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Bra att veta om
högskolestudier
Att studera på universitet eller högskola kan ge många olika upplevelser
beroende på vad och var du väljer att studera, om du engagerar dig i
studentlivet, om du pluggar i Sverige eller utomlands, om du bor ensam
eller tillsammans med andra, om du har barn eller inte.
Men hur du än pluggar så kommer du att se tillbaka på dina studier
som en spännande tid. Det kan ibland bli slitigt, men det kommer
förmodligen att kännas som en bra investering. Studierna kommer
att öppna dörrar och stärka ditt självförtroende.
I den här broschyren berättar vi lite om vad du behöver tänka på.
Resten hittar du på Studera.nu.

studera.nu
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Jämför utbildning
Om du inte redan vet vad du ska läsa på högskolan kan du använda dig
av jämförelsefunktionen som finns på Studera.nu. I Jämför utbildning
kan du se vilka kurser och program som finns inom de områden du är
intresserad av. Sen kan du jämföra och avgränsa efter hand tills du har
några utbildningar som du vet att du vill anmäla dig till.
Du kan också se utbildningarnas innehåll, tidigare antagningspoäng,
arbetsmarknadsprognoser, kvalitetsomdömen från Universitetskanslersämbetet (UKÄ), behörighetskrav och kortfattad information
om varje högskola.
Använd Jämför utbildning som hjälp för att bestämma dig för var du ska
lägga dina studieår och dina studiemedel.
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Högskoleprovet
Du vet väl att högskoleprovet ger dig ytterligare ett värde att söka
på utöver betygen? På de flesta utbildningar går en viss andel av
platserna till dem som har gjort högskoleprovet. För att vara med och
konkurrera om de platserna måste du ha skrivit provet. Ibland används
också högskoleprovsresultatet för att skilja sökande med samma värde
i betygsurvalet.
Vem som helst får skriva högskoleprovet och du får göra det hur
många gånger som helst. Det bästa resultatet från de senaste fem åren
är det som gäller.

Anmäl dig och träna på Studera.nu

På Studera.nu finns anmälan, tips och gamla prov att öva på. Den som
skriver sitt andra eller tredje prov gör oftast bättre ifrån sig, så det
lönar sig att träna.
Sista anmälningsdag till högskoleprovet hittar du på Studera.nu.
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Högskoleprovet ger ingen behörighet

För att komma in på en utbildning måste du ha rätt förkunskaper,
t.ex. rätt gymnasiekurser. De kraven kallas behörighet.
Högskoleprovet kan inte göra dig behörig. Mer om behörighet
hittar du i andra halvan av broschyren.

Studera utomlands
Att ha studerat en tid utomlands kan vara pricken över i när du söker
arbete. På köpet får du språkkunskaper, ovärderliga erfarenheter och
vänner och bekanta i världen.

Utbytesstudier

Om du är antagen vid ett svenskt universitet kan du delta i ett
utbytesprogram för att plugga utomlands. Du får hjälp att ordna
studierna av din institution och dina utlandsstudier räknas in i din
svenska examen. På Studera.nu kan du till exempel se precis vart i
Europa du kan komma med Erasmus+.

På egen hand

Du kan själv leta upp och söka till en utbildning utomlands. Det kräver
lite mer av dig själv. I de flesta länder sköter universiteten sin egen
antagning, så krav och antagningsdatum skiljer sig åt en hel del. För att
kunna antas behöver du ha en gymnasieexamen och godkänt språktest.
Kontakta det universitet där du vill studera för att få den information
som krävs. Var ute i mycket god tid.
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Praktik

Det finns organisationer som förmedlar praktikplatser utomlands.
De riktar sig oftast till dig som studerar till ekonom, ingenjör,
jurist eller läkare. Du hittar dem på din högskola. Du kan även
söka praktik inom Erasmus+.

Det här gör du på Studera.nu
• Ser antagningsstatistik, kvalitet och arbetsmarknad
i Jämför utbildning.
• Anmäler dig och övar till högskoleprovet.
• Läser om att plugga utomlands.
• Läser om hur det går till att plugga i Sverige.

