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Antagningsärenden – några siffror

• 2021 prövade nämnden 3105 antagningsärenden – en ökning med ca 1000 ärenden sedan 2020

• Nämnden ändrade (bifall eller undanröjande) i ca 2 procent av de prövade antagningsärendena

• Hittills 2022 har nämnden prövat 2675 ärenden och bifallit 48 överklaganden och undanröjt 8 

(avslagit 1897)

• Ingen nedgång av antagningsärenden efter pandemin. Troligt att överklagandeblanketten har 

bidragit till ökningen.



Vad bör ett yttrande innehålla?
• Vilka utbildningar som den klagande har sökt

• Vilka behörighetsvillkor som gäller för tillträde till sökt utbildning

• Om universitetet eller högskolan anser att den klagande uppfyller behörighetsvillkoren 
eller ej

• Motivering till universitetets eller högskolans ställningstagande i behörighetsfrågan

• En kortare kommentar till vad den klagande har anfört i sitt överklagande

• Om ärendet rör undantag krävs att det anges varför studenten inte kan få undantag både 
i förhållande till behörighetskraven och studenten.



Krav på yttrande från UHR – nya regler
• Yttrande från UHR - ny bestämmelse i 7 kap. 11 § högskoleförordningen 

• Flera ärenden

• Lagprövning

• Nämnden gör bedömning av nivån på kursen. 

• Inget krav på tidigare högskoleutbildning = utbildningen vänder sig till nybörjare

• Beslut 2022-09-23 (reg.nr 23-1769-22) och beslut 2022-10-14 (23-2455-22)



Vilka behörighetsregler skulle tillämpas

• Om en kursplan är beslutad men inte har trätt i kraft tillämpas de äldre 
behörighetsreglerna.

• Skulle troligen ha kunnat lösas med övergångsbestämmelser i kursplanen.

• Beslut 2022-02-03 (reg.nr 23-158-22)



Senare del av program

• Antagning till senare del av program – vilka behörighetsbestämmelser 
tillämpas.

• Om det inte finns särskilda regler i utbildningsplanen eller i 
antagningsordningen tillämpar nämnden kursplanernas behörighetskrav.

• Beslut 2022-03-08 (reg.nr 23-464-22)



Yrkeslivserfarenhet

• Krav på att yrkeslivserfarenhet måste ha förvärvats inom inriktningen 
för den sökandes ämneslärarexamen måste framgå av 
behörighetskraven. (antagning till speciallärarprogram) 

• Beslut 2022-06-02 (reg.nr 23-1393-22)



Pågående anställning och legitimation

• Krav på pågående anställning gör antagning till Grundläggande utbildning i 
psykoterapi inte ok.

• Krav på legitimation i stället för krav på examen eller som ”krav för ett 
delprov” inte ok. 

• Beslut 2022-06-30 (reg.nr 23-1635-22) och 2022-02-23 (reg.nr 23-429-22)



Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

• Försöks-KPU (SFS 2021:1336)
Obehörig då utbildningen genomförts innan Lissabonkonventionen 
trädde i kraft.

• Lissabonkonventionen tillämpas på all utbildning i utbildningslandet 
oavsett när examen utfärdades.

• Beslut 2022-10-14 (reg.nr 23-2180-22) och 2022-09-23 (dnr 241-
01645-22)



Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

• Den sökande hade inte kommit in med blanketten för sökande till KPU

• Sökt utbildning var ”Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning 
mot gymnasieskolan i ämnet företagsekonomi” och sökandens meriter 
fanns i NyA

• Lärosätet ansågs kunna göra behörighetsprövningen utifrån den 
information det hade tillgång till.

• Beslut 2022-09-02 (reg.nr 23-2114-22) 



Underkända behörighetskrav

• Ett särskilt behörighetskrav ska vara helt nödvändigt för att studenten 

ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

• Ska inte användas som urvalsintrument.



Underkända behörighetskrav
• Ett behörighetskrav måste vara formulerat så att den sökande inför ansökan kan 

förhålla sig till kravet.

• ”Därutöver ska examinatorn godkänna att studenten har tillräcklig kunskap inom 
projektets specifika område” var inte förenligt med högskoleförordningen.

• Inte heller att den sökande var tvungen att komma in med sitt examensarbete för 
att lärosätet skulle kunna bedöma om det passade in i en forskargrupp.

• Beslut 2022-10-14 (reg.nr 23-2793-22) och 2021-12-07 (reg.nr 23-3024-21)



För sent inkommet överklagande

• Att antagningsbeskedet finns tillgängligt på antagning.se är inte 
tillräckligt för att visa att den klagande tagit del av det. 

• Lärosätet måste kunna visa att den klagande faktiskt har tagit del av 
antagningsbeskedet.

• Beslut 2022-08-24 (reg.nr 23-2396-22)


