december 2013 beräknas enligt följande formel och anges med 
två decimaler. Jämförelsetalet får dock inte överstiga 20,00. Om den 
sökande inte åberopar betyg från gymnasieskolan eller gymnasial 
vuxenutbildning är jämförelsetalet det preliminära meritvärdet. 

J = PM x 2400 + 1,20BV 
2400 + GP 

J = jämförelsetal 
PM = det preliminära meritvärdet 
BV = betygsvärdet för betyg från gymnasieskolan eller gymnasial 
vuxenutbildning som den sökande åberopar för behörighet, för att höja 
jämförelsetalet eller för meritpoäng, beräknat enligt punkt 4 och punkt 5 
första stycket i bilaga 3 till högskoleförordningen (1993:100) 
GP = summan av gymnasiepoäng för de kurser i gymnasieskolan eller 
gymnasial vuxenutbildning vars betyg har åberopats för behörighet, för att 
höja jämförelsetalet eller för meritpoäng 

Poäng för meritkurser för sökande med betyg från Europaskolan utfärdade 
före den 1 januari 2014 
4. Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska poäng för meritkurser
tillgodoräknas som meritpoäng. Sökande med betyg från Europaskolan
utfärdade före den 1 januari 2014, kan tillgodoräkna sig meritpoäng för
ämnen som motsvarar meritkurser enligt vad som anges i nästa stycke. Om
sådana sökande åberopar meritkurser från gymnasieskolan eller gymnasial
vuxenutbildning ska bestämmelserna i punkten 8 a–i i bilaga 3 till
högskoleförordningen (1993:100), i dess lydelse före den 1 januari 2013,
tillämpas. Kurser som krävs för särskild behörighet ger inte meritpoäng.
Sökande med betyg från Europaskolan utfärdade före den 1 januari 2014,
ska tilldelas en halv (0,5) meritpoäng som ett schabloniserat tillägg, utom i
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UHRFS 2019:10 de fall då endast grundläggande behörighet krävs för den sökta utbildningen. 
Högst två och en halv (2,5) meritpoäng får dock adderas till jämförelsetalet. 

Godkänt betyg i ämnen som motsvarar meritkurser ger meritpoäng enligt 
följande: 

a) språk 1 (inte svenska eller engelska) ger en och en halv (1,5)
meritpoäng,
b) språk 2 (inte svenska eller engelska) ger en (1,0) meritpoäng om den
sökande inte kan få meritpoäng enligt a,
c) språk 3 (inte svenska eller engelska) ger en halv (0,5) meritpoäng om
språket inte krävs för särskild behörighet och om den sökande inte kan
få meritpoäng enligt a eller b,
d) språk 3 (inte svenska eller engelska) ger en halv (0,5) meritpoäng om
den sökande inte kan få meritpoäng enligt a men har fått meritpoäng
enligt b,
e) engelska, språk 1, ger en (1,0) meritpoäng utom när Engelska B krävs
för särskild behörighet, då en halv (0,5) meritpoäng ges,
f) engelska, språk 2, ger en halv (0,5) meritpoäng utom när Engelska B
krävs för särskild behörighet, då ingen meritpoäng ges,
g) engelska, språk 2, ger en (1,0) meritpoäng om engelska är
undervisningsspråk, utom när Engelska B krävs för särskild behörighet
då en halv (0,5) meritpoäng ges,
h) matematik, en kursnivå över den kursnivå (se tabell i nästa stycke)
som krävs för särskild behörighet, ger en halv (0,5) meritpoäng,
i) matematik, två kursnivåer över den kursnivå (se tabell i nästa stycke)
som krävs för särskild behörighet, ger en halv (0,5) meritpoäng.
Ämnet matematik i Europaskolan ska vid tillämpningen av h och i i

föregående stycke anses motsvara följande kursnivåer i den svenska 
gymnasieskolan eller gymnasiala vuxenutbildningen: 

Nivå i Europaskolan Kursnivå i svensk gymnasial utbildning 
– Matematik 2 
– Matematik 3 
3 veckotimmar  Matematik 4 
5 veckotimmar  Matematik 5 

Poäng för meritkurser för sökande med betyg från Europaskolan utfärdade 
efter den 31 december 2013 
4 a. Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska poäng för meritkurser 
tillgodoräknas som meritpoäng. Sökande med betyg från Europaskolan 
utfärdade efter den 31 december 2013 kan tillgodoräkna sig meritpoäng för 
ämnen som motsvarar meritkurser enligt vad som anges i nästa stycke. Om 
sådana sökande åberopar meritkurser från gymnasieskolan eller gymnasial 
vuxenutbildning ska bestämmelserna i punkten 8 a–j i bilaga 3 till 
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UHRFS 2019:10 högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Kurser som krävs för särskild 
behörighet ger inte meritpoäng. Högst två och en halv (2,5) meritpoäng får 
dock adderas till jämförelsetalet, varav högst en och en halv (1,5) 
meritpoäng får avse moderna språk, högst en (1,0) meritpoäng får avse 
engelska och högst en och en halv (1,5) meritpoäng får avse matematik. 

