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Remiss från Universitets- och högskolerådet 
gällande förslag till ändringar i Universitets- 
och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 
2013:1) om grundläggande behörighet och 
urval 
 

Beslut 
Härmed beslutas 
- Att Uppsala universitet överlämnar följande yttrande som sitt 
svar 
 

Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet att till Universitets- 
och högskolerådet lämna svar gällande förslag till ändringar i 
Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) 
om grundläggande behörighet och urval. 
Bifogat enkätsvar har utarbetats av enhetschef Cecilia 
Marklund. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 
av  universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av 
enhetschef Cecilia Marklund. Närvarande därutöver var 
akademiombudsman Per Abrahamsson samt Uppsala 
studentkårs ordförande Johannes Bäck. 
 
 
 
Eva Åkesson 
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Universitets- och högskolerådet 
 
 

Remiss från Universitets- och högskolerådet 
gällande förslag till ändringar i Universitets- 
och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 
2013:1) om grundläggande behörighet och 
urval 
 
Uppsala universitet har beretts möjlighet att till Universitets- 
och högskolerådet (UHR) lämna svar gällande förslag till 
ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval. 
 

Kort sammanfattning 
Inför antagningen till sommaren 2022 har användningen av 
områdesbehörigheter, med därtill tillhörande meritkurser och 
meritpoäng, tagits bort för behörighet och meritvärdering. UHR 
har fått möjlighet att föreskriva om personer med slutbetyg, en 
äldre form av betyg, ska få en schabloniserad 
meritpoängskompensation med anledning av förändringen. UHR 
har utrett frågan och konstaterar att en kompensation skulle slå 
väldigt olika mellan individer och utbildningar, varför UHR 
förespråkar att sökande med slutbetyg inte ska få 
meritpoängskompensation. En konsekvens av detta är att inte 
heller sökande som läst International Baccalaureat eller 
europaskolan kommer få någon meritpoängskompensation, 
vilket innebär en förändring i tidigare beslutad föreskrift. 
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Fortsatt gäller att samtliga ovan nämnda grupper kan få 
meritpoäng på grund av kurser i matematik, engelska eller 
moderna språk.  
 
Remissen innehåller även förslag på behörighet i matematik för 
elever som läser inom International Baccalaureat. Kursplanen 
för matematik har förändrats och UHR har sett över denna 
förändring i förhållande till vilken nivå av matematik inom det 
svenska skolsystemet som studierna motsvarar.   
 
Utöver detta finns förslag på förändringar av ett antal 
omräkningstabeller (genom vilka det bestäms hur utländska 
gymnasiebetygs meritvärden översätts till ett svenskt 
meritvärde).  
 

Övergripande generella synpunkter  
Uppsala universitet instämmer i UHR:s bedömning i att sökande 
med slutbetyg inte ska meritpoängkompenseras. Detta eftersom 
en meritpoängskompensation åter igen skulle komplicera 
reglerna för tillträde till högre utbildning, vilket motverkar syftet 
med att ta bort områdesbehörigheterna.  
 
Vad gäller övriga föreslagna förändringar tillstyrker universitetet 
även dessa.  
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