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Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets
föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter;

HSVFS 2011:1
Utkom från trycket den
14 januari 2011

beslutade den 21 december 2010
Högskoleverket föreskriver med stöd av 7 kap. 9 a §, 10 a § och
18 a § högskoleförordningen (1993:100) samt 5 kap. 2 b § och 2 c §
förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet i fråga om
verkets föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter
dels att rubrikerna till områdesbehörigheterna 1–2, 6–6 c, 11–15
och 16–17 i bilaga 1, avdelning A, ska ha följande lydelse,
dels att områdesbehörighet 6 i bilaga 1, avdelning A, ska ha följande lydelse,
dels att det i bilaga 1, avdelning A, ska införas tre nya områdesbehörigheter, områdesbehörighet 6 a, 6 b och 6 c, med följande lydelse,
dels att rubrikerna till områdesbehörigheterna 1–2, 6–6 c, 11–15
och 16–17 i bilaga 1, avdelning B, ska ha följande lydelse,
dels att det i bilaga 1, avdelning B, ska införas tre nya områdesbehörigheter, områdesbehörighet 6 a, 6 b och 6 c, med följande lydelse,
dels att områdesbehörighet 14 i bilaga 1, avdelning B, ska ha följande lydelse,
dels att områdesbehörighet 17 i bilaga 1, avdelning B, ska ha följande lydelse,
dels att bilaga 2 ska ha följande lydelse,
dels att bilaga 3 ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 28 januari 2011 och ska til�lämpas första gången vid antagningar till utbildningar på grundnivå
och avancerad nivå som börjar efter utgången av juni 2011.
På Högskoleverkets vägnar
LARS HAIKOLA
Aleksandra Sjöstrand
(Analysavdelningen)
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Avdelning A

HSVFS 2011:1
Bilaga 1

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i
gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för
kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1
juli 2001
Humaniora/Juridik/Teologi
Områdesbehörighet 1
----------------------------------------------------------------------------

Undervisning
Områdesbehörighet 6
Behörighetskurser
Engelska B
Samhällskunskap A

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100)
Meritkurser som avser områdeskurser
(maximalt 1 meritpoäng)
Etik och livsfrågor - en halv (0,5)
meritpoäng
Filosofi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Kultur- och idéhistoria - en halv (0,5)
meritpoäng
Mediekommunikation A - en halv
(0,5) meritpoäng
Människan socialt och kulturellt - en
halv (0,5) meritpoäng
Pedagogiskt ledarskap - en halv (0,5)
meritpoäng
Psykologi A - en fjärdedels (0,25)
meritpoäng
Samhällskunskap B - en halv (0,5)
meritpoäng
Skapande verksamhet - en halv (0,5)
meritpoäng
Svenska C - muntlig och skriftlig
kommunikation - en fjärdedels (0,25)
meritpoäng
Utveckling, livsvillkor och socialisation - en halv (0,5) meritpoäng
Virtuella miljöer - en halv (0,5) meritpoäng
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Områdesbehörighet 6 a
Behörighetskurser
Engelska B
Naturkunskap A
Samhällskunskap A
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Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100)
Meritkurser som avser områdeskurser
(maximalt 1 meritpoäng)
Etik och livsfrågor - en halv (0,5)
meritpoäng
Filosofi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Kultur- och idéhistoria - en halv (0,5)
meritpoäng
Mediekommunikation A - en halv
(0,5) meritpoäng
Människan socialt och kulturellt - en
halv (0,5) meritpoäng
Pedagogiskt ledarskap - en halv (0,5)
meritpoäng
Psykologi A - en fjärdedels (0,25)
meritpoäng
Samhällskunskap B - en halv (0,5)
meritpoäng
Skapande verksamhet - en halv (0,5)
meritpoäng
Svenska C - muntlig och skriftlig
kommunikation - en fjärdedels (0,25)
meritpoäng
Utveckling, livsvillkor och socialisation - en halv (0,5) meritpoäng
Virtuella miljöer - en halv (0,5) meritpoäng