Godkänt betyg i ämnen som motsvarar meritkurser ger meritpoäng enligt 
följande: 

a) språk (inte svenska eller engelska) LI, LII eller LIII ger en och en halv
(1,5) meritpoäng,
b) språk (inte svenska eller engelska) LIV ger en halv (0,5) meritpoäng
om språket inte krävs för särskild behörighet och om den sökande inte
fått meritpoäng enligt a,
c) engelska, språk LI eller LII, ger en (1,0) meritpoäng,
d) matematik ger meritpoäng enligt följande tabell:

Krav på 
särskild 

behörighet 

Nivå 
i Europaskolan 

Matematik 1 Matematik 2 Matematik 3  Matematik 4 

Matematik 3 
veckotimmar 

1,5 1,0 0,5 - 

Matematik 5 
veckotimmar 

1,5 1,5 1,5 1,0 

Advanced 
mathematics 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Ämnet matematik i Europaskolan motsvarar vid tillämpningen av d i 
föregående stycke följande kursnivåer i den svenska gymnasieskolan eller 
gymnasiala vuxenutbildningen: 

Nivå i Europaskolan Kursnivå i svensk gymnasial utbildning 
– Matematik 2 
– Matematik 3 
3 veckotimmar  Matematik 4 
5 veckotimmar  Matematik 5 
Advanced mathematics Matematik specialisering 
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UHRFS 2019:10 Betyg från utbildning som leder fram till International 
Baccalaureate Diploma 
5. Värderingen ska ske i tre steg. Först förs den sammanlagda
betygspoängen (total points) från utbildningen över till ett preliminärt
meritvärde. Sedan meritvärderas de betyg från gymnasieskolan eller
gymnasial vuxenutbildning som den sökande åberopar och ett jämförelsetal
bestäms. Därefter läggs poäng för meritkurser till.

För sökande med betyg utfärdade efter den 31 december 2013 ska 
dessutom betyg i kurser från gymnasieskolan eller gymnasial 
vuxenutbildning som ger meritpoäng medräknas i jämförelsetalet. 

Preliminärt meritvärde 
6. Om en sökande åberopar ett nytt betyg efter prövning (”retake”) ska
betyget ersätta det ursprungliga betyget i underlaget för den sammanlagda
betygspoängen. Om en sökande ska delta i urvalet på det sätt som anges i
punkten 12 tredje och fjärde stycket ska dock den sammanlagda
betygspoängen även beräknas utan att det nya betyget kan beaktas.

Det preliminära meritvärdet ska bestämmas på följande sätt. 

Sammanlagd 
betygspoäng 

Preliminärt 
jämförelsetal 

24 12,40 
25 13,23 
26 13,85 
27 14,43 
28 14,95 
29 15,42 
30 15,89 
31 16,30 
32 16,77 
33 17,24 
34 17,60 
35 17,92 
36 18,39 
37 18,75 
38 19,01 
39 19,27 
40 19,48 
41 19,69 
42 19,90 
43–45 20,00 
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Betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning som den 
sökande åberopar för behörighet 
7. Endast betyg i kurser från gymnasieskolan eller gymnasial
vuxenutbildning som krävs för grundläggande och särskild behörighet ska
räknas med vid beräkningen av jämförelsetalet.

För sökande med betyg från utbildning som leder fram till International 
Baccalaureate Diploma utfärdade efter den 31 december 2013 ska dessutom 
betyg i meritkurser som ger meritpoäng enligt punkten 8 i bilaga 3 till 
högskoleförordningen (1993:100) räknas med vid beräkningen av 
jämförelsetalet. 

Jämförelsetal för betyg från utbildning som leder fram till International 
Baccalaureate Diploma utfärdade före den 1 januari 2014 
8. Jämförelsetalet för sökande med betyg från utbildning som leder fram till
International Baccalaureate Diploma utfärdade före den 1 januari 2014
beräknas enligt följande formel och anges med två decimaler. Om den
sökande inte åberopar betyg från gymnasieskolan eller gymnasial
vuxenutbildning är jämförelsetalet det preliminära meritvärdet.

