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Yttrande över Kompletterande utbildning för personer med 
avslutad utländsk utbildning  
 
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har fått möjligheten att svara på 
remiss av Utbildningsdepartementets promemoria Kompletterande utbildning för 
personer med avslutad utländsk utbildning, ert diarienummer U2018/01274/UH. 

 
Syftet med den kompletterande utbildningen ska ändras 
I promemorian föreslås en ändring som innebär ett något breddat syfte med en 
kompletterande utbildning. Utbildningen ska syfta till att studenterna ska kunna få 
behörighet att i Sverige utöva ett yrke som den utländska utbildningen är relevant för, 
inte enbart som den utländska utbildningen har förberett dem för. Syftesskrivningen i 
den här paragrafen, § 2, är särskilt viktig eftersom den är direkt länkad till 
behörighetsreglerna i paragraf fem. 
 
SUHF tillstyrker förslaget. Skrivningen skapar öppningar för att personer från en annan 
samhälls- och yrkesstruktur än den svenska, men med utbildnings- och 
kompetensbakgrund med relevans för liknande yrkesområde på den svenska 
arbetsmarknaden, ska kunna antas till kompletterande utbildning. Förslaget stärks av att 
det ligger i linje med Lissabonkonventionens principer om generöst och flexibelt 
erkännande, vilket den nuvarande striktare skrivningen inte gör. Behörighets-
bestämmelserna ställs på det här sättet i bättre relation till vad en person med viss 
utbildningsbakgrund faktiskt kan.  
   
Ett behörighetskrav ska vara att syftet med utbildningen kan nås inom ramen för 
denna 
SUHF vill att förordningen tydligare möjliggör för högskolan att motivera behörighet i 
förhållande till kompetenser som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. 
Promemorians förslag till formulering i punkt 3 bör därför strykas och SUHF förslår 
istället en förändring av den följande skrivningen: ”Högskolan får meddela föreskrifter 
om sådana krav på förkunskaper som är nödvändiga för att studenten ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen” till: ”Högskolan får meddela föreskrifter om sådana krav 
på förkunskaper som är nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen och uppnå syftet enligt 2 § punkt 1, 2 eller 3.” 
 
SUHF:s förslag svarar väl mot eventuella tilläggskrav utöver behörigheten i förordningen 
som högskolan bedömer nödvändiga för att studenten ska klara utbildningen. Den är 
också tillämplig vid användande av denna förordnings avslutande skrivning i § 4 
”Bestämmelser om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § 
högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor i denna förordning.” 
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Förordningen bör också förändras för att omfatta fler än enbart de som har en avslutad 
utbildning. här anser SUHF att det ska göras ett tillägg i skrivningen under punkt 1 så att 
den även innefattar personer som avbrutit sina studier i slutfasen av en utbildning vid 
ett utländskt lärosäte men ändå bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Dessutom 
bör förordningen också öppna för att högskolorna med ökad förmåga att utföra 
valideringar också ska kunna anta studenter till kompletterande utbildning även om de, 
exempelvis på grund av flykt, saknar dokumentation. 
 
Utbildningen ska kunna omfatta ytterligare 30 högskolepoäng i svenska eller engelska 
SUHF stödjer tillägget ”Utöver den omfattning som anges i första stycket… Denna 
ytterligare utbildning får bara anordnas för studenter som behöver ytterligare utbildning 
i språket för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och för att på ett relevant sätt 
kunna förbereda sig för den yrkesverksamhet utbildningen syftar till.”  
 
Punkterna 1 och 2 saknar dock relevans och bör strykas. Det finns inget krav på 
kunskaper i svenska, svenska som andraspråk eller engelska för behörighet till 
kompletterande utbildning. Detta krav, som är kopplat till den grundläggande och 
särskilda behörigheten i högskoleförordningen, gäller inte för den kompletterande 
utbildningen, om inte högskolan beslutar om det enligt skrivningen om högskolans 
möjligheter att meddela ”sådana krav på förkunskaper som är nödvändiga för att 
studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.” 
  
Omfattningen av ett självständigt arbete ska kunna understigas 
SUHF stödjer förslaget som en rekommendation, men förordar inte en förordningstext 
med så hög grad av detaljreglering inom utbildningarnas innehållsområde. 
 
 
Utöver ovan angivna synpunkter hänvisar vi till vad våra medlemmar anför i sina 
remissvar. 

 
 
Enligt uppdrag      
 

  
Marita Hilliges 
generalsekreterare   