Områdesbehörighet 6 b
Behörighetskurser
Engelska B
Matematik B
Naturkunskap A
Samhällskunskap A

HSVFS 2011:1
Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100)
Meritkurser som avser områdeskurser
(maximalt 1 meritpoäng)
Etik och livsfrågor - en halv (0,5)
meritpoäng
Filosofi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Kultur- och idéhistoria - en halv (0,5)
meritpoäng
Mediekommunikation A - en halv
(0,5) meritpoäng
Människan socialt och kulturellt - en
halv (0,5) meritpoäng
Pedagogiskt ledarskap - en halv (0,5)
meritpoäng
Psykologi A - en fjärdedels (0,25)
meritpoäng
Samhällskunskap B - en halv (0,5)
meritpoäng
Skapande verksamhet - en halv (0,5)
meritpoäng
Svenska C - muntlig och skriftlig
kommunikation - en fjärdedels (0,25)
meritpoäng
Utveckling, livsvillkor och socialisation - en halv (0,5) meritpoäng
Virtuella miljöer - en halv (0,5) meritpoäng
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Områdesbehörighet 6 c
Behörighetskurser
Engelska B
Samhällskunskap A

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100)
Meritkurser som avser områdeskurser
(maximalt 1 meritpoäng)
Etik och livsfrågor - en halv (0,5)
meritpoäng
Filosofi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Kultur- och idéhistoria - en halv (0,5)
meritpoäng
Mediekommunikation A - en halv
(0,5) meritpoäng
Människan socialt och kulturellt - en
halv (0,5) meritpoäng
Pedagogiskt ledarskap - en halv (0,5)
meritpoäng
Psykologi A - en fjärdedels (0,25)
meritpoäng
Samhällskunskap B - en halv (0,5) meritpoäng (utom när Samhällskunskap
B är en behörighetskurs)
Skapande verksamhet - en halv (0,5)
meritpoäng
Svenska C - muntlig och skriftlig
kommunikation - en fjärdedels (0,25)
meritpoäng
Utveckling, livsvillkor och socialisation - en halv (0,5) meritpoäng
Virtuella miljöer - en halv (0,5) meritpoäng

Utöver ovanstående behörighetskurser gäller följande behörighetskurser beroende på den sökandes val av undervisningsämne eller
undervisningsämnen.
Behörighetskurser för undervisningsämnet Biologi
Biologi B		
Kemi A
Matematik C
Behörighetskurs för undervisningsämnena Filosofi, Historia,
Juridik och Religionskunskap
Historia A
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Behörighetskurser för undervisningsämnena Teknik (i gymnasieskola)
och Fysik
Fysik B
Matematik D
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Behörighetskurs för undervisningsämnet Företagsekonomi
Matematik C
Behörighetskurs för undervisningsämnet Geografi
Matematik B
Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska
Grekiska B
Behörighetskurser för undervisningsämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa B
eller motsvarande kunskaper
Matematik B
Naturkunskap B
Biologi A +
Kemi A +
Fysik A
motsvarar
Naturkunskap A + B
Behörighetskurser för undervisningsämnet Kemi
Biologi A
Kemi B
Matematik D
Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin
Latin B		
Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik
Matematik D
Behörighetskurs för undervisningsämnet Moderna språk
Aktuellt språk steg 3
Behörighetskurs för undervisningsämnet Modersmål
Modersmål B		
eller motsvarande kunskaper
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Behörighetskurser för undervisningsämnena Teknik (i grundskolans
årskurs 7–9) och Naturkunskap
Matematik C
Naturkunskap B
Biologi A +
Kemi A +
Fysik A
motsvarar
Naturkunskap A + B
Behörighetskurs för undervisningsämnet Psykologi
Matematik B
Behörighetskurser för undervisningsämnet Samhällskunskap
Matematik B
Samhällskunskap B
Behörighetskurs för undervisningsämnet Teckenspråk
Teckenspråk för hörande
steg 3
eller motsvarande kunskaper

Fysik/Matematik/Teknik
Områdesbehörighet 7
----------------------------------------------------------------------------

Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/
Odontologi
Områdesbehörighet 11
----------------------------------------------------------------------------

