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Vuxenutbildning i samverkan (ViS) yttrande gällande förslag till
ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter
(UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

Inledning
I detta yttrande redovisas Vuxenutbildning i samverkan (ViS) synpunkter på
Universitets- och högskolerådets remiss om förslag till ändringar i Universitets-
och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet
och urval.

Synpunkter
ViS vill lyfta möjligheten att anses behörig till högskola och universitet på annat
sätt än genom betyg är positivt. Att lyfta fram den reella kompetensen är viktigt
och i likhet med UHR:s konsekvensbeskrivning håller ViS med om att det är
viktigt att den nationella likvärdigheten och rättssäkerheten för bedömning av
den reella kompetensen måste fastställas.

ViS anser att det finns en hel del otydligheter i remissen, tex under stycke 2
under § 1 anser ViS att det  behöver utvecklas vad som menas med “förmåga
att praktiskt omsätta” Ordet praktiskt är ett ord som kan tolkas på olika sätt och
behöver förtydligas om det menas med att man skall visa kunskaperna rent
praktiskt eller om det innebär att man skall i praktiken kunna använda sig av
kunskaperna som omnämns. ViS förstår att det är lärosäten som skall använda
sig av de angivna kompetenserna när de arbetar med bedömning av den reella
kompetensen. Då syftet är att öka likvärdigheten i Sverige kring denna
bedömning behöver detta även förtydligas anser ViS för att bedömningen skall
göras på ett så likvärdigt sätt som möjligt.

I konsekvensbeskrivningen ser ViS att man tänkt in att Vuxenutbildningen blir
påverkade av förändringen som så kallade “vidareinformatörer”. ViS vill betona
att det är ytterst viktigt att dess Studie- och yrkesvägledare i god tid får ta del
av informationsmaterial för att stödja eleven i den individuella planeringen på
ett korrekt sätt. Här vill ViS poängtera oron för den korta implementeringstiden.
ViS är osäker på om förändringen kommer att innebära att Vuxenutbildningen
kommer att bli involverad i att på något sätt anordna individuella kurser inom
de angivna ämnena svenska, matematik och engelska i ett för eleven, sätt att



införskaffa sig den kunskap som efterfrågas i form av praktisk kompetens i tron
att detta är en enklare väg att gå.  Inget av detta nämns i remissen eller
konsekvensbeskrivningen, viktigt att detta finns med i betänkandet och att
ViS inte kan lämna åsikt om hur det kommer att påverka
Vuxenutbildningen/kommunerna ekonomisk eller förberedelsemässigt samt
kompetensmässigt.

Vidare vill ViS lyfta att det finns anpassningar beskrivna för individer med
funktionsnedsättning, vilket är bra, men ViS saknar en beskriven anpassning
för utlandsfödda. ViS anser att det är mycket viktigt att denna målgrupp tas i
åtanke vid konstruktion av ett prov.
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