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Nationella bedömningshandboken 
 
 
 

Remiss från den nationella 
bedömningshandboken gällande meriter som 
ska ge grundläggande och särskild behörighet 
 

Beslut 
Härmed beslutas 
- att Uppsala universitet överlämnar bifogade svar. 
 

Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet att till den nationella 
bedömningshandboken lämna svar gällande behörighet vid 
antagning till utbildning och hur dessa behörigheter skulle 
kunna uttryckas i schabloner vad gäller grundläggande och 
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 och Uppsala studentkårs 
ordförande Johannes Bäck. 
 
 
 
Eva Åkesson 

 
 

Cecilia Marklund 
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Nationella bedömningshandboken 
 
 

Remiss från den nationella 
bedömningshandboken gällande meriter som 
ska ge grundläggande och särskild behörighet 
 
Uppsala universitet har beretts möjlighet att till den nationella 
bedömningshandboken lämna svar gällande behörighet vid 
antagning till utbildning och hur dessa behörigheter skulle 
kunna uttryckas i schabloner vad gäller grundläggande och 
särskild behörighet. 
 

Svar på remissens frågor 
 
När det gäller de alternativa meriter som ska kunna ge 
grundläggande behörighet väljer Uppsala universitet att inte 
besvara frågan. Universitets- och högskolerådet (UHR) har av 
regeringen fått i uppdrag att utforma ett behörighetsprov 
gällande grundläggande behörighet. När UHR utformar provet 
så fastställs vilka kompetenser en sökande ska ha för att anses 
vara grundläggande behörig. När remissinstanser inom Uppsala 
universitet fick ta ställning till vilka av ovanstående meriter som 
bör kunna registreras som grundläggande behörighet så fanns 
inte någon samstämmighet i svaren. Detta tyder på att den 
nationella bedömningshandboken bör avvakta vilka 
kompetenser som ska efterfrågas från en sökande innan 
ytterligare nationella regelverk kring grundläggande behörighet 
fastställs.  
 
I remissen önskar den nationella bedömningshandboken att 
universitetet tar ställning till vilka akademiska meriter som kan 
ge särskild behörighet i samhällskunskap, historia, matematik 
och fysik.  
 
Vad gäller samhällskunskap anser universitetet att 30 hp 
avslutade kurser inom statsvetenskap, sociologi, 
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nationalekonomi, ekonomisk historia, freds- och 
konfliktkunskap, kultur- och samhällsgeografi samt 
utvecklingsstudier bör innebära att den sökande kan anses ha 
kunskaper i samhällskunskap som motsvarar samhällskunskap 
1b, 1a1+1a2 eller A. Universitetet godtar samtliga förslag från 
den nationella bedömningshandboken gällande historia, 
matematik och fysik.  


	BESLUT
	Remiss från den nationella bedömningshandboken gällande meriter som ska ge grundläggande och särskild behörighet
	Beslut
	Bakgrund


	ENKÄTSVAR
	Remiss från den nationella bedömningshandboken gällande meriter som ska ge grundläggande och särskild behörighet
	Svar på remissens frågor