Omsorg/Vård
Områdesbehörighet 16
----------------------------------------------------------------------------
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Avdelning B
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Områdesbehörigheter för äldre gymnasieformer
Kurser på program i
gymnasieskolan och
inom gymnasial
vuxenutbildning

Ämnen på linje i
gymnasieskolan

Etappindelade ämnen
på gymnasieskolnivå
inom den kommunala
och statliga vuxenutbildningen

Humaniora/Juridik/Teologi
Områdesbehörighet 1
----------------------------------------------------------------------------

Undervisning
Områdesbehörighet 6
Engelska B
Engelska tre årskurSamhällskunskap A ser HSEN eller två
årskurser HHe
Samhällskunskap två
årskurser från tvåårig
linje eller minst två
årskurser från treårig
linje
Områdesbehörighet 6 a
Engelska B
Engelska tre årskurNaturkunskap A
ser HSEN eller två
Samhällskunskap A årskurser HHe
Naturkunskap två
årskurser HSSoKoEp eller en årskurs E
Samhällskunskap två
årskurser från tvåårig
linje eller minst två
årskurser från treårig
linje

Engelska etapp 3
Samhällskunskap
etapp 2

Engelska etapp 3
Naturkunskap
etapp 2
Samhällskunskap
etapp 2
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Områdesbehörighet 6 b
Engelska B
Engelska tre årskurMatematik B
ser HSEN eller två
Naturkunskap A
årskurser HHe
Samhällskunskap A Matematik en årskurs HSENTTe eller
två årskurser MuSoEkDu
Naturkunskap två
årskurser HSSoKoEp eller en årskurs E
Samhällskunskap två
årskurser från tvåårig
linje eller minst två
årskurser från treårig
linje

Engelska etapp 3
Matematik etapp 2
Naturkunskap
etapp 2
Samhällskunskap
etapp 2

Områdesbehörighet 6 c
Engelska B
Engelska tre årskur- Engelska etapp 3
Samhällskunskap A ser HSEN eller två
Samhällskunskap
årskurser HHe
etapp 2
Samhällskunskap två
årskurser från tvåårig
linje eller minst två
årskurser från treårig
linje
Utöver ovanstående behörighetskurser gäller följande behörighetskurser beroende på den sökandes val av undervisningsämne eller
undervisningsämnen.
Behörighetskurser för undervisningsämnet Biologi
Biologi B
Biologi två årskurser Biologi etapp 2
Kemi A
N
Kemi etapp 3
Matematik C
Kemi tre årskurser N Matematik etapp 3
eller två årskurser T
eller en årskurs TeKe
Matematik tre årskurser SENT eller
två årskurser Te
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Behörighetskurser för undervisningsämnena Filosofi, Historia,
Juridik och Religionskunskap
Historia A
Historia tre årskur- Historia etapp 2
ser HSN eller två
årskurser ET N (med
alternativt ämne)
MuSoEp A
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Behörighetskurser för undervisningsämnena Teknik (i gymnasieskola)
och Fysik
Fysik B
Fysik tre årskurser
Fysik etapp 4
Matematik D
NT
Matematik etapp 4
Matematik tre årskurser NT
Behörighetskurser för undervisningsämnet Företagsekonomi
Matematik C
Matematik tre årsMatematik etapp 3
kurser SENT eller
två årskurser Te
Behörighetskurser för undervisningsämnet Geografi
Matematik B
Matematik en årsMatematik etapp 2
kurs HSENTTe eller
två årskurser MuSoEkDu
Behörighetskurser för undervisningsämnet Grekiska
Grekiska B
Grekiska en
Grekiska
årskurs H
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Behörighetskurser för undervisningsämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa B
Idrott tre årskurser
Behörighetskravet
eller motsvarande
HSENT eller Idrott kunde inte uppfyllas
kunskaper
två årskurser från
inom vuxenutbildMatematik B
tvåårig linje
ningen
Naturkunskap B
Matematik en årsMatematik etapp 2
kurs
HSENTTe
eller
Naturkunskap etapp
Biologi A +
två
årskurser
MuSo3
(alternativt Fysik
Kemi A +
EkDu
etapp 3, Kemi
Fysik A
Naturkunskap två
etapp 3 och Biologi
motsvarar
årskurser
HSSoKoEp
etapp 2)
Naturkunskap A + B
(alternativt Fysik tre
årskurser NT, Kemi
tre årskurser N eller
två årskurser T eller
en årskurs TeKe och
Biologi två årskurser
N)
Behörighetskurser för undervisningsämnet Kemi
Biologi A
Biologi två årskurser Biologi etapp 2
Kemi B
N
Kemi etapp 3
Matematik D
Kemi tre årskurser N Matematik etapp 4
eller två årskurser T
eller en årskurs TeKe
Matematik tre årskurser NT
Behörighetskurser för undervisningsämnet Latin
Latin B
Latin två årskurser H Latin
Behörighetskurser för undervisningsämnet Matematik
Matematik D
Matematik tre årsMatematik etapp 4
kurser NT
Behörighetskurser för undervisningsämnet Moderna språk
Aktuellt språk
Aktuellt språk två
Aktuellt språk
steg 3, lägst C-språk årskurser B-språk
etapp 3
kurs B
eller tre årskurser
C-språk
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Behörighetskurser för undervisningsämnet Modersmål
Modersmål B
Hemspråk
Hemspråk
eller motsvarande
kunskaper

