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SAMMANFATTNING 
 
Skolverket har i gymnasiereformen Gy 2011 i praktiken fått överta ansvaret för 
vilka gymnasiekurser som kan anges som förkunskapskrav inför högskolestu-
dier. Hittills har detta beslutats av Högskoleverket, men framöver kan bara de 
kurser Skolverket låter ingå i inriktning Naturvetenskap på naturvetenskaps-
programmet bli behörighetsgivande. I remissomgången inför Gy 2011 har före-
trädare för sexton lärosäten med rätt att utfärda examina inom grundläggande 
högskoleutbildning och forskarutbildning yttrat sig om omfattningen av mate-
matik och fysik i denna inriktning. Av dessa har femton förespråkat 500 p ma-
tematik och 300 p fysik.  
 
Skolverket har inte hörsammat högskolornas synpunkter utan i rapport till re-
geringen den 15 februari 2010 angett att 200 p fysik och 400 p matematik avses 
ge behörighet till alla naturvetenskapliga, matematiska och tekniska högskole-
utbildningar. För fysikämnets del innebär detta att studenterna påbörjar hög-
skolestudierna med 25 % mindre gymnasieundervisning än vad de har idag. 
Utbildningar som berörs är bland annat utbildning till apotekare, läkare, opti-
ker, sjukhusfysiker, tandläkare, veterinärer, samt olika ingenjörs- och lärarut-
bildningar. 
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BAKGRUND   
 
En av regeringens principiella utgångspunkter i propositionen om den nya 
gymnasieskolan var att "Elever på högskoleförberedande program ska bli bättre 
förberedda för fortsatta studier vid universitet och högskolor." [1]. Den 1 okto-
ber 2009 fick Skolverket av regeringen i uppdrag att utforma, och besluta om, 
kurserna i denna gymnasieskola som ska börja gälla från och med höstterminen 
år 2011 [2]. Skolverket skulle också föreslå vilka inriktningar som ska finnas i 
de olika gymnasieprogrammen. Regeringen angav att en av utgångspunkterna i 
arbetet med dessa skulle vara att de högskoleförberedande programmen ska 
innehålla minst en inriktning som ger behörighet till sådana högskoleutbild-
ningar som programmet förbereder för. 
 
Denna del av uppdraget innebär en stor förändring jämfört med nuvarande reg-
ler. Idag beslutar Högskoleverket vilka kurser som högskolorna kan ange som 
förkunskapskrav genom att fastställa s k områdesbehörigheter [3]. I och med 
regeringens nya direktiv flyttades en del av makten att besluta över behörig-
hetsreglerna från Högskoleverket till Skolverket. Kurser som Skolverket inte 
tar med som obligatoriska på inriktning Naturvetenskap på naturvetenskaps-
programmet kan Högskoleverket inte ha med som förkunskapskrav för natur-
vetenskapliga, matematiska och tekniska högskoleutbildningar. 
 
I december 2009 presenterade Skolverket ett förslag till utformning av Gy 
2011 som skickades ut på remiss till bland annat högskolor. I förslaget fanns 
två inriktningar på naturvetenskapsprogrammet varav den ena, Naturvetenskap, 
var tänkt att ge behörighet till samtliga högskoleprogram. Denna inriktning in-
nehöll sammanlagt 200 p fysik och 400 p matematik. För fysikämnets del in-
nebär detta förslag att studenterna skulle påbörja högskolestudierna med 25 % 
mindre gymnasieundervisning bakom sig än vad de har idag. I nuvarande gym-
nasium består fysikämnet av två kurser med specificerat innehåll, Fy A på 100 
p och Fy B på 150 p. Dessutom ingår kursen Naturkunskap på programmet och 
c:a 15 p av dess innehåll kan betecknas som fysikstudier, bland annat mål som 
tar upp kunskaper om energi- och astronomifrågor. Utbildningar som har Fy B 
som förkunskapskrav är bland annat utbildning till apotekare, läkare, optiker, 
sjukhusfysiker, tandläkare, veterinärer, samt utbildning till olika ingenjörer och 
lärare [3]. 
 
