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Krav för att få gå en utbildning

Behörighetskrav = Tillräckliga förkunskaper

Nästan alla utbildningar har ett eller flera krav på tillräckliga förkunskaper 

och syftet med det är du utan problem ska kunna följa med i undervisningen. 

Kravet kan till exempel vara en viss nivå i svenska, engelska eller matematik 

beroende på vad det rör sig om för ämne och svårighetsgrad.

Om du söker en utbildning inom ekonomi så kan du räkna med att skolan 

har ett krav på att du har läst en viss kurs i matematik. Ifall det handlar om 

engelska så är kravet att du har läst grundläggande engelska innan du får 

gå den första gymnasiekursen = Engelska 5. Sedan måste du ha läst klart 

och blivit godkänd i den kursen för att få gå Engelska 6.



Krav för att få gå en utbildning

Behörighetskrav = Tillräckliga förkunskaper

Arbetsmarknadsutbildningar

Betalas av Arbetsförmedlingen för att det brukar finnas ett stort behov av 

personal inom de berörda branscherna. För att få gå en sådan utbildning 

måste du fråga din handläggare (ingen ansökan som till KomVux). 

Här kan du se vilka utbildningar av det slaget som finns i din kommun:

www.vagledaren.se/arbetsmarknadsutbildning

Behörighetskrav

Lägsta behörighetskravet i många kommuner är godkänd SFI kurs D men 

i vissa kommuner har de fortfarande ett fåtal utbildningar som bara kräver 

SFI kurs C. Du som har gått språkintroduktion eller svensk grundskola 

är också behörig.

http://www.vagledaren.se/arbetsmarknadsutbildning


Krav för att få gå en utbildning

Behörighetskrav = Tillräckliga förkunskaper

Yrkesutbildning genom Komvux 

Komvux är en förkortning för ”Kommunal Vuxenutbilding”. Där har de både 

kurser i allmänna ämnen som till exempel Svenska, Engelska, Matematik 

och Samhällskunskap. Sådana kurser kallas för studieförberedande och 

ger behörighet till högskoleutbildning eller till praktiska yrkesutbildningar.

Här kan du se vilka yrkesutbildningar som finns på Komvux i din kommun:

www.vagledaren.se/komvux

Behörighetskrav

Behörighetskravet i de flesta kommunerna är Grundläggande Svenska 

som andraspråk, språkintroduktion eller svensk grundskola. Vissa 

kommuner har dock ett fåtal yrkesutbildningar som bara kräver SFI D.

http://www.vagledaren.se/komvux


Vägen till högskolebehörighet

SFI kurs D

Grundläggande Svenska Som andraspråk
eller

Språkintroduktion
+

Grundläggande Engelska (1-4)
+

Grundläggande Matematik

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

eller Svenska 1, 2 och 3

+

Engelska 5 och 6

+

Matematik 1 a, b eller c

Det behövs även andra kurser 
så att du får ihop totalt 2500 
gymnasiepoäng och du måste 
vara godkänd i minst 2250



Krav för att få gå en utbildning

Behörighetskrav = Tillräckliga förkunskaper

Behörighet genom folkhögskola

Folkhögskolor är nästan som Komvux men det finns två stora skillnader: 

1. Att de ofta kan anpassa din studietakt efter hur bra du är på det valda 

ämnet, till exempel Matematik. Har du ganska lätt för det ämnet så kan du 

läsa kursen ganska snabbt och på kortare tid och om du har svårt för det 

så kan du läsa kursen långsammare och under längre tid.

2. Du får inga vanliga betyg utan skriftliga omdömen men de ger dig lika 

stor behörighet. Om du söker till högskola så hamnar du däremot bland 

sökande till en mindre urvalsgrupp än dem som söker med vanliga betyg 

från gymnasium eller Komvux.

Här ser du folkhögskolor i din kommun: www.vagledaren.se/folkhogskola

http://www.vagledaren.se/folkhogskola


Krav för att få gå en utbildning

Behörighetskrav = Tillräckliga förkunskaper

Högskola och yrkeshögskola

På högskolor och universitet har de så kallat akademiska utbildningar och 

de är mestadels teoretiskt inriktade utifrån en vetenskaplig kunskapsbas.

Yrkeshögskolor ligger ungefär på samma höga nivå men deras utbildningar är 

mer praktiskt inriktade även om det ingår mycket teori även där.

Behörighetskrav

Högskolor och universitet kräver alltid att du har läst och blivit godkänd i 

Svenska 3 (Svenska som andraspråk 3), Engelska 6, Matematik 1 +

godkänt i minst 2250 av 2500 gymnasiepoäng. Yrkeshögskolor har dock 

inte samma krav på Engelska så där räcker ofta kurs 5.



Krav för att få gå en utbildning

Behörighetskrav = Tillräckliga förkunskaper

Högskola och universitet

Grundläggande behörighet

Alla högskole- och universitetsutbildningar kräver Svenska 3 (Svenska 

som andraspråk 3), Engelska 6, Matematik 1 + godkänt i minst 2250

av 2500 gymnasiepoäng. 

Särskild behörighet

Många utbildningar kräver dessutom att du har läst en eller flera extra 

kurser som är viktiga för dess inriktning. Om du till exempel vill studera 

till sjuksköterska så måste du först även vara godkänd i Matematik 2, 

Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b. Ibland kan det dock vara 

olika krav på olika högskolor.



Förklaring av matematikbokstäver

På yrkesförberedande program läser man Matematik 1a

På Humanistiska och Estetiska läser man Matematik 1b

På Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomi läser man Matematik 1b och 2b

På Naturvetenskapsprogrammet och Teknik läser man Matematik 1c, 2c och 3c

a-spår är anpassat till olika yrkesprogram

b-spår är medel

c-spår är avancerat



www.vagledaren.se
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http://vagledaren.se/


Klicka på din kommun

E



Klicka på Studie- och yrkesvägledare
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För att ladda ner den här informationen

www.vagledaren.se/behorighetskrav

http://www.vagledaren.se/behorighetskrav


Lycka till!

Kristofer Båth


