
 
 

 

Bilaga 1 

Avdelning A      

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i 
gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för 
kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 
juli 2001 

 

Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi 
Områdesbehörighet 1 
Behörighetskurser Meritkurser  
Historia A  Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen 
Samhällskunskap A                

Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 
meritpoäng) 
Etik och livsfrågor - en halv (0,5) meritpoäng 
Filosofi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng  
Historia B - en halv (0,5) meritpoäng  
Historia C - en halv (0,5) meritpoäng 
Kultur- och idéhistoria - en halv (0,5) meritpoäng  
Latin A - 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 
Religionskunskap B - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Rättskunskap - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation  
- en fjärdedels (0,25) meritpoäng 

 
Områdesbehörighet 2  
Behörighetskurser Meritkurser 
Aktuellt språk Steg 3 Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen 
Engelska B 

Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 
meritpoäng) 
Affärskommunikation engelska - en fjärdedels (0,25) 
meritpoäng 
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Affärskommunikation moderna språk - en fjärdedels (0,25) 
meritpoäng 
Grekiska A - en halv (0,5) meritpoäng 
Latin A - en halv (0,5) meritpoäng 
Litteratur och litteraturvetenskap - en fjärdedels (0,25) 
meritpoäng 
Modersmål B - en halv (0,5) meritpoäng (om annat språk 
än det som har tagits i anspråk för meritmeritpoäng ovan) 
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation - en 
fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Teckenspråk för hörande, steg 1 - en halv (0,5) meritpoäng
  

Arkitektur/Naturresurser  
Områdesbehörighet 3 
Behörighetskurser Meritkurser   
Matematik C   Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen 
Naturkunskap B   
Samhällskunskap A 
  
Biologi A + 
Kemi A + 
Fysik A 
motsvarar 
Naturkunskap A + B 

Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 
meritpoäng) 

            Bild och form, fördjupning - en halv (0,5) meritpoäng 
             Biologi B - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 

  Fysik B - en halv (0,5) meritpoäng 
Företagsekonomi B - en halv (0,5) meritpoäng 
Geografi B - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 

  Hållbart samhällsbyggande - en halv (0,5) meritpoäng  
  Kemi B - en halv (0,5) meritpoäng 
  Konstruktion A - en halv (0,5) meritpoäng  

Miljökunskap - en halv (0,5) meritpoäng 
Naturbruket och miljön - en halv (0,5) meritpoäng  

  Samhällskunskap B - en halv (0,5) meritpoäng 
Småföretagande A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng  
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation - en 
fjärdedels (0,25) meritpoäng 
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Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap  
Områdesbehörighet 4 
Behörighetskurser Meritkurser 
Engelska B  Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen 
Matematik C   
Samhällskunskap A  

Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 
meritpoäng) 
Företagsekonomi B - en halv (0,5) meritpoäng 

  Marknadsföring - en halv (0,5) meritpoäng 
Mediekommunikation C - en halv (0,5) meritpoäng  
Praktisk marknadsföring B - en halv (0,5) meritpoäng 
Redovisning och beskattning - en halv (0,5) meritpoäng 
Rättskunskap - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Samhällskunskap B - en halv (0,5) meritpoäng 
Småföretagande A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng  
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation - en 
fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Teknikutveckling och företagande - en halv (0,5) 
meritpoäng 

 
Områdesbehörighet 5 
Behörighetskurser Meritkurser 
Matematik B  Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen 
Samhällskunskap A    

Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 
meritpoäng) 
Biologi A - en halv (0,5) meritpoäng  
Etik och livsfrågor - en halv (0,5) meritpoäng  
Filosofi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Människan socialt och kulturellt - en halv (0,5) meritpoäng  
Människor i behov av stöd - en halv (0,5) meritpoäng 
Naturkunskap B - en halv (0,5) meritpoäng 
Omvårdnad – en halv (0,5) meritpoäng 
Psykiatri - en halv (0,5) meritpoäng  
Psykologi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Psykologi B - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Samhällskunskap B - en halv (0,5) meritpoäng 
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation - en 
fjärdedels (0,25) meritpoäng 
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Utveckling livsvillkor och socialisation - en halv (0,5) 
meritpoäng 