Vad gäller matematik motsvarar 400 p poängmässigt nuvarande kurser A-E,  
d v s vad som mest kan krävas för behörighet till högskolestudier i dag. Inne-
hållsmässigt är det dock tveksamt om de 400 poängen i Matematik 1-4 är jäm-
förbara med dagens Ma A-E, åtminstone att döma av de förslag till ämnespla-
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ner som Skolverket skickade ut på remiss i februari 2010 [4]. Förslaget innebär 
således inte den förstärkning av matematikämnet som efterlysts, senast aktuali-
serad av undersökningen TIMSS Advanced 2008 som visar att andelen elever 
som inte når upp till medelgod nivå ökat från 36 % till 71 % sedan 1995 [5]. 
 
Den 15 januari var sista datum för att lämna synpunkter på Skolverkets förslag. 
Efter att ha tagit del av remissinstansernas yttranden har Skolverket den 15 feb-
ruari i år överlämnat sitt förslag till regeringen [6]. Förslaget innebär att Skol-
verket står fast vid att 200 p fysik och 400 p matematik ska ge behörighet till 
samtliga högskoleprogram. 
 
Angående fysikämnet skriver Skolverket att: 
 

``Den tänkta kursen fysik 2 motsvarar inte fullt ut nivån i dagens kurs fy-
sik B eftersom den omfattar 50 poäng mindre. Det kan delvis kompense-
ras genom att lägga in de delar av fysiken som avnämarna bedömer som 
centrala för fortsatta studier i kurserna fysik 1 och fysik 2. Ett annat alter-
nativ som kan övervägas är att utöka inriktningen naturvetenskap med fy-
sik 3 och då totalt till att omfatta 500 poäng. Då minskas dock program-
fördjupningen till 100 poäng vilket ger mycket små möjligheter till lokal 
profilering och valbarhet för elever.'' 
 

Vidare anger Skolverket att: 
 

``Flera av avnämarna inklusive flertalet av representanterna för ingen-
jörsutbildningarna och teknikdelegationen vill att valbarheten för eleverna 
ska begränsas så långt som möjligt och att bara en inriktning med biologi 
2, fysik 2 och 3, kemi 2 och matematik 4 och 5, skulle erbjudas på pro-
grammet. I de synpunkterna finns en tydlig hänvisning till Sveriges låga 
resultat i TIMSS-advanced 2008. Skolverket bedömer dock att det måste 
finnas utrymme för programfördjupning om minst 200 poäng samt att 
fördelen med en inriktning som ger behörighet till samtliga högskolepro-
gram överväger.'' 
 

Någon ytterligare motivering till sitt ställningstagande ger inte Skolverket, ej 
heller görs någon sammanställning av inkomna synpunkter i frågan. 
 
Vi har i denna rapport granskat de remissvar angående utformningen av natur-
vetenskapsprogrammet som inkommit till Skolverket. Vi har begränsat oss till 
att läsa de synpunkter som lämnats av företrädare för universitet och högskolor 
samt naturvetenskapliga och tekniska fakulteter eller motsvarande inom dessa. 
Remissvaren har vi fått oss tillsända av Skolverket när vi begärt att få läsa de 
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svar som inkommit senast 10 01 15. 
 
Vi har valt att enbart fokusera på vad remissinstanserna anfört beträffande 
mängden matematik och fysik på naturvetenskapsprogrammets inriktning Na-
turvetenskap. 
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SAMMANSTÄLLNING AV HÖGSKOLORNAS  
REMISSVAR  
 
I tabell 1 finns en sammanställning av remissvaren från samtliga tjugo svenska 
lärosäten som har rätt att utfärda examina inom grundläggande högskoleutbild-
ning och forskarutbildning [7]. Vi har i tabellen angett vilken omfattning av 
matematik- och fysikämnet som företrädare för lärosätet angett ska gälla för 
inriktning Naturvetenskap på det naturvetenskapliga programmet. Fy 2 betyder 
200 p fysik, Ma 4 betyder 400 p matematik osv. 
 
