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ATT TÄNKA PÅ OM DU VILL PLUGGA VIDARE
FÖR DIG SOM SKA TA EN IB-EXAMEN 2014 ELLER SENARE

För dig som ska ta en IB-examen 2014 eller senare
(International Baccalaureate)
Grundläggande behörighet

Kurs

IB:s motsvarighet

Du som kommer att ta en IB-examen 2014 (och får diplom) har
grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige, om
du har tillräckliga kunskaper i svenska, engelska och matematik
För grundläggande behörighet måste du ha någon av följande
kurser i svenska:
• Language and Literature A, HL/SL eller Literature A, HL/SL i
svenska, danska eller norska
• Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3 med lägst betyget
E, eller ha gjort Test i svenska för universitetsstudier (Tisus).

Kemi 2

Chemistry SL

Biologi 2

Biology, SL

Naturkunskap 2

Environmental Systems, SL eller två av ämnena
Chemistry, Physics och Biology, SL

Historia 2

History, SL

Samhällskunskap 1

IB-examen

Samhällskunskap 2

IB-examen ger särskild behörighet i samhällskunskap oavsett vilket grupp 3-ämne som lästs

Moderna språk 2*

Pre-IB (separat dokument)

Moderna språk 3*

Ab initio (nybörjar)språk, t.ex. tyska, franska

Moderna språk 4*

språk, SL

Moderna språk 5*

språk, HL

För grundläggande behörighet i engelska måste du ha:
• English B, SL eller Engelska 6.

* gäller inte svenska och engelska.

Du som har avslutat examen efter 31 december 2009 måste dessutom ha:
• Matematik A/1a, b eller c med lägst betyget E eller motsvarande kunskaper.

Vid ansökan till Ekonomie kandidatprogrammet vid Handelshögskolan i Stockholm ger Economics eller European studies (SL eller
HL) behörighet i historia.

Även du som har svenska som modersmål måste skicka in betyg
eller intyg som visar att du har de kunskaper i svenska som krävs.
Betyg i enskilda ämnen (certificates) ger inte grundläggande behörighet, men kan eventuellt ge särskild behörighet.

Oavsett vilken utbildning du söker till kan du få meritpoäng för
vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få
meritpoäng krävs att du har betyget Godkänt i kursen. Högre betyg ger inte fler poäng.
Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng om du har lägst betyget
Godkänt i olika kombinationer av kurser. Tänk på att kurser som
krävs för behörighet inte ger meritpoäng.

Särskild behörighet
Till vissa utbildningar krävs förutom grundläggande behörighet
också särskild behörighet. Vilka särskilda förkunskaper som
krävs för respektive utbildning framgår av kursbeskrivningen på
Antagning.se där du gör din anmälan. Här nedanför ser du vad
IB-ämnena motsvarar i den svenska gymnasieskolan.
Du måste vara godkänd i ämnet (betygskrav 4) för att uppfylla
det särskilda behörighetskravet, med undantag för ämnena Mathematics, Physics, Chemistry och Biology på Higher Level (HL)
där betygskravet är 3. Betygskravet 3 gäller även Mathematics SL.
Kurs

IB:s motsvarighet

Svenska 3

Language and Literature A, HL/SL eller Literature
A, HL/SL

Engelska 6

English B, SL med annat undervisningsspråk än
engelska

Engelska 7

English A, HL/ SL och English B, HL alternativt English B, SL med engelska som undervisningsspråk

Matematik 3b

Mathematical Studies

Matematik 5

Mathematics SL, Mathematics, HL

Fysik 2

Physics SL

Meritkurser ger meritpoäng

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 poäng
Språk 1
• Language B, HL eller Language B, SL (inte svenska och engelska) ger en och en halv (1,5) meritpoäng.
• Language ab initio eller ett modernt språk under det förberedande året (“pre-IB”), språk 3, ger en halv (0,5) meritpoäng
om språk 3 inte krävs för särskild behörighet och om du inte
kan få meritpoäng enligt ovan.
Meritpoäng för engelska – max 1,0 poäng
• English A, HL/SL eller English B, HL eller English B, SL om
engelska är undervisningsspråk ger en (1,0) meritpoäng.
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Dokumentation