Behörighetskurser för undervisningsämnena Teknik (i grundskolans
årskurs 7–9) och Naturkunskap
Matematik C
Matematik tre årsMatematik etapp 3
Naturkunskap B
kurser SENT eller
Naturkunskap
två årskurser Te
etapp 3 (alternativt
Biologi A +
Naturkunskap
två
Fysik
etapp 3, Kemi
Kemi A +
årskurser
HSSoKoEp
etapp
3
och Biologi
Fysik A
(alternativt
Fysik
tre
etapp
2)
motsvarar
Naturkunskap A + B årskurser NT, Kemi
tre årskurser N eller
två årskurser T eller
en årskurs TeKe och
Biologi två årskurser
N)
Behörighetskurser för undervisningsämnet Psykologi
Matematik B
Matematik en årsMatematik etapp 2
kurs HSENTTe eller
två årskurser MuSoEkDu
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Behörighetskurser för undervisningsämnet Samhällskunskap
Matematik B
Matematik en årsMatematik etapp 2
Samhällskunskap B kurs HSENTTe eller Samhällskunskap
två årskurser MuSo- etapp 3
EkDu
Samhällskunskap tre
årskurser HSN
Behörighetskurser för undervisningsämnet Teckenspråk
Teckenspråk för
Behörighetskravet
Behörighetskravet
hörande
kunde inte uppfyllas kunde inte uppfyllas
steg 3
inom ämnen på linje i inom vuxenutbildeller motsvarande
gymnasieskolan
ningen
kunskaper
----------------------------------------------------------------------------

Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/
Odontologi
Områdesbehörighet 11
----------------------------------------------------------------------------
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Områdesbehörighet 14
Biologi B
Fysik A
Kemi B
Matematik D

Biologi två årskurser Biologi etapp 2
N
Fysik etapp 3
Fysik tre årskurser
Kemi etapp 3
NT
Matematik etapp 4
Kemi tre årskurser N
eller två årskurser T
eller en årskurs TeKe
Matematik tre årskurser NT
----------------------------------------------------------------------------

Omsorg/Vård
Områdesbehörighet 16
---------------------------------------------------------------------------Områdesbehörighet 17
Idrott och hälsa A
Matematik B
Naturkunskap B
(alternativt Fysik
kurs A, Kemi kurs A
och Biologi kurs A)
Samhällskunskap A

