
 

 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval;  

beslutade den xx juni 2023.  

Universitets- och högskolerådet föreskriver med stöd av 7 kap. 5 a och 18 §§ högskoleförordningen (1993:100) att 
13 § och bilaga 3 till rådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval1 ska ha följande 
lydelse.  

13 §2 Grundläggande behörighet har den som har gått allmän kurs på gymnasial nivå vid folkhögskola och som på heltid, 
eller motsvarande omfattning vid deltidsstudier, genomfört 

1. en treårig utbildning, eller 
2. en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan, eller 
3. en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och har minst två års yrkesverksamhet, eller 
4. en ett och ett halvt-årig utbildning som bygger på minst ett och ett halvt års studier i gymnasieskolan, eller 
5. en ettårig utbildning som bygger på minst två års studier i gymnasieskolan. 
Den som har gått igenom en sådan utbildning ska under minst halva utbildningstiden vid folkhögskolan ha deltagit i 

undervisning bestående av minst fyra behörighetsgivande ämnen med ämnesbredd och ha kunskaper som motsvarar lägst 
godkänd nivå i följande gymnasiala kurser: Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 
6, Matematik 1 a, 1 b eller 1 c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Samhällskunskap 1a1. 

Det som anges i andra stycket avseende godkänd nivå i gymnasiala kurser gäller inte för den som har påbörjat studier 
vid folkhögskola före den 1 juli 2013 och som före den 1 juli 2015 har fått ett intyg om behörighet för högskolestudier. 
Här krävs i stället att han eller hon har kunskaper som motsvarar lägst godkänd nivå i Svenska B eller Svenska som 
andraspråk B, Engelska A, Matematik A, Naturkunskap A, Religionskunskap A och Samhällskunskap A. 

 

1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2023. 

2. Bestämmelserna i 13 § tillämpas första gången i fråga om utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå som påbörjas efter den 31 augusti 2023.  

3. Bestämmelserna i bilaga 3 tillämpas första gången i fråga om utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå som påbörjas efter den 31 december 2023. 

4. Bestämmelserna i 13 § 3 p. gäller för den som påbörjat en allmän kurs på gymnasial nivå vid 
folkhögskola efter juli 2022. För den som påbörjat en allmän kurs på gymnasial nivå vid folkhögskola före juli 2022 
ska äldre bestämmelser fortfarande gälla. 

 
1 Föreskrifterna omtryckta UHRFS 2020:3. 
2 Senaste lydelse UHRFS 2021:4. 



 

Bilaga 33 

Preliminärt meritvärde för vissa betyg från utländska utbildningar 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tyskland 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
USA 
Skala: 1-4 
 
 

Betygets medelvärde 
Preliminärt 
jämförelsetal 

 Minimum Maximum  
 1,00 1,09 10,00 
 1,10 1,19 10,00 
 1,20 1,29 10,00 
 1,30 1,39 10,00 
 1,40 1,49 10,05 
 1,50 1,59 10,12 
 1,60 1,69 10,26 
 1,70 1,79 10,45 
 1,80 1,89 10,68 
 1,90 1,99 10,97 
 2,00 2,09 11,28 
 2,10 2,19 11,59 
 2,20 2,29 11,93 
 2,30 2,39 12,30 
 2,40 2,49 12,71 
 2,50 2,59 13,13 

 
Betygets medelvärde 

Preliminärt 
jämförelsetal 

 Minimum Maximum  
 2,60 2,69 13,52 
 2,70 2,79 13,93 
 2,80 2,89 14,33 
 2,90 2,99 14,69 
 3,00 3,09 15,08 
 3,10 3,19 15,50 
 3,20 3,29 15,91 
 3,30 3,39 16,33 
 3,40 3,49 16,74 
 3,50 3,59 17,16 
 3,60 3,69 17,60 
 3,70 3,79 18,07 
 3,80 3,89 18,56 
 3,90 3,99 19,16 
 4,00 4,00 19,79 

 

 

 

Uzbekistan 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
3 Senaste lydelse UHRFS 2022:3. 
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