Meritpoäng för matematik – max 1,5 poäng
Krav på sär- Matematik 1 Matematik 2 Matematik 3 Matematik 4
skild behörighet
Nivå i IB
Math Studies

1,0

0,5

Mathematics, SL

1,5

1,5

1,5

1,0

Mathematics, HL

1,5

1,5

1,5

1,0

Further Mathematics, HL

1,5

1,5

1,5

1,5

IB-examen år 2014
• För att ditt IB-resultat ska finnas tillgängligt till det första
urvalet i juli, så måste du senast 20 april kontakta din IBkoordinator och begära att ditt examensresultat ska göras
tillgängligt för Universitets- och högskolerådet före 5 juli 2014.
• Andra betyg som krävs för att uppfylla behörighetskraven,
t.ex. Pre-IB-betyg, ska du skicka in i samband med anmälan
eller senast sista kompletteringsdag för höstterminen 2014.

• Total points räknas om till 10–20-skalan enligt tabellen sist på
sidan.
• Behörighetskompletteringar läggs till.
• Eventuell meritpoäng läggs till (max 2,5).

IB-examen tidigare än våren 2014
• För att du ska ingå i rätt urvalsgrupper, måste du skicka in det
ursprungliga diplomet/certifikatet och eventuellt diplom med
retakes.
• Du som gör retakes våren 2014 måste skicka in tidigare
diplom/certifikat i samband med din anmälan.
• Du som gör retakes måste före den 20 april begära hos din
IB-koordinator att ditt examensresultat ska göras tillgängligt
för Universitets- och högskolerådet.

Du kan höja dina total points genom retakes. Kurser från Pre-IB

Mer information

och andra kurser från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning får du bara räkna med om de krävs för behörighet eller om
kursen ger meritpoäng.

Du anmäler dig till universitets- och högskoleutbildning på
Antagning.se, där du också kan läsa mer om antagningsreglerna och antagningsprocessen. På studera.nu kan du jämföra olika utbildningar och läsa mer om hur det är att studera på
högskolenivå. Om du behöver mer information, ska du vända dig
universitetens och högskolornas studievägledare eller till Antagningsservice på telefon 0771-550 720.
Betyg och andra intyg skickar du till Antagningsservice,
833 82 Strömsund.

Ditt meritvärde

Urval
Om det är fler sökande än platser till en utbildning görs ett urval
bland alla behöriga sökande. Det finns betygsurval och provurval.
Även alternativt urval kan förekomma där andra meriter än betyg
och högskoleprov vägs in.
Betygsgruppen
BI Gäller dig som är behörig med enbart IB-examen och även
dig som läst en kurs parallellt med IB-examen. Kurs/kurser
som lästs parallellt ska vara avslutade före den 10 juni samma
år som du tar ut din IB-examen.
BII Gäller dig med IB-examen och betyg från gymnasieskola,
gymnasial vuxenutbildning eller annan behörighetsgivande
kurs som avslutats efter IB-examen. Gäller även för dig som
har retakes tagna efter att du fått ditt certifikat eller din IB-examen. Du s0m har höjt ditt meritvärde genom retakes prövas
i både BI och BII (i BI med ditt ursprungliga meritvärde och
i BII med ditt nya meritvärde). Behörighetskompletteringar
räknas bara med i grupp II.
BF Gäller sökande med studieomdöme från folkhögskolan.

Betygstabell: IB-betyg översatta till 10–20-skalan
IB

10,00–20,00

IB

10,00–20,00

24

13,50

33

17,50

25

13,95

34

18,11

26

14,50

35

18,49

27

15,03

36

18,95

28

15,31

37

19,31

29

15,70

38

19,55

30

16,04

39

19,83

31

16,60

40–45

20,00

32

17,18

Platserna i betygsurvalet fördelas i tre steg:
1. Först fördelas platserna i förhållande till antalet behöriga
sökande i betygsgruppen och i folkhögskolegruppen.
2. Sedan platserna har fördelats i respektive grupp, fördelas
platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga
sökande i BI och BII.
3. Platserna i BII minskas med en tredjedel. Dessa platser förs
över till BI.
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