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(UHRFS 2019:1) om särskild behörighet  

 

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

Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet att till Universitets- 
och högskolerådet (UHR) lämna svar gällande förslag till 
föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets 
föreskrifter (UHRFS 2019:1) om särskild behörighet.  
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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Uppsala universitet har beretts möjlighet att till Universitets- 
och högskolerådet (UHR) lämna svar gällande förslag till 
föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets 
föreskrifter (UHRFS 2019:1) om särskild behörighet.  
 

Kort sammanfattning 
Inför antagningen till sommaren 2022 ska särskild behörighet 
inte längre anges i form av områdesbehörigheter utan istället 
som enbart särskild behörighet, vilka bemyndigats att UHR 
föreskriva om. Sedan tidigare har fastställts vilka kurser som ska 
utgöra särskild behörighet för gymnasieskola och kommunal 
vuxenutbildning som påbörjats 2011 respektive 2012. I de 
föreslagna föreskrifterna regleras särskild behörighet vad gäller 
gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning för perioden 
innan dess.  
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Kommentarer och ändringsförslag  
Uppsala universitet tillstyrker de regleringar som föreslås i 
remissen, med förslag på följande förändring. Utöver engelska 
och matematik, bör det vara möjligt att enligt 4§ ange svenska 
som särskild behörighet. Detta då grundläggande behörighet 
under en period inte krävde godkända kurser i engelska eller 
svenska. Ett tillägg av svenska i 4§ skulle möjliggöra för 
lärosätena att reglera detta. Kravet gällande svenska och 
engelska bör i föreskriften regleras som kurser som ges i den 
nuvarande gymnasieskolan. Detta eftersom de sökande som 
måste komplettera för att uppfylla särskild behörighet måste läsa 
aktuella kurser, varför det blir tydligare ur ett 
sökandeperspektiv.  
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