J = PM x 2500 + BV 
2500 + GP 

J = jämförelsetal 
PM = det preliminära meritvärdet 
BV = betygsvärdet för betyg från gymnasieskolan eller gymnasial 
vuxenutbildning som den sökande åberopar för behörighet beräknat enligt 
punkt 4 och punkt 5 första stycket i bilaga 3 till högskoleförordningen 
(1993:100) 
GP = summan av gymnasiepoäng för de kurser från gymnasieskolan eller 
gymnasial vuxenutbildning vars betyg har åberopats för behörighet 

Jämförelsetal för betyg från utbildning som leder fram till International 
Baccalaureate Diploma utfärdade efter den 31 december 2013 
8 a. Jämförelsetalet för sökande med betyg från utbildning som leder fram 
till International Baccalaureate Diploma utfärdade efter den 31 december 
2013 beräknas enligt följande formel och anges med två decimaler. Om den 
sökande inte åberopar betyg från gymnasieskolan eller gymnasial 
vuxenutbildning är jämförelsetalet det preliminära meritvärdet. 

J = PM x 2400 + BV 
2400 + GP 
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J = jämförelsetal 
PM = det preliminära meritvärdet 
BV = betygsvärdet för betyg från gymnasieskolan eller gymnasial 
vuxenutbildning som den sökande åberopar för behörighet eller för 
meritpoäng, beräknat enligt punkt 4 och punkt 5 första stycket i bilaga 3 
till högskoleförordningen (1993:100) 
GP = summan av gymnasiepoängen för de kurser i gymnasieskolan eller 
gymnasial vuxenutbildning vars betyg har åberopats för behörighet eller 
för meritpoäng 

Poäng för meritkurser för sökande med betyg från utbildning som leder 
fram till International Baccalaureate Diploma utfärdade före den 1 januari 
2014 
9. Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska poäng för meritkurser
tillgodoräknas som meritpoäng. Sökande med betyg från utbildning som
leder fram till International Baccalaureate Diploma utfärdade före den 1
januari 2014, kan tillgodoräkna sig meritpoäng för ämnen som motsvarar
meritkurser enligt vad som anges i nästa stycke. Om sådana sökande
åberopar meritkurser från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning
ska bestämmelserna i punkten 8 a–i, i bilaga 3 till högskoleförordningen
(1993:100), i dess lydelse före den 1 januari 2013, tillämpas. Kurser som
krävs för särskild behörighet ger inte meritpoäng. Sökande med betyg från
utbildning som leder fram till International Baccalaureate Diploma
utfärdade före den 1 januari 2014, ska tilldelas en halv (0,5) meritpoäng som
ett schabloniserat tillägg, utom i de fall då endast grundläggande behörighet
krävs för den sökta utbildningen. Högst två och en halv (2,5) meritpoäng får
dock adderas till jämförelsetalet.

Godkänt betyg i kurser som motsvarar meritkurser ger meritpoäng enligt 
följande: 

a) Language B Higher Level (inte svenska eller engelska) ger en och en
halv (1,5) meritpoäng,
b) Language B Standard Level (inte svenska eller engelska) ger en (1,0)
meritpoäng om den sökande inte kan få meritpoäng enligt a,
c) Language ab initio eller ett modernt språk under det förberedande året
(”pre-IB”), steg 3, ger en halv (0,5) meritpoäng om steg 3 inte krävs för
särskild behörighet och om den sökande inte kan få meritpoäng enligt a
eller b,
d) ett modernt språk under det förberedande året (”pre-IB”), lägst steg 2,
ger en halv (0,5) meritpoäng om den sökande inte kan få meritpoäng
enligt a men har fått meritpoäng enligt b, dock inte om språket är
detsamma som i b,
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UHRFS 2019:10 e) English A, A1, A2 eller B Higher Level ger en (1,0) meritpoäng utom
när Engelska B krävs för särskild behörighet då en halv (0,5) meritpoäng
ges, English B Standard Level ger en (1,0) meritpoäng om engelska är
undervisningsspråk, utom när Engelska B krävs för särskild behörighet
då en halv (0,5) meritpoäng ges,
f) English B Standard Level ger en halv (0,5) meritpoäng om engelska
inte är undervisningsspråk, utom när Engelska B krävs för särskild
behörighet då ingen meritpoäng ges,
g) matematik, en kursnivå över den kursnivå (se tabell i nästa stycke)
som krävs för särskild behörighet, ger en halv (0,5) meritpoäng,
h) matematik, två kursnivåer över den kursnivå (se tabell i nästa stycke)
som krävs för särskild behörighet, ger en (1,0) meritpoäng.
Ämnet matematik i en utbildning som leder fram till International