Samhällsvetenskap/Undervisning  
Områdesbehörighet 6  
Behörighetskurser Meritkurser 
Engelska B  Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen  
Samhällskunskap A   
 Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 

meritpoäng) 
Skapande verksamhet - en halv (0,5) 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 
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  

Fysik/Matematik/Teknik 
Områdesbehörighet 7 
Behörighetskurser Meritkurser 
Matematik B  Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen  
   

Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 
meritpoäng)  

  Fartygsbefäl - en halv (0,5) meritpoäng                  
   Fysik A - en halv (0,5) meritpoäng 

Kemi A - en halv (0,5) meritpoäng 
Maskinbefäl - en halv (0,5) meritpoäng 

  Naturkunskap B - en halv (0,5) meritpoäng 
  Miljö och säkerhet - en halv (0,5) meritpoäng  

Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation - en 
fjärdedels (0,25) meritpoäng 
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Områdesbehörighet 8  
Behörighetskurser Meritkurser 
Fysik B  Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen 
Kemi A    
Matematik D   

Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 
meritpoäng)  
Biologi A - en halv (0,5) meritpoäng 
Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
CAD-teknik A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng  
Datorkommunikation - en halv (0,5) meritpoäng 
Fordonsvård och service - en halv (0,5) meritpoäng  
Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Hus- och anläggningsbyggnad - en halv (0,5) meritpoäng 

  Kemi B - en halv (0,5) meritpoäng 
  Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 

Konstruktion A - en halv (0,5) meritpoäng  
Kvalitetsteknik - en fjärdedels (0,25) meritpoäng  
Medicinsk elektronik - en fjärdedels (0,25) meritpoäng  
Programmering B - en fjärdedels (0,25) meritpoäng  
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation - en 
fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Teknikutveckling och företagande - en halv (0,5) 
meritpoäng  
Virtuella miljöer - en halv (0,5) meritpoäng  

   
Områdesbehörighet 9  
Behörighetskurser Meritkurser 
Fysik B  Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen 
Kemi A 
Matematik E   

Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 
meritpoäng) 

  Biologi A - en halv (0,5) meritpoäng 
  Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
  CAD-teknik A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
  Datorkommunikation - en halv (0,5) meritpoäng 

Fordonsvård och service - en halv (0,5) meritpoäng  
Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Hus- och anläggningsbyggnad - en halv (0,5) meritpoäng 

  Kemi B - en halv (0,5) meritpoäng 
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  Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Konstruktion A - en halv (0,5) meritpoäng  
Kvalitetsteknik - en fjärdedels (0,25) meritpoäng  
Medicinsk elektronik - en fjärdedels (0,25) meritpoäng  
Programmering B - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation - en 
fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Teknikutveckling och företagande - en halv (0,5) 
meritpoäng 
Virtuella miljöer - en halv (0,5) meritpoäng  

   
Områdesbehörighet 10 
Behörighetskurser Meritkurser 
Biologi A  Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen 
Fysik B 
Kemi B 
Matematik E 

Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 
meritpoäng) 

  Biologi B - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
  Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
  CAD-teknik A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
  Datorkommunikation - en halv (0,5) meritpoäng 

Fordonsvård och service - en halv (0,5) meritpoäng  
Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Hus- och anläggningsbyggnad - en halv (0,5) meritpoäng 
Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Konstruktion A - en halv (0,5) meritpoäng  
Kvalitetsteknik - en fjärdedels (0,25) meritpoäng  
Medicinsk elektronik - en fjärdedels (0,25) meritpoäng  
Programmering B - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation - en 
fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Teknikutveckling och företagande - en halv (0,5) 
meritpoäng 
Virtuella miljöer - en halv (0,5) meritpoäng   

Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/ 
Undervisning 
Områdesbehörighet 11 
Behörighetskurser Meritkurser 
Biologi B  Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen 
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Fysik A 
Kemi B   
Matematik D   

Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 
meritpoäng) 
Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Etik och livsfrågor - en halv (0,5) meritpoäng 
Fysik B - en halv (0,5) meritpoäng 
Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 

  Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Omvårdnad - en halv (0,5) meritpoäng 
Psykologi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation - en 
fjärdedels (0,25) meritpoäng 

 
Områdesbehörighet 12  
Behörighetskurser Meritkurser 
Biologi B  Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen 
Fysik A  
Kemi B   
Matematik C   

Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 
meritpoäng) 
Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Etik och livsfrågor - en halv (0,5) meritpoäng 
Fysik B - en halv (0,5) meritpoäng 
Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 

  Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Omvårdnad - en halv (0,5) meritpoäng 
Psykologi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation - en 
fjärdedels (0,25) meritpoäng 

   
Områdesbehörighet 13 
Behörighetskurser Meritkurser 
Biologi B Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen  
Fysik B 
Kemi B   
Matematik D    

Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 
meritpoäng) 
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Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Djursjukvård - en halv (0,5) meritpoäng 
Etik och livsfrågor - en halv (0,5) meritpoäng 

  Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Hälsopedagogik - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Omvårdnad - en halv (0,5) meritpoäng   

  Psykologi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation - en 
fjärdedels (0,25) meritpoäng 

 
Områdesbehörighet 14  
Behörighetskurser Meritkurser 
Biologi B  Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen  
Fysik A  
Kemi B   
Matematik D  

Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 
meritpoäng) 

  Arbetsliv naturbruk - en halv (0,5) meritpoäng 
Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Fysik B - en halv (0,5) meritpoäng 

  Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
  Miljökunskap - en halv (0,5) meritpoäng 
  Miljöteknik - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 

Naturbruket och miljön - en halv (0,5) meritpoäng  
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation - en 
fjärdedels (0,25) meritpoäng 

 
Områdesbehörighet 15  
Behörighetskurser Meritkurser 
Matematik B  Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen 
Naturkunskap B    
Samhällskunskap A 
 
Biologi A +  
Kemi A + 
Fysik A  
motsvarar 
Naturkunskap A + B 
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Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 
meritpoäng) 

  Arbetsliv naturbruk - en halv (0,5) meritpoäng 
  Arbetsmiljö och säkerhet - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
  Basmaskin körning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 

Biologi B - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
  Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 

Djurkunskap - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Djursjukvård - en halv (0,5) meritpoäng 
Fysik B - en halv (0,5) meritpoäng 

  Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Kemi B - en halv (0,5) meritpoäng 
Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Naturbruket och miljön - en halv (0,5) meritpoäng  
Projekt och företagande - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation - en 
fjärdedels (0,25) meritpoäng 

Omsorg/Undervisning/Vård 
Områdesbehörighet 16  
Behörighetskurser Meritkurser 
Matematik B  Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen  
Naturkunskap B    
Samhällskunskap A 
 
Biologi A +  
Kemi A + 
Fysik A  
motsvarar 
Naturkunskap A + B 
  

Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 
meritpoäng) 
Bild och form, fördjupning - en halv (0,5) meritpoäng 
Biologi B - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 

  Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Etik och livsfrågor - en halv (0,5) meritpoäng 
Fysik B - en halv (0,5) meritpoäng 

  Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
  Hälsopedagogik - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 

Kemi B - en halv (0,5) meritpoäng 
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Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Pedagogiskt ledarskap - en halv (0,5) meritpoäng  

  Psykologi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
  Samhällskunskap B - en halv (0,5) meritpoäng 
  Social omsorg - 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 

 
Områdesbehörighet 17  
Behörighetskurser Meritkurser 
Idrott och hälsa A Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen  
Matematik B   
Naturkunskap B 
Samhällskunskap A 
 