Bra att veta
om anmälan
till högskolan

Universitets- och högskolerådet i samarbete
med Sveriges universitet och högskolor.
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Bra att veta om anmälan
till högskolestudier
Universitets- och högskolerådet sköter tillsammans med landets universitet och högskolor antagningen till högskolestudier. På Antagning.se gör
du din webbanmälan.
Utbudet är stort, så ta god tid på dig att orientera dig bland universitetens
och högskolornas kurser och program. Använd sökfunktionen på startsidan för att hitta de utbildningar som du är intresserad av.
När du bestämt dig för att söka till en eller flera utbildningar måste du kolla
upp att du har de förkunskaper som krävs. Om du har rätt förkunskaper
för en utbildning så kallas det att du är behörig till den utbildningen.
Här berättar vi kort om hur du anmäler dig och vad du behöver tänka på
innan.

Antagning.se

Hitta utbildningar
I fritextfältet på Antagning.se söker du efter de ämnen eller utbildningar du
är intresserad av. Testa gärna olika sökord: friskvård, historia, häst, juridik,
ingenjör, 3D eller vad du tror ger träff.
Vid sökrutan kan du klicka på Alla universitet och högskolor. Då öppnas
en karta där du kan välja region eller vilka universitet och högskolor du
vill söka på. Vill du istället få en överblick över vilka utbildningar som finns
inom ett ämnesområde så klickar du på Ämnesträdet.
För att få fler tips om hur du kan kombinera sökord och avgränsa din
sökning kan du titta på några av de instruktionsfilmer som finns på sajten.
Du kan till exempel välja att bara söka fram utbildningar som är öppna för
anmälan och som inte kräver tidigare högskolestudier.

Antagning.se/sv/hitta

Du måste ha rätt förkunskaper
Innan du anmäler dig till en utbildning måste du kolla upp att du har de
förkunskaper som krävs. Du måste med andra ord vara behörig.

Grundläggande och särskild behörighet

Alla högskoleutbildningar i Sverige kräver grundläggande behörighet.
• Du som har en högskoleförberedande gymnasieexamen har grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige.
• Du som har en yrkesförberedande gymnasieexamen med godkänt
betyg i Svenska 2 och Svenska 3 (eller Svenska som andraspråk 2 och
3) och Engelska 6 har också grundläggande behörighet. Saknar du
svenskan och engelskan måste du läsa in de kurserna.
Många utbildningar har också särskilda förkunskapskrav som är kopplade
till utbildningens innehåll. Därför varierar kraven för särskild behörighet
beroende på vilken utbildning du söker.

Du ser vad som krävs i träfflistan

När du sökt fram de utbildningar som du är intresserad av på Antagning.se,
kan du se vilka förkunskaper som krävs genom att klicka på Mer information under varje utbildning.

Antagning.se/sv/gymnasieexamen

Skapa konto och anmäl dig
För att kunna göra en anmälan måste du skapa ett konto på Antagning.se.
När du skapat ditt konto skickar vi en aktiveringskod till din folkbokföringsadress. Du skriver in koden en gång på Antagning.se för att visa oss att
du är du. Om du missar det kommer du inte kunna se dina betyg eller
dina meritvärden. Du kommer inte heller att kunna svara på antagningsbeskedet.

Tänk på ordningen

Tänk på att sätta utbildningarna i rätt ordning i din anmälan: Det du helst
vill komma in på ska stå överst, det näst viktigaste ska vara nummer två,
och så vidare. Om du kommer in på en utbildning stryks du från dem
som ligger under den i anmälan. Efter sista anmälningsdagen kan du inte
ändra dig, så ordningen är viktig!
Sista anmälningsdag till en hösttermin är 15 april och till en vårtermin
15 oktober. Fler viktiga datum och annan information finns under fliken
Så funkar det på Antagning.se.

Antagning.se/sv/

Det här gör du på Antagning.se
•
•
•
•

Skapar ditt konto och anmäler dig till högskolan.
Läser om behörighet och antagning.
Svarar på antagningsbesked.
Frågar om antagningen via mejl, chat eller telefon.