Baccalaureate Diploma ska vid tillämpningen av g och h i föregående stycke 
anses motsvara följande kursnivåer i den svenska gymnasieskolan eller 
gymnasiala vuxenutbildningen: 

Nivå i International Kursnivå i gymnasial utbildning 
Baccalaureat Diploma 
- Matematik 2 
Mathematical studies Matematik 3 
- Matematik 4 
Mathematics Higher Level, Matematik 5 
Mathematical methods 
Standard Level (före 2006) 
och Mathematics Standard 
Level (fr.o.m. 2006) 

Poäng för meritkurser för sökande med betyg från utbildning som leder 
fram till International Baccalaureate Diploma utfärdade efter den 31 
december 2013 
9 a. Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska poäng för meritkurser 
tillgodoräknas som meritpoäng. Sökande med betyg från utbildning som 
leder fram till International Baccalaureate Diploma utfärdade efter den 31 
december 2013, kan tillgodoräkna sig meritpoäng för ämnen som motsvarar 
meritkurser enligt vad som anges i nästa stycke. Om sådana sökande 
åberopar meritkurser från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning 
ska bestämmelserna i punkten 8 a–j, i bilaga 3 till högskoleförordningen 
(1993:100), tillämpas. Kurser som krävs för särskild behörighet ger inte 
meritpoäng. Högst två och en halv (2,5) meritpoäng får dock adderas till 
jämförelsetalet, varav högst en och en halv (1,5) meritpoäng får avse 
moderna språk, högst en (1,0) meritpoäng får avse engelska och högst en 
och en halv (1,5) meritpoäng får avse matematik. 
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UHRFS 2019:10 Godkänt betyg i kurser som motsvarar meritkurser ger meritpoäng enligt 
följande: 

a) Language B Higher Level eller Language B Standard Level (inte
svenska eller engelska) ger en och en halv (1,5) meritpoäng,
b) Language ab initio eller ett modernt språk under det förberedande året
(”pre-IB”), steg 3, ger en halv (0,5) meritpoäng om steg 3 inte krävs för
särskild behörighet och om den sökande inte kan få meritpoäng enligt a,
c) English A Higher Level, English A Standard Level eller English B
Higher Level ger en (1,0) meritpoäng, English B Standard Level ger 1,0
meritpoäng om engelska är undervisningsspråk,
d) matematik ger poäng enligt följande tabell.

Krav på 
särskild 

behörighet 

Nivå i 
International 
Baccalaureate 
Diploma 

Matematik 1 Matematik 2 Matematik 3  Matematik 4 

Mathematical 
Studies 

1,0 0,5 - - 

Mathematics 
Standard Level 

1,5 1,5 1,5 1,0 

Mathematics 
Higher Level 

1,5 1,5 1,5 1,0 

Further 
Mathematics 
Higher Level 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Ämnet matematik i en utbildning som leder fram till International 
Baccalaureate Diploma motsvarar vid tillämpningen av d i föregående 
stycke följande kursnivåer i den svenska gymnasieskolan eller gymnasiala 
vuxenutbildningen: 
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UHRFS 2019:10 Nivå i International Kursnivå i gymnasial utbildning 
Baccalaureat Diploma 
- Matematik 2 
Mathematical studies Matematik 3 
- Matematik 4 
Mathematics Standard  Matematik 5 
Level och Mathematics 
Higher Level 
Further Mathematics Matematik specialisering 
Higher Level 

Grupp för platsfördelning efter prövning (”retake”) 
10. Av bestämmelserna i bilaga 3 till högskoleförordningen (1993:100)
framgår att den som åberopar ett betyg från en utbildning som leder
fram till International Baccalaureate Diploma, deltar i urvalet i grupp I
vid platsfördelningen.

Om den sökande åberopar ett nytt betyg efter prövning (“retake”) 
och ämnet krävs för särskild behörighet till den sökta utbildningen, ska 
den sökande i stället delta i urvalet i grupp II.  

Om den sökande är behörig till den sökta utbildningen redan genom 
det ursprungliga betyget och det åberopade betyget efter prövning 
(”retake”) är högre än det betyg det ersätter, ska den sökande delta i 
urvalet dels i grupp I med ett jämförelsetal enbart baserat på det 
ursprungliga betyget, dels i grupp II med ett jämförelsetal som 
inkluderar det nya betyget. 

Om det åberopade betyget efter prövning (”retake”) är högre än det 
betyg det ersätter och ämnet inte krävs för särskild behörighet till den 
sökta utbildningen, ska den sökande delta i urvalet dels i grupp I med ett 
jämförelsetal enbart baserat på det ursprungliga betyget, dels i grupp II 
med ett jämförelsetal som inkluderar det nya betyget. 
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