
CHECKLISTA FÖR GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

Avgångsbetyg

Avgångsbetyg

Betyget ger
grundläggande
behörighet

Betyget måste
bedömas av
Universitets- och
högskolerådet

Betyget ger inte
grundläggande
behörighet

... men kan eventuellt 
användas för reell 
kompetens.

Observera att slutgiltigt beslut om behörighet tas vid antagning till högskola.
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Är det ett avgångsbetyg 
från 2-, 3- eller 4-årig linje?

JA NEJ

2

Finns det betyg i engelska 
i lägst andra årskursen?

JA NEJ

3

Har personen kompletterat 
med Svenska B/Svenska 2 
eller motsvarande?

Finns det betyg i tvådelad 
svenska i lägst andra 
årskursen?

Är avgångsbetyget 
fullständigt eller utökat?

Står det att betyget gäller 
en 2-årig specialkurs?

JA NEJ

3

Har personen kompletterat 
med Engelska A/Engelska 5 
eller motsvarande?

Si�rorna hänvisar till förklaringar och exempel på sidan 2.
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Förklaringar och exempel

1   För att ett avgångsbetyg ska ge grundläggande
behörighet måste betyget gälla en 2-, 3- eller 4-årig 
linje eller specialkurs. Den här informationen framgår 
oftast längst upp på betygsdokumentet.

Avgångsbetyg från exempelvis påbyggnadsutbild-
ningar, kompletteringskurser, högre specialkurser och 
andra utbildningar som är kortare än 2 år ger inte grund-
läggande behörighet.

2   Ett avgångsbetyg måste ha en viss nivå i svenska
och engelska för att det ska ge grundläggande behörig-
het. Av betygsdokumentet ska det framgå att ämnena är 
lästa upp till årskurs 2 eller 3, samt att ämnet svenska är 
uppdelat i två olika betyg. Om uppgift om årskurs sak-
nas är det bra att kontrollera med handläggare på UHR.

3   Om en person med avgångsbetyg saknar tillräck-
lig nivå i svenska eller engelska kan han eller hon kom-
plettera med godkända betyg i Svenska B/2 respektive 
Engelska A/5. Det kan även finnas andra kurser på mot-
svarande eller högre nivå, men i dessa fall är det bra att 
kontrollera med handläggare på UHR. 

Avgångsbetyg

1
4
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Skärpta krav från 2 juli 2025: Den som då komplette-
rar för grundläggande behörighet måste ha lägst betyg E i 
Svenska/Svenska som andraspråk 1,2 och 3, Engelska 
5 och 6 samt Matematik 1 eller betyg i motsvarande äldre 
kurser. Sökande behöver inte styrka underliggande kurser; 
det räcker med godkänt betyg i Svenska 3 och Engelska 6.

4   Studiekursen i ett avgångsbetyg måste i regel vara 
fullständig eller utökad för att betyget ska ge grund-
läggande behörighet. Den här informationen framgår 
oftast längst upp på betygsdokumentet.

Avgångsbetyg med reducerad studiekurs, ofta ut- 
tryckt som ”mindre” eller ”ej fullgjord” studiekurs, kan i 
vissa fall också ge grundläggande behörighet. Handläg-
gare på UHR behöver göra en bedömning i dessa fall, 
men information finns även i Bedömningshandboken: 
https://bedomningshandboken.uhr.se/svenska-me-
riter/betygstyper-i-antagningen/avgangsbetyg/.

5  Avgångsbetyg som gäller en 2-årig specialkurs
måste utredas för eventuell grundläggande behörighet. 
Det finns en förteckning över godkända specialkurser 
i Bedömningshandboken: https://bedomningshand-
boken.uhr.se/svenska-meriter/betygstyper-i-antag-
ningen/specialkurser/.

Tänk på att förteckningen över godkända specialkur-
ser inte är fullständig. Handläggare på UHR gör även 
bedömningar över andra typer av specialkurser.
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