Idrott tre årskurser
Kravet på idrott
HSENT eller två års- kunde inte uppfyllas
kurser från tvåårig
inom vuxenutbildlinje
ning
Matematik en årsMatematik etapp 2
kurs HSENTTe eller Naturkunskap
två årskurser MuSo- etapp 3 (alternativt
EkDu
Fysik etapp 3, Kemi
Naturkunskap två
etapp 3 och Biologi
årskurser HSSoKoEp etapp 2)
(alternativt Fysik tre Samhällskunskap
årskurser NT, Kemi etapp 2
tre årskurser N eller
två årskurser T eller
en årskurs TeKe och
Biologi två årskurser
N)
Samhällskunskap två
årskurser från tvåårig
linje eller minst två
årskurser från treårig
linje
----------------------------------------------------------------------------
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Områdesbehörigheter
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Kurser i områdesbehörigheterna som får ersättas med program med
vissa kurser i gymnasieskolan

Bilaga 2

---------------------------------------------------------------------------Gäller för den som påbörjat gymnasial utbildning enligt de kursplaner
som infördes hösten 2000 eller gymnasial vuxenutbildning enligt de
kursplaner som infördes den 1 juli 2001.
Matematik kurs B

Fysik kurs A

Kemi kurs A

Biologi kurs A och Biologi kurs
B

Naturkunskap kurs A och Naturkunskap kurs B

Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet
eller Industriprogrammet med
kurserna Ellära A, Ellära B samt
Växelström trefas
Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet
eller Industriprogrammet med
kurserna Ellära A, Ellära B samt
Elektronik grundkurs alternativt Ellära för flygmekaniker A,
Ellära för flygmekaniker B samt
Flygelektronik
Industriprogrammet med kurserna Kemi – process A och Kemi
– Process B eller Energiprogrammet med kursen Energi B
Naturbruksprogrammet med
kurserna Ekologi, Växt- och
djurliv, Kretslopp samt Mikrobiologi och Genetik
Naturbruksprogrammet med
kurserna Ekologi, Växt- och
djurliv samt Kretslopp eller
Omvårdnadsprogrammet med
kurserna Medicinsk grundkurs
och Vård och omsorgsarbete
eller Teknikprogrammet med
kurserna Ergonomi och Miljöteknik
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Bilaga 3

Områdesbehörigheter för utbildningsprogram som vänder sig
till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som
anges i bilagan 2 (examensordningen) till högskoleförordningen
(1993:100) och bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet
---------------------------------------------------------------------------• Utbildning som leder till läkarexamen: områdesbehörighet 13
• Utbildning som leder till förskollärarexamen och utbildning som
leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem: områdesbehörighet 6 a
• Utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot
arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 4–6: områdesbehörighet 6 b
• Utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot
arbete i grundskolans årskurs 7–9 och utbildning som leder till
ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan:
områdesbehörighet 6 c
• Utbildning som leder till optikerexamen: områdesbehörighet 13
----------------------------------------------------------------------------
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Högskoleverkets
författningssamling
ISSN 1401–3509

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets
föreskrifter (HSVFS 2010:1) om ändring i
Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1)
om grundläggande behörighet och urval;

HSVFS 2011:2
Utkom från trycket den
14 januari 2011

beslutade den 4 januari 2011.
Högskoleverket föreskriver med stöd av bilaga 3 till högskoleförordningen (1993:100) att bilaga 5 i verkets föreskrifter (HSVFS
2010:1) om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1)
om grundläggande behörighet och urval ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 28 januari 2011 och tillämpas
första gången vid antagning till utbildningar på grundnivå och avancerad nivå som börjar efter utgången av maj 2011.
På Högskoleverkets vägnar
LENNART STÅHLE
Per Gunnar Rosengren
(Analysavdelningen)
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Värdering av vissa betyg som jämställs med betyg
från gymnasieskolan