Tabell 1 Sammanställning av remissvar. Se texten för detaljer 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
 rektor  Fy 3 Ma 5  
 genom TF-svaret Fy 3  Ma 5   
 
Göteborgs universitet   
 rektor Fy 3  Ma 5 
 genom Dulrik  Fy 3  Ma 5 "tentativt" 
 
Karlstads universitet  
 rektor  -  -  
 genom TF-svaret Fy 3  Ma 5  
 genom Dulrik  Fy 3  Ma 5 "tentativt" 
 
Karolinska institutet  Ej svarat 
 
Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 
 genom TF-svaret Fy 3  Ma 5  
  
Linköpings universitet  
 rektor Fy 3  Ma 5  
 genom TF-svaret  Fy 3  Ma 5   
 genom Dulrik  Fy 3  Ma 5 "tentativt" 
 
Linnéuniversitetet  
 genom Dulrik  Fy 3  Ma 5 "tentativt"  
 
Luleå tekniska universitet  
 genom TF-svaret  Fy 3  Ma 5  
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Lunds universitet  
 genom TF-svaret  Fy 3  Ma 5   
 genom Dulrik  Fy 3  Ma 5 "tentativt"  
 
Malmö högskola  
 prorektor  -  -   
 
Mittuniversitetet  
 rektor  Fy 3  Ma 5  
 genom TF-svaret  Fy 3  Ma 5   
 genom Dulrik  Fy 3  Ma 5 "tentativt"  
 
Mälardalens högskola  
 genom TF-svaret  Fy 3  Ma 5  
  
Stockholms universitet  
 genom Dulrik  Fy 3  Ma 5 "tentativt"   
 
Sveriges lantbruksuniversitet  
 prorektor  (Fy 2  Ma 4)  
 genom Dulrik  Fy 3  Ma 5 "tentativt"  
 
Umeå universitet  
 genom TF-svaret  Fy 3  Ma 5   
 genom Dulrik  Fy 3  Ma 5 "tentativt"  
 
Uppsala universitet  
 genom TF-svaret  Fy 3  Ma 5   
 genom Dulrik  Fy 3  Ma 5 "tentativt"   
 
Örebro universitet  
 rektor  -  -   
 genom Dulrik  Fy 3  Ma 5 "tentativt"  
 
Chalmers tekniska högskola  
 vicerektor  Fy 2  Ma 4  
 
Handelshögskolan i Stockholm  Ej svarat  
 
Högskolan i Jönköping  Ej svarat 
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Flera av lärosätena har inkommit med mer än ett yttrande. Det andra och even-
tuella tredje yttrandet rör sig då om deltagande i gemensamma svar, dels från 
tekniska fakulteter och dels från Dulrik (Dekaner och utbildningsledare vid na-
turvetenskapliga fakulteter och motsvarande). 
 
I samlingsyttrandet från merparten av landets tekniska fakulteter där civilin-
genjörer utbildas (TF-svaret) anges att dessa är starkt kritiska till programstruk-
turen för naturvetenskapsprogrammet. De förordar att en inriktning på naturve-
tenskapsprogrammet får ett innehåll som motsvarar totalt 500 p matematik och 
300 p fysik för att ge behörighet och relevanta förkunskaper för studier vid all 
högre utbildning inom teknik- och naturvetenskapsområdet. 
 
I yttrandet från Dulrik anges att undertecknarna med bestämdhet vill hävda att 
``det nu föreliggande förslaget inte ger behörighet till samtliga naturvetenskap-
liga, medicinska och tekniska studier på högskolenivå, en målsättning som 
måste uppfyllas om den för Sverige nödvändiga ökningen av högskoleutbilda-
de tekniker och naturvetare ska kunna bli verklighet.'' En utökning av de obli-
gatoriska kurserna med 200 p föreslås på inriktning Naturvetenskap. Vilka kur-
ser som ska tillkomma anges till viss del bero på hur ämnesplanerna kommer 
att se ut men undertecknarna menar ``tentativt'' att Fy 3 och Ma 5 måste in-
rymmas. De hänvisar till TIMSS Advanced 2008 som visar på försämrade kun-
skaper i matematik och fysik bland svenska gymnasieelever och till president 
Obamas satsning kallad Educate to Innovate, en ansträngning för att förbättra 
utbildningen i matematik och naturvetenskap. Bland annat kommer många 
amerikanska universitet att höja inträdeskraven i matematik för inträde till hög-
re studier [8]. 
 
