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Yttrande över promemorian Behörighetsgivande och högskoleintroducerande 
utbildningar  
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har getts möjligheten att lämna 
synpunkter på förslag i promemorian Behörighetsgivande och högskoleintroducerande 
utbildningar, ert diarienummer U2018/02165/UH.  

SUHF ställer sig i stort positivt till förslagen i promemorian.  
 
SUHF ser positivt på förslaget att upphäva den så kallade collageförordningen och den så 
kallade basårsförordningen och ersätta dessa med en ny förordning om 
behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning. SUHF anser att det av den 
föreslagna nya förordningen tydligare framgår vad som gäller vid anordnandet av dessa 
utbildningar. Inte minst förslaget att bestämmelser i högskoleförordningen som rör 
tillgång till studenthälsovård, försäkringar, studievägledning och kursutvärderingar ska 
vara tillämpliga på de studerande är bra.  
 
SUHF har tidigare påvisat att det finns problem med de nuvarande kraven om att 
lärosätena vid antagning till det basåret samtidigt ska anta den studerande till 
efterföljande högskoleutbildning. Att man i promemorian föreslår att det kravet tas bort 
är därför positivt. Den studerande ska istället ha rätt att bli antagen till en 
högskoleutbildning som hen kompletterat sin särskilda behörighet för. 
 
SUHF ser också positivt på förslaget att kravet på brist på behöriga sökande tas bort för 
att lärosätet ska ha rätt att anordna basårsutbildning.  
 
SUHF har noterat att det riskerar att ta lång tid för nyanlända att uppnå behörighets-
kraven till högskoleutbildningar på grundnivå. Likaså skiljer sig det svenska utbildnings-
systemet från de system som finns i de nyanländas hemländer. Det finns därför ett stort 
behov av behörighetsgivande utbildningar i svenska och engelska, vilka också är 
anpassade till de krav på språkkompetens som finns i högskolesystemet liksom 
preparandutbildningar kring metod, studieteknik och vetenskapliga förhållningssätt. 
Flera lärosäten har inrättat sådana högskoleintroducerande utbildningar. SUHF ser 
positivt på förslaget som innebär att dessa utbildningar kommer att kunna omfattas av 
den nya förordningen. SUHF vill samtidigt påpeka att dessa utbildningar är resurs-
krävande och att det finns behov av resursförstärkning inom sektorn för att lärosätenas 
insatser för nyanlända ska få den positiva effekt man strävar efter. 
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Utöver ovan angivna synpunkter hänvisar vi till vad våra medlemmar anför i sina 
remissvar. 

 
Enligt uppdrag   
 

 
 
Marita Hilliges 
generalsekreterare  


