Antagningsreglerna – en överblick
Slutbetyg före 2010

Samlat betygsdokument från
vuxenutbildningen före 2010

Gymnasieexamen

Slutbetyg 2010 och framåt

Avgångsbetyg 95–96
(”mellanår”)

Avgångsbetyg

Studentexamen
Fackskola

Övriga äldre utbildningar

Grundläggande behörighet
Examen från högskoleförberedande
program
eller
Yrkesexamen med godkänt betyg i
Svenska 2+3 eller Svenska som andra
språk 2+3 och Engelska 6

Fullständigt program med lägst betyg
godkänt i 2 250 gyp och godkänt
betyg i Svenska/Svenska som andra
språk A+B*, Engelska A och Matematik
A (alternativt Svenska/Svenska som
andraspråk 1 och 2, Engelska 5 och
Matematik 1).
* Sökande måste ha två godkända kurser
i svenska. Svenska 3 kan ingå.

Slutbetyg: minst 90 % godkända gym
nasiepoäng av vad som krävs för ett full
ständigt slutbetyg.
eller
Samlat betygsdokument från vux, minst
90 % godkända gyp av vad som krävs
för ett slutbetyg från vux.
eller
Avgångsbetyg från fullständigt mellan
årsprogram, se rutan till höger.

Avgångsbetyg från gymnasiet med full
ständig studiekurs och minst två årskur
ser engelska och två årskurser svenska
med delat betyg (språk och litteratur).
eller
Slutbetyg/avgångsbetyg från komvux
med minst ett etappbetyg eller äldre
ämnesbetyg och minst två åk engelska
och två åk svenska med delat betyg.

Skärpta krav för sökande som inte uppfyller kraven för grundläggande senast 1 juli 2025
Godkända betyg i Svenska/Svenska
som andra språk 1, 2 och 3 + Engelska
5 och 6 + Matematik 1 och vid behov
komplettering av ytterligare kurser upp
till 2 250 gyp.
Redan godkända betyg i motsvarande
äldre kurs godtas. OBS! Svenska C
motsvarar inte Svenska 3.

Godkända betyg i Svenska/Svenska
som andra språk 3 + Engelska 6 + Mate
matik 1 och vid behov komplettering av
ytterligare kurser upp till 90 % gyp.
Redan godkända betyg i motsvarande
äldre kurs godtas. OBS! Svenska C
motsvarar inte Svenska 3

Godkända betyg i Svenska 3 + Engelska
6 + Matematik 1 (1 åk matematik oavsett
betyg och linje motsvarar Matematik 1).
Redan godkända betyg i motsvarande
äldre kurs godtas. OBS! Svenska C
motsvarar inte Svenska 3.

Värdering av betyg. Beräkning av jämförelsetal
Alla betyg som ingår i examen, med
undantag för gymnasiearbetet, räknas.

Utökade kurser
Betyg i utökade kurser räknas bara med
i jämförelsetalet om kursen krävs för
behörighet eller ger meritpoäng.

Alla betyg som ingår i slutbetyget från
fullständigt program räknas, även betyg
i idrott och hälsa.

Alla betyg som ingår i slutbetyget/
samlade betygsdokumentet räknas.

Alla betyg som ingår i slutbetyget/
avgångsbetyget räknas.

Betyg i idrott och hälsa räknas bara
med om kursen krävs för behörighet
eller höjer jämförelsetalet.

Betyg i idrott och hälsa /gymnastik räk
nas bara med om det krävs för behörig
het eller höjer jämförelsetalet.

Utökade kurser
Betyg i utökade kurser räknas bara med
i jämförelsetalet om kursen krävs för
behörighet.

Utökade kurser
Räknas alltid med i slutbetyget.

Utökade kurser
Betyg i utökad studiekurs räknas bara
med om det krävs för behörighet eller
höjer jämförelsetalet.

Betyg i utökade kurser på samlat
betygsdokument räknas bara med om
kursen krävs för behörighet eller höjer
jämförelsetalet.

Meritpoäng
Sökande får tillgodoräkna sig merit
poäng, max 2,5.

Sökande får tillgodoräkna sig merit
poäng, max 2,5.

Sökande får tillgodoräkna sig merit
poäng, max 2,5.

Betyg i utökad kurs kan ge meritpoäng
och betyget räknas då med i jämförelse
talet.

Betyg i utökad kurs kan ge meritpoäng
men betyget ingår inte i beräkning av
jämförelsetalet.

Betyg i utökad kurs på ett samlat
betygsdokument kan ge meritpoäng.

För sökande som har betyg i fler* kurser
som kan ge meritpoäng räknas de kur
ser som ger bästa meritvärdet.

Gy11/Vux12-kurs omvandlas till mot
svarande kurs i Gy2000 och merit
poäng ges enligt de regler som gäller
för slutbetyg.

* Kurser i examen, utökade kurser och/
eller kompletteringsbetyg.

Gy11/Vux12-kurs kan aldrig ge merit
poäng som områdeskurs.

Sökande får inga reella meritpoäng,
utan en meritpoängskompensation som
läggs på det slutgiltiga meritvärdet
(= efter kompletteringar).

Gy11/Vux12-kurs omvandlas till mot
svarande äldre kurs och meritpoäng ges
enligt de regler som gäller för slutbetyg.
Gy11/Vux12-kurs kan aldrig ge merit
poäng som områdeskurs.

Kompletteringsbetyg. Behörighetskompletteringar räknas alltid med.
Utbyte: Sökande får räkna nytt betyg i
kurs som ingår i examen.
Tillägg: Sökande får inte tilläggs
komplettera.
Meritpoäng: Vid meritpoängs
komplettering räknas betygsvärdet in
i jämförelsetalet.

Utbyte: Sökande får räkna nytt, högre
betygsvärde i kurs som kan ersätta ett
lägre betyg i slutbetyget.

Utbyte: Sökande får räkna nytt, högre
betygsvärde i kurs som kan ersätta ett
lägre betyg i slut-/avgångsbetyget.

Tillägg: Sökande får inte tilläggs
komplettera.

Tillägg: Sökande tilläggskomplet
tera. Betyg i kurs som inte ingår i slut-/
avgångsbetyget räknas med om det
höjer jämförelsetalet (gäller inte Gy11/
Vux12-kurser).

Meritpoäng: Vid meritpoängs
komplettering räknas inte betyget in
i jämförelsetalet.

Betyg i utökad kurs på samlat betygs
dokument från gymnasiet kan också
räknas som tilläggskompletttering.
Meritpoäng: Betyget för kursen
räknas med om det blir till fördel, men
räknas aldrig med om meritpoängs
kompletteringen är en GyII/Vux12-kurs.

Utbyte: Sökande får räkna nytt, högre
betygsvärde i kurs/ämne som kan
ersätta ett lägre betyg i slut-/avgångs
betyget.
Tillägg: Sökande får tilläggskomplet
tera. Betyg i kurs/ämne som inte ingår
i slut-/avgångsbetyget räknas med om
det höjer jämförelsetalet.
Gy11/Vux12-kurser kan aldrig utgöra
tilläggskompletteringar.
Meritpoäng: Kan inte komplettera, får
istället meritpoängskompensation som
läggs på efter kompletteringarna har
räknats med.

