
 

1(3) 

Organisationsnr: 
202100-2932 

 BESLUT 
 
 2020-10-06 Dnr UFV 2020/2088 
 
 

Universitets- och högskolerådet 
 
 
 

Remiss från Universitets- och högskolerådet 
gällande förslag till föreskrifter om ändring i 
Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(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 yttrande 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 Jacob Färnert. 
 
 
 
Eva Åkesson 

 
 

Cecilia Marklund 
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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 
Vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan kommer 
att genomgå en förändring. Fem av dagens ämnen upphävs och 
innehållet från dessa flyttas istället över till något eller några av 
de nya ämnena.  
 
Som en konsekvens av ändringen behöver UHR föreskriva om 
vilka av de nya kurserna inom programmet som kan motsvara 
naturkunskap 2. 
 
Remissen innehåller även förslag på förändring av 
behörighetskrav för ämneslärarprogrammet med inriktning mot 
arbete i grundskolans årskurs 7-9 inriktning teknik.  
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Kommentarer och ändringsförslag  
Uppsala universitets tillstyrker förordningsändringarna vad 
gäller ändrade behörighetsgivande kurser från vård och 
omsorgsprogrammet, då detta är enbart är en konsekvensändring 
som följer av förändringar i gymnasieskolan.  
 
Vad gäller förslag om ändrad behörighet till 
ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurs 7-9 inriktning teknik gäller det en 
utbildning som inte ges vid Uppsala universitet, varför 
universitetet avstår från att lämna kommentarer.  
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