Biologi A +  
Kemi A + 
Fysik A  
motsvarar 
Naturkunskap A + B 
  

Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 
meritpoäng) 

  Biologi B - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
  Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 

  Etik och livsfrågor - en halv (0,5) meritpoäng 
Fysik B - en halv (0,5) meritpoäng 

  Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
  Hälsopedagogik - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 

  Idrott och hälsa B - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Kemi B - en halv (0,5) meritpoäng 
Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
Pedagogiskt ledarskap - en halv (0,5) meritpoäng 

  Psykologi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng 
  Samhällskunskap B - en halv (0,5) meritpoäng 
  Specialidrott A - en halv (0,5) meritpoäng 

Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation - en 
fjärdedels (0,25) meritpoäng 
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Utveckling, livsvillkor och socialisation - en halv (0,5) 
meritpoäng 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avdelning B 

Områdesbehörigheter för äldre gymnasieformer 
 
Kurser på program i 
gymnasieskolan och inom 
gymnasial vuxenutbildning 
 

Ämnen på linje i 
gymnasieskolan 

Etappindelade ämnen på 
gymnasieskolnivå inom 
kommunala och statliga 
vuxenutbildningen 
 

 
 

Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi 
Områdesbehörighet 1 
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Historia A 
Samhällskunskap A 
 

Historia tre årskurser HSN 
eller två årskurser ET N (med 
alternativt ämne) MuSoEp 

Samhällskunskap två 
årskurser från tvåårig 
linje eller minst två 
årskurser från treårig 
linje 
 

Historia etapp 2 
Samhällskunskap etapp 2 

 
Områdesbehörighet 2 

Aktuellt språk steg 3, 
lägst C-språk kurs B 
Engelska B 
 

Aktuellt språk två 
årskurser B-språk 
eller tre årskurser C-
språk 
Engelska tre årskurser 
HSEN eller två 
årskurser HHe 
 

Aktuellt språk etapp 
3 
Engelska etapp 3 
 

 

 

 

Arkitektur/Naturresurser 
Områdesbehörighet 3 
 

Matematik C 
Naturkunskap B 
(alternativt Fysik 
kurs A, Kemi kurs A 
och Biologi kurs A) 
Samhällskunskap A 
 

Matematik tre 
årskurser SENT eller 
två årskurser Te 
Naturkunskap två 
årskurser HSSoKoEp 
(alternativt Fysik tre 
årskurser NT, Kemi 
tre årskurser N eller 
två årskurser T eller 
en årskurs TeKe och 

Matematik etapp 3 
Naturkunskap etapp 3 
(alternativt Fysik 
etapp 3, Kemi etapp 3 
och Biologi etapp 2) 
Samhällskunskap 
etapp 2 
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Biologi två årskurser 
N) 
Samhällskunskap två 
årskurser från tvåårig 
linje eller minst två 
årskurser från treårig 
linje 
 

 

Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap 
 
Områdesbehörighet 4 

Engelska B  
Matematik C 
Samhällskunskap A 
 

Engelska tre årskurser 
HSEN eller två 
årskurser HHe 
Matematik tre årskurser 
SENT eller två 
årskurser Te 
Samhällskunskap två 
årskurser från tvåårig 
linje eller minst två 
årskurser från treårig 
linje 
 

Engelska etapp 3 
Matematik etapp 3 
Samhällskunskap etapp 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
Områdesbehörighet 5 
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Matematik B 
Samhällskunskap A 
 

Matematik en årskurs 
HSENTTe eller två 
årskurser MuSoEkDu 
Samhällskunskap två 
årskurser från tvåårig 
linje eller minst två 
årskurser från treårig 
linje 
 

Matematik etapp 2 
Samhällskunskap etapp 
2 
 

 

Samhällsvetenskap/Undervisning 
Områdesbehörighet 6 
Engelska B 
Samhällskunskap A 
 

