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• En utvecklande tid med nya vänner 

• Du lär dig lära och tänka kritiskt  

• Lättare att få jobb 
 

• Roligare jobb?  

• Högre lön?  

• Plugga utomlands? 

 

Varför läsa på högskola? 
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http://www.studera.nu/omstudier/omstudier/tjanarmanpaattlasavidare.5.27d86368130216405a680005809.html
http://studera.nu/studerautomlands/utomlands/utbytesstudierochutlandspraktik.5.27d86368130216405a680008875.html
http://studera.nu/studerautomlands/utomlands/utbytesstudierochutlandspraktik.5.27d86368130216405a680008875.html


• Måste jag vara smart? 

• Måste jag ha gott om pengar? 

• Måste jag börja direkt efter  gymnasiet? 

• Går det att testa i mindre skala?  

• Hur fungerar det för mig med funktionshinder?  

 

Läs mer på studera.nu/så funkar högskolestudier 

Vem kan läsa på högskolan? 
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http://www.studera.nu/omstudier/omstudier/saharfunkarhogskolestudier.5.27d86368130216405a680004187.html
http://www.studera.nu/omstudier/omstudier/saharfunkarhogskolestudier.5.27d86368130216405a680004187.html


 
 

Den som börjar en högskoleutbildning 
behöver vissa förkunskaper för att kunna 
följa utbildningen.  

 
Om du har de förkunskaper som krävs för 

den utbildning du vill söka, har du också 
behörighet till utbildningen.  

 

Du behöver ha rätt förkunskaper 
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Två nivåer på behörighetskraven  

Grundläggande behörighet  
krävs till kurser och program på 
högskolenivå 
 
Särskild behörighet  
varierar mellan utbildningarna   
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Du som går gymnasiet har grundläggande behörighet  med en: 
 

 
 Examen från ett högskoleförberedande program 
 
 eller  
 
 Examen från ett yrkesprogram (yrkesexamen) och  
   har godkänt betyg i Svenska 2 och 3 och i Engelska 6. 

 

Grundläggande behörighet 
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Komplettera! 

• Gymnasial vuxenutbildning (till exempel 
komvux) 

• Folkhögskola 

• Basutbildning eller collegeår på högskolan  

 

Om du saknar behörighet 
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• Stor skillnad mellan olika utbildningar 

• Gå till antagningsstatistiken på Universitets- och högskolerådets 
webbplats  

• Gör högskoleprovet  

 

Om du inte kommer in?                                         

• Försök igen – finns det alternativ? 

• Komplettera för att höja meritvärdet              

• Skriv högskoleprovet 

Hur svårt är det att komma in? 
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http://statistik.uhr.se/


Du kan inte läsa ämnet samhällskunskap på universitet och 
högskolor. I stället måste du välja att fördjupa dig inom till exempel 
statsvetenskap, sociologi eller nationalekonomi.  

Det här är en vanlig indelning med exempel på ämnen:  

• Humaniora (filosofi, historia, religion, språk och arkeologi) 

• Konstnärliga ämnen (dans, musik, teater, konst och slöjd) 

• Medicin och vård (sjukgymnastik, medicin, veterinärmedicin) 

• Naturvetenskap (biologi, kemi, matematik och geografi) 

• Samhällsvetenskap (statsvetenskap och sociologi) 

• Teknik (arkitektur, kemiteknik och teknologi 

• Tvärvetenskap – när ett ämne ligger i gränslandet mellan flera 
huvudområden (arbetsvetenskap och genusvetenskap) 

Vad läser man? 
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• Sammanlagt cirka 40 timmar i veckan 

• Eget arbete 

• Föreläsningar 

• Seminarier 

• Webinarier 

• Grupparbeten  

• Laborationer 

• Examination  

• Uppsats och exjobb 

 

Hur går studierna till? 
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• Du läser i kurser. Oftast ett ämne, en kurs i taget 

• Program består av olika kurser. Högskolan bestämmer vilka och i 
vilken ordning du läser dem 

• Du kan gå fristående kurser eller ett helt program  

• Vissa program leder till en yrkesexamen  

Kurser och program  
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Fristående kurser  

• Du väljer vilka kurser du vill ha i din examen 

• Du kan läsa kurser i den ordning du vill 

• Lätt att byta mellan olika lärosäten  

 

Program  

• Du får plats på alla kurser som leder till examen 

• Du vet i förväg när du ska läsa varje kurs och moment 

• Du vet att kurserna är valda för att passa en viss inriktning 

 

Läsa fristående kurser eller gå ett program? 
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Distansutbildning 

• Läs på svensk högskola med 
webbundervisning 

 

Studier utomlands 

• Ordna själv (freemover)  

• Via ett utbytesprogram på högskolan 

(Erasmus+ och andra) 

Andra alternativ  
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Vad blir man?  

Utbildning till ett visst yrke 

• Lärarexamen 

• Juristexamen 

• Sjuksköterskeexamen 

Generell examen  

• Högskoleexamen 

• Kandidat … 

• Magister … 

• Master … 

• Licentiat … 

• Doktor … 

i biologi/matematik/sociologi 

Konstnärlig examen 

Som de generella, men inom ett 
konstnärligt ämne 

• Konstnärlig högskoleexamen 

• Konstnärlig kandidat … 

• Konstnärlig magister … 

• Konstnärlig master … 

• Konstnärlig licentiat … 

• Konstnärlig doktorsexamen 

• … i dans/konst/musik/osv.  
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Det svenska utbildningssystemet 
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• Efter intresse? 

• Efter arbetsmarknaden?  

• Efter lön? 

• Efter alltihop?  

Vilken utbildning ska jag välja? 
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Får man jobb? 
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Samhällets behov 
av högskoleutbildade 
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Behovet av högskoleutbildade 

Mars 2014 



 

Behovet av högskoleutbildade, del 2 
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Nästan 50 olika högskolor och universitet 

 

• Vilka utbildningar som ges?  

• Utbildningens inriktning? 

• Hur många studenter högskolan har? 

• Var i landet den ligger?  

• Utbildningens kvalitet?  

• Fritidsintressen? 

Var ska jag välja att läsa? 
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Får vem som helst starta ett universitet eller en högskola? 

• Ja. Regeringen bestämmer vilka som får ge examen och 
högskolepoäng. Men orden ”universitet” och ”högskola” är inte 
skyddade och får användas också av dem som inte får ge 
högskolepoäng. 

 

Vad är det för skillnad på universitet och högskola? 

• I stort sett ingen. Förr hade bara universiteten tillstånd att 
utfärda examen på forskarnivå. Nu kan även högskolor utfärda 
forskarexamen. 

Universitet och högskolor 
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Du anmäler dig på Antagning.se 

• Alla utbildningar som man kan anmäla sig 
till har en välj-knapp 

• Se också utbudet på studera.nu och på 
varje högskolas webbplats 

 

Sista anmälningsdag till en hösttermin  

är 15 april och till en vårtermin 15 oktober 

 

 

 

 

Hur anmäler jag mig?  
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Studiemedel  

• Lån: 6 184 kronor för fyra veckor 

• Bidrag: 2 820  kronor för fyra veckor 

 

Tillägg för barn och extra kostnader. 

 

Söks från Centrala Studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se 

Ekonomin under studierna 
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• Studentbostäder 

• Hyra i andra hand 

• Inneboende 

• Dela bostad 

• Sök bostad på:  

www.sokstudentbostad.se 

• Sök bostadsbidrag påwww.fk.se 

 

Bostad – hur hittar man det?  
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http://www.sokstudentbostad.se/

