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Ansökan om tillägg av meritkurs till områdesbehörighet
13 (HSVFS 2007:8)
Ärendet
Göteborgs och Lunds universitet har i en skrivelse daterad 2008-05-13 inkommit
med önskemål om att Högskoleverket kompletterar listan över meritkurser inom
områdesbehörighet 13 med Miljökunskap.
I skrivelsen anges att miljövetarprogrammen vid de naturvetenskapliga fakulteterna vid de båda universiteten har en hög ambition att ge studenterna den bas
inom naturvetenskapliga ämnen som krävs för att man ska kunna hantera många
av de miljöproblem som finns i samhället. Universiteten menar att om de ska
kunna ge denna bas krävs att studenterna har kunskaper från gymnasieskolan som
motsvarar områdesbehörighet 13 i Högskoleverkets föreskrifter om områdesbehörighet (HSVFS 2007:8). I denna områdesbehörighet ingår dock inte
Miljökunskap som meritkurs, utan den finns i stället inom områdesbehörighet 14.
I områdesbehörighet 14 ingår däremot inte behörighetskursen Fysik B. Fysik B
innefattar, enligt de båda lärosätena, moment som är väsentliga för en miljövetare
att känna till och är dessutom förkunskapskrav för många kurser inom biologi och
kemi som ingår i programmen vid de båda universiteten.
Om Miljökunskap inte ingår som meritkurs i programmens områdesbehörighet,
så skulle det t.ex. innebära att personer som har ett miljöintresse och läser
miljökunskap på gymnasieskolan, inte kommer att kunna tillgodoräkna sig
meritpoäng för denna kurs och att elever som läser naturvetenskapligt program på
gymnasieskolan därför kan tänkas avstå från att välja miljökunskap.
Göteborgs och Lunds universitet vill sålunda behålla områdesbehörighet 13, där
Fysik B ingår, men komplettera meritkurserna med Miljökunskap.
Högskoleverkets bedömning
Göteborgs och Lunds universitet vill komplettera en av de områdesbehörigheter
som fastställts i föreskrifterna. Högskoleverket kan, om det finns särskilda skäl,
medge att en högskola för tillträde till en viss utbildning ställer upp andra krav än
de som följer av den områdesbehörighet som behövs för utbildningen i enlighet

med 7 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100). Enligt 7 kap. 8 §
högskoleförordningen ska de krav på särskild behörighet som ställs, vara helt
nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig den specifika
utbildningen. De meritkurser som anges för respektive områdesbehörighet är av
annan karaktär och anses inte vara helt nödvändiga utan kan ge meritpoäng i
urvalet. Meritkurserna anses också kunna vara meriterande för mer än en specifik
utbildning.
Högskoleverkets bedömning är att de meritkurser som fastställts i föreskrifterna
inte ur rättssäkerhetssynpunkt bör förändras eftersom förändringar kan skapa
osäkerhet på lärosäten, i skolor och bland presumtiva sökande. Förändringar bland
meritkurserna kan även innebära svårigheter för gymnasieskolorna när de ska
planera sitt kursutbud.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket avslår Göteborgs och Lunds universitets ansökan om att listan
med meritkurser för områdesbehörighet 13 kompletteras med kursen
Miljökunskap.
Beslut i detta ärende har fattats av tf avdelningschef Lennart Ståhle efter
föredragning av utredaren Åsa Rurling.
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