Engelska tre årskurser 
HSEN eller två 
årskurser HHe 
Samhällskunskap två 
årskurser från tvåårig 
linje eller minst två 
årskurser från treårig 
linje 
 
 

Engelska etapp 3 
Samhällskunskap etapp 
2 
 

Fysik/Matematik/Teknik 
Områdesbehörighet 7 
Matematik B 
 

Matematik en årskurs 
HSENTTe eller två 
årskurser MuSoEkDu 
 
 

Matematik etapp 2 
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Områdesbehörighet 8 
Fysik B 
Kemi A 
Matematik D 
 

Fysik tre årskurser NT 
Kemi tre årskurser N 
eller två årskurser T 
eller en årskurs TeKe 
Matematik tre årskurser 
NT 
 

Fysik etapp 4 
Kemi etapp 3 
Matematik etapp 4 
 

 
Områdesbehörighet 9 
Fysik B 
Kemi A 
Matematik E 
 

Fysik tre årskurser NT 
Kemi tre årskurser N 
eller två årskurser T 
eller en årskurs TeKe 
Matematik tre årskurser 
NT 
 

Fysik etapp 4 
Kemi etapp 3 
Matematik etapp 4 
 

 
Områdesbehörighet 10 
Biologi A  
Fysik B 
Kemi B 
Matematik E 
 

Biologi två årskurser N 
Fysik tre årskurser NT 
Kemi tre årskurser N 
eller två årskurser T 
eller en årskurs TeKe  
Matematik tre årskurser 
NT 
 

Biologi etapp 2 
Fysik etapp 4 
Kemi etapp 3 
Matematik etapp 4 
 

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

Biologi två årskurser N 
Fysik tre årskurser NT 
Kemi tre årskurser N 
eller två årskurser T 
eller en årskurs TeKe 
Matematik tre årskurser 
NT 
 
 

Biologi etapp 2 
Fysik etapp 3 
Kemi etapp 3 
Matematik etapp 4 
 

 
Områdesbehörighet 12 
Biologi B 
Fysik A 
Kemi B 
Matematik C 
 

Biologi två årskurser 
N 
Fysik tre årskurser 
NT 
Kemi tre årskurser N 
eller två årskurser T 
eller en årskurs TeKe 
Matematik tre 
årskurser SENT eller 
två årskurser Te 
 
 

Biologi etapp 2 
Fysik etapp 3 
Kemi etapp 3 
Matematik etapp 3 
 

 
Områdesbehörighet 13 
Biologi B  
Fysik B 
Kemi B 
Matematik D 
 

Biologi två årskurser N 
Fysik tre årskurser NT 
Kemi tre årskurser N 
eller två årskurser T 
eller en årskurs TeKe  
Matematik tre årskurser 
NT 
 

Biologi etapp 2 
Fysik etapp 4 
Kemi etapp 3 
Matematik etapp 4 

 
Områdesbehörighet 14 
Biologi B 
Fysik A 
Kemi B 

Biologi två årskurser 
N 
Fysik tre årskurser 

Biologi etapp 2 
Fysik etapp 3 
Kemi etapp 3 
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Matematik D 
 

NT 
Kemi tre årskurser N 
eller två årskurser T 
eller en årskurs TeKe 
Matematik tre 
årskurser NT 
 

Matematik etapp 4 
 

 
Områdesbehörighet 15 
Matematik B 
Naturkunskap B 
(alternativt Fysik 
kurs A, Kemi kurs A 
och Biologi kurs A) 
Samhällskunskap A 
 

Matematik en årskurs 
HSENTTe eller två 
årskurser 
MuSoEkDu 
Naturkunskap två 
årskurser HSSoKoEp 
(alternativt Fysik tre 
årskurser NT, Kemi 
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 
 

Matematik etapp 2 
Naturkunskap etapp 
3 (alternativt Fysik 
etapp 3, Kemi etapp 
3 och Biologi etapp 
2) 
Samhällskunskap 
etapp 2 
 

