
 
 

 
  

 

   

 

Nya antagningsregler till högskolan 2010 
 

Förändringar i korthet: 
 

• Vissa kurser ger meritpoäng 
Eleverna får extra meritpoäng om de har godkända betyg i ämnena moderna 
språk, engelska, matematik samt områdeskurser. Områdeskurserna är särskilt 
värdefulla för en viss utbildning. De är alltså olika för olika utbildningar och kan 
ses som fördjupning eller specialisering i relevanta gymnasiekurser, som inte är 
behörighetsgivande. En sökande kommer att kunna få maximalt 2,5 meritpoäng.  

 
• Svårare att bli antagen till högskolan för dem som konkurrenskompletterar 

Från och med antagningen till höstterminen 2010 delas de sökande, som söker 
på grundval av betyg, in i olika kvotgrupper vid urvalet till högskolan. Grupp I 
kallas direktgruppen och där hamnar de med slutbetyg från gymnasieskolan. 
Även de med slutbetyg från komvux, om minst två tredjedelar av 
gymnasiepoängen avser komvux, ingår i direktgruppen. Grupp II är en 
kompletteringsgrupp där alla hamnar som har kompletterat på komvux för att få 
behörighet eller högre betyg och de som har gjort en prövning i gymnasieskolan. 
 
Efter att de sökande har delats in i dessa kvotgrupper tas en tredjedel av platserna 
från grupp II och läggs över till grupp I. Detta innebär att det blir enklare att bli 
antagen till högskolan om man är i direktgruppen, det vill säga grupp I. Det 
kommer att bli mindre fördelaktigt att konkurrenskomplettera. 

 

• Godkänt i kärnämnena krävs för grundläggande behörighet 
För att uppfylla kraven på grundläggande behörighet krävs ett fullständigt 
slutbetyg med godkända betyg på minst 2250 gymnasiepoäng. Dessutom krävs 
godkända betyg i kärnämneskurserna i svenska eller svenska som andraspråk, 
engelska och matematik.  Man är alltså inte längre behörig om man avslutar ett 
reducerat program 2010 eller senare. 
 
Om du uppfyller nuvarande krav på grundläggande behörighet före den 1 
januari 2010 kommer du även fortsättningsvis att ha grundläggande behörighet. 
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• Områdesbehörigheter införs 
Områdesbehörigheter kommer att ersätta dagens standardbehörigheter och är ett 
nytt sätt att organisera de särskilda förkunskapskraven. De består dels av kurser 
som krävs för särskild behörighet för en viss utbildning (behörighetskurser), dels 
av kurser som ger extra meritpoäng vid urval (meritkurser). Högskoleverket har 
beslutat om vilka områdesbehörigheter som ska finnas. 

 

• Arbetslivserfarenhet ger inte längre behörighet 
Den så kallade 25:4-regeln har tagits bort redan inför antagningen höstterminen 
2008 (regeln innebär att man uppfyller kraven på grundläggande behörighet om 
man är minst 25 år det kalenderår som utbildningen börjar och har arbetat minst 
fyra år på minst halvtid. Dessutom krävs vissa kunskaper i svenska och engelska. 
 
Det finns dock en övergångsregel: Den som före den 1 juli 2008 uppfyller kraven 
på grundläggande behörighet enligt 25:4-regeln bedöms även därefter ha 
grundläggande behörighet, dock längst till och med den 31 december 2011. Den 
som i övrigt uppfyllde kraven före den 1 juli 2008, men fyllde 25 år under andra 
halvåret 2008 kommer också att kunna använda sig av 25:4-regeln under 
övergångstiden. 

 
 

Konsekvenser  
 

• Viktigt välja rätt från början 
Det blir viktigt för gymnasieeleverna att välja rätt program och kurser från 
början. De som till exempel har läst in behörighet på komvux kan få det svårare 
att bli antagna till högskolan. De hamnar då i kompletteringsgruppen som är 
mindre fördelaktig än de som konkurrerar i direktgruppen. Det ”straffar sig” att 
läsa in ämnen i efterhand. 
 

• Nya reglerna påverkar även grundskoleelever 
Vissa val är viktiga redan för eleverna på grundskolan. Den som väljer ett 
andra främmande språk utöver engelska i grundskolan och fortsätter med 
samma språk i gymnasieskolan har möjligheter att kvalificera sig för 1,5 
meritpoäng i moderna språk. 
 

• Gymnasievalet allt viktigare 
Det blir viktigt för grundskoleelever att inför gymnasievalet se över vilka kurser 
skolorna erbjuder, så att de inte går miste om meritpoäng. 
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• Kommer det att bli svårt att skaffa sig 2,5 meritpoäng? 
På några program läser man meritkurser obligatoriskt, men på de flesta 
program krävs att man väljer att läsa meritkurser. 

 
Skolverket har fattat beslut om förändringar när det gäller vilka kurser som 
ska vara garanterat valbara för alla elever. Engelska B och C samt 
Matematik B och C är garanterat valbara för elever som inte läser dem 
obligatoriskt. Detta innebär att det kommer att bli lättare att meritera sig 
för 2,5 meritpoäng även på de yrkesförberedande programmen. Läs mer på 
Skolverkets webbplats. 

 
Det är dock viktigt att komma ihåg att det kanske bästa sättet att 
kvalificera sig för meritpoäng är att läsa ett andra främmande språk i 
grundskolan och fortsätta med samma språk i gymnasieskolan. 
 

• Viktigt med studie- och yrkesvägledning för eleverna 
Det kommer att ställas höga krav på skolornas studie- och yrkesvägledare att 
erbjuda en bra vägledning för eleverna. 


