
Hur mycket matte krävs det för att plugga vidare efter 

gymnasiet? 

Grundläggande behörighet krävs för att komma in på högskola / universitet. Det innebär 

följande:                                                                                                                                                         

- minst godkänt betyg, G (betyg 2010-13)  alt E (Gy 11)  i 2 250 av 2 500 gymnasiepoäng                                                               

- lägst godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk A och B (betyg 2010-13)                                  

alt. svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3 (Gy 11)                                                                                                 

- engelska A (betyg 2010-13)   alt.  engelska 5 o 6  (Gy 11)                                                             

- matematik A (betyg 2010-13)  alt. Matematik 1 a, b eller c  (Gy 11)                                                 

- godkänt betyg i gymnasiearbetet (Gy 11)           

För att en elev på ett yrkesprogram ska få grundläggande behörighet krävs yrkesexamen, 

vilket innebär lägst betyget E i programgemensamma kurser om 400 poäng.                                                                                                                                                                                                                  

För många utbildningar krävs godkänt betyg i andra kurser än ovan nämnda, s k särskild 

behörighet. En vägledning om vad som krävs för olika kurser och program beträffande 

matematik finns här nedan. Om du läser en mattekurs som inte krävs för den utbildning du 

avser söka, så får du meritpoäng att lägga till ditt betygstal, vilket kan motivera till 

mattestudier utöver de obligatoriska. Den lägsta nivån på mattekurs som kan ge meritpoäng 

är alltså Matematik 2 / matematik B. Läs mer under kategorin ”Meritpoäng i matte” under 

Bra-att-veta. 

Utbildningsprogram inom högskola/universitet, vilka leder fram till en examen, ställer olika 

krav på områdesbehörigheter, dvs vilka kurser som krävs för att kunna söka och komma in på 

respektive utbildning. Nedanstående behörighetskrav gäller behörighetskravet i matematik för 

resp utbildningsprogram. 

Områdesbehörighet - krav på matematik 1a, b eller c /matematik A*) = 

grundläggande behörighet 

Exempel: Jurist, Förskollärare, Grundlärare - arbete på fritidshem, Studie- och 

yrkesvägledare, Polis 

Områdesbehörighet - krav på matematik 2 a, b eller c /matematik B*) 

Exempel: Grundlärare - arbete i förskollärarklass och grundskolan åk 1-3 samt 4-6, Psykolog, 

Socionom,  Sjöingenjörs- och maskintekniker, Sjökapten och styrman, Arbetsterapeut, 

Audionom, Dietist, Djursjukskötare, Hippolog, Lantmästare, Logoped, Sjuksköterska, 

Röntgensjuksköterska, Sjukgymnast, Skogsmästare/-tekniker, Tandhygienist/-tekniker, 

Trädgårdsingenjör, Landskapsingenjör 

Områdesbehörighet - krav på matematik 3 / matematik C*)  



Exempel: Biomedicinsk analytiker, Civilekonom, Arkitekt, Landskapsarkitekt, Agronom         

- samtliga matematik 3b eller 3c alt matematik C 

Högskoleingenjör, Ortopedingenjör - matematik 3c alt matematik D 

 

Områdesbehörighet - krav på matematik 4 / matematik D eller E*) 

Exempel: Agronom, Hortonom, Jägmästare, Bioteknolog, Receptarie, Apotekare, Läkare, 

Tandläkare, Optiker, Veterinär - samtliga matematik 4 alt matematik D 

Brandingenjör, Civilingenjör, Sjukhusfysiker - samtliga matematik 4 alt matematik E 

                                               ***************************                                                                                                                                                                                                                                                         

*)Ämneslärarexamen med inriktning mot åk 7-9 eller gymnasiet, har specifika 

behörighetskrav beroende på vilket ämne man ska undervisa i. Läs mer om detta genom att gå 

in på: 

https://www.antagning.se/Global/Faktablad_Brand/Omr%C3%A5desbeh%C3%B6righeter_a

pril_2012.pdf 

Läs under Områdesbehörighet 6 c, Undervisning. 

 

OBS! Denna vägledning fokuserar på behörighetskrav gällande matte -  det finns även 

andra behörighetskrav att ta hänsyn till! 

 

Andra värdefulla hemsidor: 

http://www.studera.nu/ 

http://www.uhr.se/ 

 

Det kan finnas  ytterligare information som är viktig för dig, ta reda på vad 

just DU behöver - din studievägledare kan ge dig mer information! 

 

https://www.antagning.se/Global/Faktablad_Brand/Omr%C3%A5desbeh%C3%B6righeter_april_2012.pdf
https://www.antagning.se/Global/Faktablad_Brand/Omr%C3%A5desbeh%C3%B6righeter_april_2012.pdf


                                                