Omsorg/Undervisning/Vård 
Områdesbehörighet 16 
Matematik B 
Naturkunskap B 
(alternativt Fysik kurs 
A, Kemi kurs A och 
Biologi kurs A) 
Samhällskunskap A 
 

Matematik en årskurs 
HSENTTe eller två 
årskurser MuSoEkDu 
Naturkunskap två 
årskurser HSSoKoEp 
(alternativt Fysik tre 
årskurser NT, Kemi tre 
årskurser N eller två 
årskurser T eller en 
årskurs TeKe och 
Biologi två årskurser N) 

Matematik etapp 2 
Naturkunskap etapp 3 
(alternativt Fysik etapp 
3, Kemi etapp 3 och 
Biologi etapp 2) 
Samhällskunskap etapp 
2 
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Samhällskunskap två 
årskurser från tvåårig 
linje eller minst två 
årskurser från treårig 
linje 
 

 
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 
HSENT eller två 
årskurser från tvåårig 
linje 
Matematik en årskurs 
HSENTTe eller två 
årskurser MuSoEkDu 
Naturkunskap två 
årskurser HSSoKoEp 
(alternativt Fysik tre 
årskurser NT, Kemi 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 
 

Kravet på idrott kunde 
inte uppfyllas inom 
vuxenutbildning 
Matematik etapp 2 
Naturkunskap etapp 3 
alternativt Fysik etapp 
3 och Biologi etapp 2 
Samhällskunskap etapp 
2 
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Områdesbehörigheter  Bilaga 2 
Kurser i områdesbehörigheterna som får ersättas med program med vissa kurser i 
gymnasieskolan 

Gäller för den som påbörjat gymnasial utbildning enligt de kursplaner som 
tillämpades för dem som påbörjade gymnasiala studier under perioden hösten 
1992 – hösten 1999. För gymnasial vuxenutbildning gäller perioden hösten 1992 
– hösten 2000. 

Kurs eller kurser Program 

Biologi kurs A och kurs B eller 
Naturkunskap kurs B 

Naturbruksprogrammet med kurserna 
Ekologi, Kretslopp i mark vatten och 
luft, Miljö- och naturvård, Mikrobiologi 
och genteknik samt Växt- och djurliv 

Matematik Kurs B eller Kemi Industriprogrammet med kurserna 
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kurs A Likström och 1-fas växelström, 
Växelström 3-fas, Elektronik-grundkurs, 
Kemi – process A, Kemi-process B, 
Massa- och pappersteknik-grundkurs 
samt Miljö- process 

Matematik kurs B eller Fysik kurs 
A 

Elprogrammet med kurserna Likström 
och 1-fas växelström, Växelström, 3-fas 
samt Elektronik - grundkurs 

Matematik kurs B Energiprogrammet med kurserna 
Likström och 1-fas växelström, 
Växelström, 3-fas samt Elektronik - 
grundkurs 

Matematik kurs B Fordonsprogrammet med kurserna 
Likström och 1-fas växelström, 
Växelström, 3-fas samt Elektronik - 
grundkurs 

Fysik kurs A Fordonsprogrammet gren Flygteknik 
med kurserna likström och 1-fas 
växelström, Elektronik – grundkurs, 
Flygavionik, Flygavionik – service och 
underhåll, Flyginstrument, Flygteknik –
grundkurs, Flygteknik och 
helikopterservice och underhåll samt 
Flygsystemteknik 

Naturkunskap kurs A + B Omvårdnadsprogrammet med kurserna 
Medicinsk grundkurs A, Medicinsk 
grundkurs B, Omvårdnad A och 
omvårdnad B 

 

 

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 Elprogrammet, Energiprogrammet, 
Fordonsprogrammet eller 
Industriprogrammet med kurserna 
Ellära A, Ellära B samt Elektronik 
grundkurs 

