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Ansökan om att få använda vissa behörighetskrav till
kursen Rehabiliteringsvetenskap A, Ridterapiutbildning
30 poäng
Ärendet
Mittuniversitet har ansökt om att till kursen Rehabiliteringsvetenskap A,
Ridterapiutbildning 30 poäng som behörighetskrav få använda grundläggande
behörighet samt Engelska kurs A, Dressyr Lätt C (Svenska Ridsportförbundet) och
fyra års yrkeserfarenhet som Skötare inom psykiatrisk vård, Behandlingsassistent,
Arbetsterapeut, Psykolog, Sjukgymnast, Sjuksköterska eller motsvarande.
Universitetet motiverar sin ansökan med att det finns kurslitteratur på engelska, att
studenterna bör ha dokumenterad hästvana och att det fordras en omfattande
yrkeserfarenhet för att kunna tillgodogöras sig kursen.
Skäl till Högskoleverkets beslut
I högskoleförordningen (7 kap. 7 §) anges att ”De krav på särskild behörighet som
ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig den
sökta utbildningen.”
I Tillträde till högre utbildning m.m. (prop. 1995/96:184) skrev regeringen (sid 26):
”Om det för vissa kurser eller program finns behov av att ställa andra behörighetskrav
än de som kan uttryckas i form av standardbehörigheter skall Högskoleverkets
godkännande till detta inhämtas.” I Högskoleförordningen uttrycktes detta på ett sätt
som innebar att det inte gällde utbildningar som ledde till yrkesexamen. För dessa
skulle det inte finnas några möjligheter att ställa krav utöver standardbehörighet.
I Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15) skrev regeringen (sid 58-59): Regeringen
anser därför att högskoleförordningen bör kompletteras med en bestämmelse som gör
det möjligt för Högskoleverket att ge högskolorna tillstånd att ställa högre krav än de
som anges i standardbehörigheterna för sådana utbildningar som leder till
yrkesexamen. Enligt regeringens mening bör bestämmelsen utnyttjas restriktivt och
endast om särskilda skäl finns. Det är väsentligt att inte högskolorna ges rätt att ställa
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högre krav än vad som anses nödvändigt. Högskolorna bör själva – liksom för
närvarande – ha rätt att sänka behörighetskraven. Regeringen avser att hålla sig
informerad om hur och i vilken omfattning Högskoleverket medger att högre krav får
ställas.”
Högskoleverkets tolkning av ovanstående är att verket ska vara restriktivt när det
gäller att ge tillstånd till behörighetskrav utöver vad som anges i
standardbehörigheterna. Högskoleverket anser att ett yrkeserfarenhetskrav på fyra år
är för omfattande och ger därför tillstånd till att använda ett krav på ett års
yrkeserfarenhet.
I standardbehörigheten för Yrkesteknisk examen (E.6) finns visserligen ett krav på fyra
års yrkesverksamhet, men det beror på utbildningens speciella karaktär. Yrkesteknisk
högskoleutbildning är en vidareutbildning för individer med en tvåårig yrkesinriktad
gymnasieutbildning.
Högskoleverket beviljar de övriga kraven.
Högskoleverkets beslut
Högskoleverket medger enligt högskoleförordningen 7 kap. 9 § tillstånd för
Mittuniversitetet att till kursen Rehabiliteringsvetenskap A, Ridterapiutbildning 30
poäng, fr.o.m. antagningen till höstterminen 2005 använda följande behörighetskrav:
Grundläggande behörighet samt Engelska kurs A, Dressyr Lätt C (Svenska
Ridsportförbundet) och ett års yrkeserfarenhet som Skötare inom psykiatrisk vård,
Behandlingsassistent, Arbetsterapeut, Psykolog, Sjukgymnast, Sjuksköterska eller
motsvarande.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Håkan Forsberg efter
föredragning av utredaren Leif Strandberg
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