för dig som går i årskurs 1 och 2 HT 2008

Att tänka på om du vill plugga vidare …
Från och med antagningen till höstterminen 2010 gäller nya regler för att komma in på
högskolan. För dig som är elev i åk 1 och 2 i gymnasieskolan kommer de nya reglerna att
gälla när du för första gången kan söka till högskolan.
Två viktiga förändringar från och med antagningen till höstterminen 2010
•
•

Du kan skaffa dig upp till 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet). Maximalt meritvärde blir
22,50. Mer information om meritpoäng hittar du på nästa sida.
En ny urvalsgrupp införs, direktgruppen (grupp I), där enbart det ursprungliga meritvärdet (jämförelsetal + meritpoäng) från de gymnasiala studierna räknas (inga kompletteringar alltså). Läs mer om direktgrupp och
kompletteringsgrupp (grupp II) nedan.

Skaffa dig ett bra meritvärde redan i gymnasieskolan!
Det är viktigt att ha ett så bra meritvärde (jämförelsetal + meritpoäng) som möjligt redan i gymnasieskolan. Du kommer
visserligen att kunna komplettera för att få ett bättre meritvärde, men kompletteringar kommer bara att få tillgodoräknas i en kompletteringsgrupp där konkurrensen om platserna kommer att vara hårdare än i direktgruppen. Även om du
behörighetskompletterar hamnar du i kompletteringsgruppen.

Utökat program
•

Kurser inom ramen för utökat program räknas bara med i jämförelsetalet om de krävs för behörighet. För
en meritkurs inom ramen för utökat program får du tillgodoräkna dig meritpoäng, men den påverkar inte
jämförelsetalet. Rektor beslutar om utökat program.

Komplettering
•

•

•

Du kommer att kunna komplettera för att få ett bättre meritvärde, men kompletteringar kommer bara
att få tillgodoräknas i en kompletteringsgrupp där konkurrensen om platserna kommer att vara hårdare än i
direktgruppen.
Om du behörighetskompletterar prövas du bara i kompletteringsgruppen. Om du har konkurrenskompletterat
prövas du både i direktgruppen (på ditt meritvärde från gymnasieskolan) och i kompletteringsgruppen (på ditt
meritvärde efter kompletteringar). Observera att en komplettering kan vara både en behörighetskomplettering och
en konkurrenskomplettering beroende på vilken utbildning du har sökt.
Det finns två slags konkurrenskompletteringar: utbyteskomplettering och meritpoängskomplettering.
Utbyteskomplettering är när du får ett nytt och högre betyg i en kurs som du har på slutbetyget. Då räknas det
nya betyget i jämförelsetalet i stället för det gamla. Meritpoängskomplettering blir det när du efter avslutade
gymnasiestudier kompletterar och får lägst godkänt i en kurs som ger meritpoäng. Tidigare har det funnits möjlighet
att tilläggskomplettera, dvs. en möjlighet att få tillgodoräkna ett betyg i en ny kurs, som inte är behörighetsgivande, i
jämförelsetalet. Den möjligheten finns inte kvar längre.

Idrott och hälsa
•

Tidigare har betyg i kurser i Idrott och hälsa räknats med i jämförelsetalet bara om de varit behörighetsgivande och/
eller höjt jämförelsetalet. Så är det inte längre. Betyg i kurser i Idrott och hälsa räknas på samma sätt som betyg i
övriga kurser.

Mer information om att söka till högskolan hittar du på studera.nu
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Meritpoäng – extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan och genom komplettering
Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i olika kombinationer av kurserna nedan. Du kan kvalificera dig för 4,5 meritpoäng, men du får alltså tillgodoräkna dig högst 2,5.
Meritkurser i
moderna språk

Steg 3 i ett språk ger 0,5 meritpoäng och steg 4 ger ytterligare 0,5 meritpoäng. Om steg 3 krävs för
behörighet ger steg 4 1,0 meritpoäng. Maximalt 1,0 meritpoäng.
Om du kvalificerat dig för 1,0 meritpoäng enligt ovan, kan du få 0,5 meritpoäng för steg 5 i det aktuella
språket eller 0,5 meritpoäng för lägst steg 2 i ett annat modernt språk. Du kan alltså inte få poäng för
både steg 5 och steg 2. För meritkurser i moderna språk kan du alltså få sammanlagt 1,5 meritpoäng.

Meritkurser i
engelska

Engelska B ger 0,5 meritpoäng och Engelska C ger ytterligare 0,5 meritpoäng. Om Engelska B krävs för
behörighet ges inte meritpoäng för Engelska B och Engelska C ger ändå bara 0,5 poäng.

Meritkurser i
matematik

Om matematik är ett krav för särskild behörighet ger en kurs på nivån över den behörighetsgivande
kursen 0,5 meritpoäng. En kurs två nivåer över den behörighetsgivande ger ytterligare 0,5 meritpoäng.
Om matematik inte är ett krav för särskild behörighet ger kurs B och C vardera 0,5 poäng. Om
Matematik D är behörighetsgivande är det bara Matematik E som ger meritpoäng. Om Matematik E
är behörighetsgivande kan man inte få någon meritpoäng i matematik. Du kan få maximalt 1,0 poäng i
matematik. Matematik diskret och Matematik breddning ger inte meritpoäng.

Meritkurser i form
av områdeskurser

Områdeskurser finns i områdesbehörigheterna och utgör fördjupning eller specialisering i ämnen
som är relevanta, men ej behörighetsgivande, för den sökta utbildningen. En områdeskurs som
omfattar 100 poäng ger 0,5 meritpoäng och en kurs på 50 poäng ger 0,25 poäng. Du får tillgodoräkna
dig meritpoäng för högst två 50-poängs områdeskurser. Det är möjligt att få tillgodoräkna sig
två breddningskurser i samma ämne. Områdeskurser ger maximalt 1,0 meritpoäng. Observera
att områdeskurserna ger meritpoäng bara när du söker en utbildning som har den aktuella
områdesbehörigheten som behörighetskrav.

Mer information om att söka till högskolan hittar du på studera.nu

