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Yttrande över förändrade regler för garanterat valbara
kurser inom gymnasieskolan samt allmänna råd
Skolverket avser att fatta beslut om en förändrad föreskrift för garanterat valbara
kurser inom gymnasieskolan samt allmänna råd om kurser i gymnasieskolans
nationella program (dnr. 62-2008-1806) och har remitterat förslaget till
Högskoleverket för synpunkter. Sammanfattningsvis anser Högskoleverket att
Skolverket bör överväga att komplettera föreskriften för de garanterat valbara
kurserna och att Skolverket helt bör revidera förslaget till allmänna råd.
Högskoleverket anser inledningsvis att det är viktigt att eleverna får kännedom om
meritkurserna och att skolhuvudmännen kan erbjuda dessa kurser i så stor
omfattning som möjligt eftersom meritpoängen kommer att vara betydelsefulla i
urvalet till högskolestudier. Skolverket bör därför även uppmärksamma de
fristående gymnasieskolorna på föreskriften och de allmänna råden.
Högskoleverket anser att Skolverkets föreskrift när det gäller kurser inom
matematik och engelska är tillräcklig. Högskoleverket anser att Skolverket bör
överväga att föreskriva om naturkunskap A och B. Kurserna har blivit mer
betydelsefulla för särskild behörighet för flera utbildningsområden sedan det
beslutats att utbildningarna inom Sveriges Lantbruksuniversitet också ska tillämpa
områdesbehörigheterna från och med höstterminen 2010.
Högskoleverket anser att förslaget till de allmänna råden är otillräckligt.
Högskoleverket har genomfört många informationsinsatser med anledning av de
nya tillträdesreglerna, men anser att kunskapen om dem är otillräcklig. Dessutom
är det så att det i samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammen finns
obligatoriska kurser som är viktiga för meritpoäng inom ämnena matematik,
engelska och moderna språk. Men i nästan alla andra program ingår inte dessa
ämnen. Samtidigt söker sig en ökande andel av eleverna från andra program än
samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammen till högskolan och för dem

är det viktigt att få med sig många meritpoäng som möjligt. Det finns därför minst
två skäl att extra uppmärksamma de kommunala skolhuvudmännen på
områdeskurserna. Högskoleverket inser att råden är just råd och inte normerande
regler, men tror att de ändå kommer att bli normerande. Därför kan en utvidgning
av de allmänna råden bli kostnadsdrivande för de kommunala skolhuvudmännen.
Trots att kostnaderna kan öka för de kommunala skolhuvudmännen med en
utvidgning av Skolverkets förslag till allmänna råd, anser verket att det är
betydelsefullt att områdeskurserna även finns i de allmänna råden och att detta
motiverar ökade kostnader. Högskoleverket anser därför att fler kurser bör lyftas
fram i de allmänna råden
I den föreslagna utformningen av de allmänna råden ger inte Skolverket något
exempel på kurser som finns i områdesbehörigheterna1. Ur
naturbruksprogrammet finns t.ex. kursen Biodling angiven, men mer relevant för
högskolestudier vore Djurkunskap eller Djursjukvård eftersom de ger meritpoäng.
Samma förhållande gäller för andra program; exempelvis saknas kursen kultur och
idéhistoria i det allmänna rådet för det estetiska programmet trots att den ger
meritpoäng. Vidare saknas helt allmänna råd för flera nationella program, trots att
det finns kurser som ger meritpoäng i flera av dessa program. Svenska C är en
meritkurs som ingår i samtliga områdesbehörigheter och det finns därför
anledning att inkludera den i de allmänna råden.
Högskoleverket vill även framhålla att det finns elever som av betygstaktiska skäl
har valt bort moderna språk i grundskolan. Dessa elever kommer därför att ha en
ogynnsam situation vid antagning till utbildning som börjar höstterminen 2010
och därefter, eftersom moderna språk ger förhållandevis många meritpoäng.
Högskoleverket anser därför att även om den nuvarande språkregleringen är
omfattande, finns det anledning att överväga att komplettera de reglerna genom att
lyfta fram steg 3 i moderna språk i de allmänna råden för några program.
Beslut om detta yttrande har fattats av den tf. avdelningschefen Lennart Ståhle
efter föredragning av utredaren Per Gunnar Rosengren. I utarbetandet av yttrandet
har även utredarna Leif Strandberg och Aleksandra Sjöstrand deltagit.
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