Fysik kurs A Elprogrammet, Energiprogrammet, 
Fordonsprogrammet eller 
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Industriprogrammet med kurserna 
Ellära A, Ellära B samt Elektronik 
grundkurs 

Kemi kurs A Industriprogrammet med kurserna Kemi 
– process A och Kemi - process B eller 
Energiprogrammet med kursen Energi B 

Biologi kurs A + B Naturbruksprogrammet med kurserna 
Ekologi, Växt- och djurliv, Kretslopp 
samt Mikrobiologi och genetik 

Naturkunskap kurs A + B 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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• Utbildning som leder till agronomexamen: områdesbehörighet 3, 14 
• Utbildning som leder till apotekarexamen: områdesbehörighet 13 
• Utbildning som leder till arbetsterapeutexamen: områdesbehörighet 16 
• Utbildning som leder till arkitektexamen: områdesbehörighet 3 
• Utbildning som leder till audionomexamen: områdesbehörighet 16 
• Utbildning som leder till biomedicinsk analytikerexamen:  

områdesbehörighet 12 
• Utbildning som leder till brandingenjörsexamen:  

områdesbehörighet 9 
• Utbildning som leder till civilekonomutbildning: områdesbehörighet 4 
• Utbildning som leder till civilingenjörsexamen: områdesbehörighet 9, 

10 
• Utbildning som leder till dietistexamen: områdesbehörighet 16 
• Utbildning som leder till djursjukvårdarexamen: områdesbehörighet 15 
• Utbildning som leder till hippologexamen: områdesbehörighet 15 
• Utbildning som leder till hortonomexamen: områdesbehörighet 14 
• Utbildning som leder till högskoleingenjörsexamen: 

områdesbehörighet 8 
• Utbildning som leder till juristexamen: områdesbehörighet 1 
• Utbildning som leder till jägmästarexamen: områdesbehörighet 14 
• Utbildning som leder till landskapsarkitektexamen: områdesbehörighet 

3, 14 
• Utbildning som leder till landskapsingenjörsexamen: 

områdesbehörighet 15 
• Utbildning som leder till lantmästarexamen: områdesbehörighet 15 
• Utbildning som leder till logopedexamen: områdesbehörighet 16 
• Utbildning som leder till läkarexamen: områdesbehörighet 13 
• Utbildning som leder till lärarexamen: områdesbehörighet 1, 2, 6, 13, 

16, 17 
• Utbildning som leder till optikerexamen: områdesbehörighet 13 
• Utbildning som leder till ortopedingenjörsexamen: 

områdesbehörighet 8 
• Utbildning som leder till psykologexamen: områdesbehörighet 5 
• Utbildning som leder till receptarieexamen: områdesbehörighet 11 
• Utbildning som leder till röntgensjuksköterskeexamen: 

områdesbehörighet 16 
• Utbildning som leder till sjukgymnastexamen: områdesbehörighet 17 
• Utbildning som leder till sjukhusfysikerexamen: områdesbehörighet 10 
• Utbildning som leder till sjuksköterskeexamen: områdesbehörighet 16 
• Utbildning som leder till sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen: 

områdesbehörighet 7 
• Utbildning som leder till sjökaptens- och styrmansexamen: 

områdesbehörighet 7 
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• Utbildning som leder till skogsmästarexamen: områdesbehörighet 15 
• Utbildning som leder till skogsteknikerexamen: områdesbehörighet 15 
• Utbildning som leder till socionomexamen: områdesbehörighet 5 
• Utbildning som leder till studie- och yrkesvägledarexamen:  

områdesbehörighet 6 
• Utbildning som leder till tandhygienistexamen: områdesbehörighet 16 
• Utbildning som leder till tandläkarexamen: områdesbehörighet 13 
• Utbildning som leder till tandteknikerexamen: områdesbehörighet 16 
• Utbildning som leder till trädgårdsingenjörexamen: områdesbehörighet 

15 
• Utbildning som leder till veterinärexamen: områdesbehörighet 13 
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