HSVFS 2011:2
Bilaga 5

---------------------------------------------------------------------------Poäng för meritkurser
6. Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska poäng för meritkurser
tillgodoräknas som meritpoäng. Sökande med betyg från Europaskolan utfärdade efter den 31 december 1996 kan tillgodoräkna sig
meritpoäng för ämnen som motsvarar meritkurser enligt vad som
anges i nästa stycke. Om sådana sökande åberopar meritkurser från
gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning ska bestämmelserna i punkten 8 a–i i bilaga 3 till högskoleförordningen (1993:100)
tillämpas. Kurser som krävs för särskild behörighet ger inte meritpoäng. Sökande med betyg från Europaskolan utfärdade efter den
31 december 2002 ska tilldelas en halv (0,5) meritpoäng som ett
schabloniserat tillägg, utom i de fall då endast grundläggande behörighet krävs för den sökta utbildningen. Högst två och en halv (2,5)
meritpoäng får dock adderas till jämförelsetalet.
---------------------------------------------------------------------------Poäng för meritkurser
11. Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska poäng för meritkurser
tillgodoräknas som meritpoäng. Sökande med betyg från utbildning
som leder fram till International Baccalaureate utfärdade efter den
31 december 1996, kan tillgodoräkna sig meritpoäng för ämnen som
motsvarar meritkurser enligt vad som anges i nästa stycke. Om sådana sökande åberopar meritkurser från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning ska bestämmelserna i punkten 8 a–i i bilaga
3 till högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Kurser som krävs
för särskild behörighet ger inte meritpoäng. Sökande med betyg från
utbildning som leder fram till International Baccalaureate utfärdade
efter den 31 december 2002 ska tilldelas en halv (0,5) meritpoäng
som ett schabloniserat tillägg, utom i de fall då endast grundläggande behörighet krävs för den sökta utbildningen. Högst två och en
halv (2,5) meritpoäng får dock adderas till jämförelsetalet.
---------------------------------------------------------------------------Poäng för meritkurser
17. Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska poäng för meritkurser
tillgodoräknas som meritpoäng. Sökande med betyg från åländsk
gymnasieutbildning – Lyceum, utfärdade efter den 31 december
1998, kan tillgodoräkna sig meritpoäng för ämnen som motsvarar
meritkurser enligt vad som anges i följande stycken. Om sådana
sökande åberopar meritkurser från gymnasieskolan eller gymnasial
vuxenutbildning ska bestämmelserna i punkten 8 a–i i bilaga 3 till
högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Kurser som krävs för
särskild behörighet ger inte meritpoäng. Sökande med betyg från
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åländsk gymnasieutbildning – Lyceum utfärdade efter den 31 december 2002 ska tilldelas en halv (0,5) meritpoäng som ett schabloniserat
tillägg, utom i de fall då endast grundläggande behörighet krävs för
den sökta utbildningen. Högst två och en halv (2,5) meritpoäng får
dock adderas till jämförelsetalet.
---------------------------------------------------------------------------Poäng för meritkurser
23. Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska poäng för meritkurser
tillgodoräknas som meritpoäng. Sökande med betyg från åländsk
gymnasieutbildning – yrkesutbildning, utfärdade efter den 31 december 1997, kan tillgodoräkna sig meritpoäng för ämnen som motsvarar meritkurser enligt vad som anges i följande stycken. Om sådana
sökande åberopar meritkurser från gymnasieskolan eller gymnasial
vuxenutbildning ska bestämmelserna i punkten 8 a–i i bilaga 3 till
högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Kurser som krävs för
särskild behörighet ger inte meritpoäng. Sökande med betyg från
åländsk gymnasieutbildning – yrkesutbildning, utfärdade efter den
31 december 2002, ska tilldelas en fjärdedels (0,25) meritpoäng som
ett schabloniserat tillägg, utom i de fall då endast grundläggande
behörighet krävs för den sökta utbildningen. Högst två och en halv
(2,5) meritpoäng får dock adderas till jämförelsetalet.
---------------------------------------------------------------------------Godkänt betyg i övriga kurser som motsvarar meritkurser ger
meritpoäng enligt följande:
m) Engelska (6 eller fler studieveckor) ger en halv (0,5) meritpoäng, utom när Engelska B krävs för särskild behörighet då
ingen meritpoäng ges.
Kurser i matematik i ett betyg från åländsk gymnasieutbildning
– yrkesutbildning, ska vid tillämpningen av e, f, k och l i föregående
stycken anses motsvara följande kursnivåer i den svenska gymnasieskolan eller gymnasiala vuxenutbildningen:
----------------------------------------------------------------------------
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Poäng för meritkurser
29. Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska poäng för meritkurser
tillgodoräknas som meritpoäng. Sökande med betyg från Lycée International utfärdade efter den 31 december 1996 kan tillgodoräkna
sig meritpoäng för ämnen som motsvarar meritkurser enligt vad som
anges i nästa stycke. Om sådana sökande åberopar meritkurser från
gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning ska bestämmelserna i punkten 8 a–i i bilaga 3 till högskoleförordningen (1993:100)
tillämpas. Kurser som krävs för särskild behörighet ger inte merit
poäng. Sökande med betyg från Lycée International utfärdade efter
den 31 december 2002 ska tilldelas en halv (0,5) meritpoäng som ett
schabloniserat tillägg, utom i de fall då endast grundläggande behörighet krävs för den sökta utbildningen. Högst två och en halv (2,5)
meritpoäng får dock adderas till jämförelsetalet.
----------------------------------------------------------------------------
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beslutade den 4 januari 2011.
Högskoleverket föreskriver med stöd av punkten 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1054) om
ändring i högskoleförordningen (1993:100) i fråga om verkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval att
14 § och rubriken närmast före 14 § ska ha följande lydelse.
Meritpoäng för vissa svenska betyg
14 § Meritpoäng ska tillgodoräknas för betyg som åberopas av den
som har påbörjat gymnasial utbildning enligt de kursplaner som infördes i gymnasieskolan och i gymnasial vuxenutbildning hösten 1994.
Sedan jämförelsetalet har räknats ut får sökande med sådana betyg
tillgodoräkna sig meritpoäng för kurser som motsvarar meritkurser
enligt vad som anges i nästa stycke. Kurser som krävs för särskild behörighet ger inte meritpoäng. Högst två och en halv (2,5) meritpoäng
får adderas till jämförelsetalet.
Kurser som motsvarar meritkurser ger meritpoäng enligt följande:
a) lägst betyget Godkänt i kurs A, B-språk, eller lägst betyget
Godkänt i kurs A, C-språk, och i kurs B i ett annat C-språk,
ger en halv (0,5) meritpoäng,
b) lägst betyget Godkänt i kurs B, B-språk, eller lägst betyget
Godkänt i kurs B i två olika C-språk, ger en halv (0,5) meritpoäng, om den sökande kan få meritpoäng enligt a,
c) lägst betyget Godkänt i kurs B, B-språk, eller lägst betyget
Godkänt i kurs B i två olika C-språk, ger en (1,0) meritpoäng,
om den sökande inte kan få meritpoäng enligt a eller b,
d) lägst betyget Godkänt i kurs B, B-språk, och i kurs B, C-språk,
ger en halv (0,5) meritpoäng, om den sökande kan få meritpoäng enligt b eller c,
e) lägst betyget Godkänt i Engelska B ger en halv (0,5) meritpoäng,
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f)

lägst betyget Godkänt i en kurs i ämnet matematik på kursnivån över den kursnivå som krävs för särskild behörighet
eller, om sådant krav inte har ställts, lägst betyget Godkänt i
Matematik B ger en halv (0,5) meritpoäng,
g) lägst betyget Godkänt i en kurs i ämnet matematik på kursnivån över vad som anges i f ger en halv (0,5) meritpoäng.
Bestämmelser om hur betyg som åberopas av den som har påbörjat gymnasial utbildning enligt de kursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 2000 eller senare och i gymnasial vuxenutbildning
den 1 juli 2001 eller senare och som avslutat gymnasial utbildning
före den 1 januari 2010 tilldelas meritpoäng, finns i punkten 5 i
övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1054) om ändring i
högskoleförordningen (1993:100).

Denna författning träder i kraft den 28 januari 2011 och tillämpas första gången vid antagning till utbildningar på grundnivå och
avancerad nivå som börjar efter utgången av maj 2011.
På Högskoleverkets vägnar
LENNART STÅHLE
		Per Gunnar Rosengren
(Analysavdelningen)
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