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Utländsk gymnasieutbildning
CHECKLISTA FÖR GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

Ger utbildningen tillträde
till högre studier i
utbildningslandet?

JA

1

Siffrorna hänvisar till förklaringar och exempel på sidan 2.

Personen bör vända sig till gymnasiala
vuxenutbildningen för hjälp med studieplanering.

NEJ

Är utbildningen avslutad?
2

JA

NEJ

Har personen lägst betyget
E i Svenska 3/Svenska som
andraspråk 3 eller motsvarande kunskaper?
3

JA

NEJ

Har personen lägst betyget
E i Engelska 6 eller motsvarande kunskaper?
4

JA

NEJ

Har personen lägst betyget
E i Matematik 1 eller motsvarande kunskaper?
5

JA

NEJ

Betygen ger
grundläggande
behörighet

Betygen ger inte
grundläggande
behörighet
... men kan kompletteras vid
gymnasial vuxenutbildning,
folkhögskola eller annan
utbildningsinstans.

Observera att slutgiltigt beslut om behörighet tas vid antagning till högskola.

Utländsk gymnasieutbildning

Förklaringar och exempel
CHECKLISTA FÖR GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

1

Grundregeln är att om den utländska gymnasieutbildningen ger tillträde till högre studier i utbildningslandet, så ska den också göra det till högre utbildning
i Sverige. Ett fåtal undantag finns där nivån inte anses
tillräcklig för att studera vidare i Sverige, t.ex. Filippinerna. Tänk på att utbildningen måste vara fullständigt
dokumenterad.
Läs mer om möjligheten att prövas för reell kompetens på Antagning.se: www.antagning.se/sv/Dethar-galler-for-dig-som-gatt/En-annan-vag/

2 För att utbildningen ska ge grundläggande behö-

righet så måste den vara avslutad i enlighet med landets
regler. Sökande med en oavslutad gymnasieutbildning
kan få grundläggande behörighet genom att komplettera med 800 gymnasiepoäng vid vuxenutbildningen,
utöver kurser i svenska, engelska och matematik. Kontakta UHR för bedömning.

3 Med motsvarande kunskaper menas godkänt betyg

i Svenska B/Svenska som andraspråk B daterat senast
30 juni 2013, eller TISUS eller annat godkänt test i
svenska som motsvarar nivån Svenska 3.
Läs mer i utländska bedömningshandboken: https://
bedomningshandboken.uhr.se/utlandska-gymnasiala/behorighet-i-svenska/
Tips! Universitet och högskolor erbjuder utbildningar på
engelska där undantag för behörighet i svenska medges.
Läs mer på Universityadmissions.se.

4 Det förekommer att nivån på kunskaperna i eng-

elska från det utländska gymnasiebetyget ger motsvarande Engelska 6, något som också godkänt resultat i
ett internationellt test kan ge. Se listan på Antagning.se:
www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-digsom-gatt/Utlandsk-gymnasieutbildning/Det-harbehover-du-ha/Behorighet-i-engelska/
Om personen i fråga har betyg i Engelska A daterat senast 30 juni 2013, eller har fått en bedömning
av UHR där engelskan motsvarar Engelska A, har han
eller hon också den nivå som krävs för grundläggande
behörighet. Det gäller också den som har betyg eller
motsvarandebedömning i Engelska B.

5 Den som har avslutat en utländsk utbildning från

och med 1 januari 2010 måste ha kunskaper i motsvarande Matematik A eller Matematik 1. De flesta har dock
motsvarande kunskaper i matematik från sin utländska
gymnasieutbildning.