Av sammanställningen framgår att femton av de tjugo lärosätena i minst ett 
remissvar uttryckt önskemål om att 300 p fysik och 500 p matematik ska in-
rymmas i inriktning Naturvetenskap på det naturvetenskapliga programmet. Ett 
av dessa lärosäten (Sveriges lantbruksuniversitet, SLU) har i ett annat remiss-
svar angett att Skolverkets förslag på omfattning av inriktningen är rimlig och 
att innehållet i den räcker för behörighet till SLU:s yrkesutbildningar. 
 
Tre högskolor har inte svarat alls (Karolinska institutet, Handelshögskolan i 
Stockholm och Högskolan i Jönköping). Ett lärosäte (Malmö högskola) har 
skickat in remissvar men i detta inte nämnt något om omfattningen av matema-
tik och fysik inom naturvetenskapsprogrammet. 
 
Ett enda lärosäte, Chalmers tekniska högskola, har i sitt remissvar angett att 
400 p matematik bör räcka som behörighetskrav för civilingenjörsutbildningen. 
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Vad gäller att 200 p fysik ska räcka för behörighet anges att ``de blivande stu-
denterna riskerar därmed att få mindre kunskaper i fysik vilket vi tycker är 
olyckligt, om de skulle välja att gå vidare med en högskoleutbildningen inom 
teknik eller naturvetenskap''. Chalmers menar att det naturvetenskapliga block-
et (kemi, fysik och biologi) enligt förslaget skulle bli mer omfattande än vad 
det är idag, och att detta bör ge förutsättningar för ett väsentligt större inslag av 
grundläggande fysikaliskt modelltänkande inom kemi och biologi. även ett 
eventuellt innehåll av vetenskapsteori i kursen Filosofi menar Chalmers skulle 
kunna kompensera för minskad undervisning i fysik. Kommenteras kan att 
Chalmers verkar ha missuppfattat hur många poäng naturvetenskapliga ämnen 
som finns i nuvarande naturvetenskapliga inriktning. Idag finns totalt 650 obli-
gatoriska poäng (150 p biologi, 250 p fysik, 200 p kemi och 50 p naturkun-
skap) medan Skolverkets förslag innebär 600 p (200 p biologi, 200 p fysik och 
200 p kemi). 
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DISKUSSION 
 
Av de sexton lärosäten som yttrat sig om omfattningen av matematik och fysik 
i inriktning Naturvetenskap på naturvetenskapsprogrammet har femton före-
språkat 500 p matematik och 300 p fysik. Skolverket har inte hörsammat detta 
önskemål från de viktigaste avnämarna till naturvetenskapsprogrammet utan 
istället lämnat ett förslag med 400 p matematik och 200 p fysik. Inte heller har 
Skolverket tagit hänsyn till propositionstextens principiella utgångspunkt, att 
reformen syftar till att eleverna ska bli bättre förberedda för fortsatta studier, 
utan Skolverket har istället minskat fysikämnet med 25 %. 
 
I remissvaren har vi inte kunnat hitta något stöd för Skolverkets påstående i 
förslaget till regeringen om att ``... flertalet av representanterna för ingenjörs-
utbildningarna och teknikdelegationen vill att valbarheten för eleverna ska be-
gränsas så långt som möjligt och att bara en inriktning ... skulle erbjudas på 
programmet''. Däremot förordas i remissvaren åtminstone en inriktning på na-
turvetenskapsprogrammet som utan aktiva val ger behörighet och relevanta 
förkunskaper för vidare studier inom teknik och naturvetenskap. 
 
Skolverket har i gymnasiereformen Gy 2011 i praktiken fått överta ansvaret för 
vilka gymnasiekurser som kan anges som förkunskapskrav inför högskolestu-
dier eftersom bara de kurser som ingår i inriktning Naturvetenskap kan vara 
behörighetsgivande. Skolverket kan förmodas ha begränsad kompetens att av-
göra vilka krav på förkunskaper som är relevanta inom alla naturvetenskapliga, 
matematiska och tekniska högskolebildningar i Sverige. En stor lyhördhet inför 
högskolornas synpunkter kunde därför förväntas. Vår granskning visar dock att 
Skolverket tvärtom gått rakt emot de önskemål som en stor majoritet av berör-
da lärosäten uttryckt. 
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