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Till statsrådet och chefen för

Utbildningsdepartementet

Genom beslut den december22 1993 bemyndigade regeringen chefen
för Utbildningsdepartementet tillkalla särskild utredare medatt en upp-
drag uppföljning års universitets-1993 och högskolere-göraatt en av
form dir 1993: 143; 1994:01. Med stödU detta bemyndigande för-av
ordnade departementschefen den januari17 verkställande direk-1994

Brändström DirektivenDan utredare. återges bilaga till1tören som som
detta betänkande.

Byråchefen Ställdal förordnadesEwa dag sekreterare.samma som
Direktör Sonja Dahl har sedan november 1994 varit förordnad såsomatt

biträda utredningenexpert
Utredningen har antagit RUT-93.namnet
Genom beslut den oktober27 1994 regeringen tilläggs-RUT-93gav

direktiv bl.a. lägga förslag till förändringar i högskoleförordningensatt
1993: 100 regler tillträde till grundläggande högskoleutbildning dirom
1994: 126. Samma dag tillkallades generaldirektören Erland Ringborg

sakkunnig. Tilläggsdirektiven återges i bilaga till detta delbe-2som
tänkande.

Utredningen har tidigare överlämnat delbetänkande SOUett
1994:153 högskoleverk.Ett Föreliggande betänkande innehållernytt
förslag till preciseringar gällande regler för den allmänna behörig-av nu

förheten högskolestudier. slutbetänkandeEtt vad tillträdesñågornaavser
kommer överlämnas utredningen under 1995.att av sommaren

Universitetslektorn Lars Brandell sedan 1 oktober förordnad1994är
biträda utredningen i tillträdesñägorna.arbetet medatt expertsom

Till RUT-93 knuten referensgrupp för tillträdesfrågor beståendeär en
Björn Andersson, kanslichefenSFS, Ulla Blomqvist, universi-Umeåav

Örebro,kanslidirektören Stig Högskolan iFomeng, rektorn Solveigtet,
Hannersj Vårdhögskolan i Falun, universitetsdirektören Honeth,Peter
Lunds universitet, byråchefen Arne Olsson, Stockholms universitet,
rektorn Ingegerd Palmér, högskolan i Luleå och avdelningschefen Anne-
Marie Rydell, VHS.

Sedan februari1 1995 utredaren Claes Petri, byrådirek-VHS ochär
Lustig, Stockholms universitet,Lars knutna tilltören expertersom

utredningen vad tillträdesfrågor.avser
Rättssakunniga Pia Wikström biträder sedan den 199527 mars
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utredningen expert.som
medbehörighetsñågoröverläggningarhaftUtredningen har om

vårdhög-universiteten och högskolorna,för studentema,er
betygs-[ItbildningsdepartementetsFolkbildningsxådet ochskoloma,

SWPP-
publice-utredningentillträdesñågoma harmedled i arbetetSom ett
från denför eleverför högskolestudierBehörighetarbetsrapport:rat en

hearing dendiskuterats vid 27hargymnasieskola: Denna marsennya
gyrrmasieskolan,universitet och högskolor,förmed1995 representanter

Sveriges folk-förenade Studentkårer SFS,Sverigesvuxenutbildningen,
organisatio-ochmfl. berörda myndigheterförbund,högskolestuderandes

ner.
hearinguppslutningen vid dennaden allmännabakgrundBl.a. mot av

ingebeslutatställningstaganden har jagpreliminärautredningensbakom
förbehörighet1995:41 Allmändelbetänkande SOUföreliggande

härmed överlämnas.vilkethögskolestudier,

i aprilStockholm 1995

BrändströmDan
BrandellLars



SOU 1995:41

Innehållsförteckning

l Sammanfattning 7
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Fölfatuiingsfirslag2 9
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . ..

3 Uuedningsugqxhaget 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

4 Bakgrund 13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..4.1 Behörighetslqav för högskolestudier 13

. . . . . . . . . . . ..4.2 Den gymnasieskolan 15nya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gällande4.3 behörighetsregler 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Allmän behörighet 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.1 Allmän behörighet för studerande från gymnasieskolan 17

5.2 Motsvarandebedömningar 19
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .5.3 Allmän behörighet 25:4 regeln 22genom - . . . . . . . . . .

Bilaga KommittédirektivI 25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bilaga Tilläggsdirektiv2 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bilaga Skollagen,3 bilaga 2 33
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





SOU 1995:41

l Sammanfattning

gällande bestämmelserNu allmän behörighet för högskolestudierom
fastlades innan det klart hur läroplanen och betygssystemet i denvar nya
gymnasieskolan, skulle komma utformas. innebär det, inteDetatt att
minst for eleverna i den gymnasieskolan, oklart hur gällandeärnya nu
regler kommer tillämpas de sökaskall till högskoleutbildning årnäratt

eller1997 har betydelseDetta för de val kurser ochsenare. av grenar
de förväntas med början innevarande vårtermin. minstIntegöra ärsom

det oklart hur övergång till reducerat gymnasieprogram kan påverkaen
möjligheten för elev få allmän behörighet för högskolestudier.atten

Utredningen föreslår den aktuella paragrafen i högskoleforord-att
ningen preciseras så för allmän behörighet för studerande frånatt ett
nationellt i den gymnasieskolan krävsprogram nya

lägst betyget Godkänd kurser motsvarande minst 90 procent av
programmet

lägst betyget Godkänd i samtliga kärnämnen d.v.s. de kurser ärsom
för samtliga nationella gymnasieprogram, med undan-gemensamma

för idrott och hälsa och estetisk verksamhet.ämnenatag

lägst betyget Godkänd på specialarbetet

utredningensI förslag ingår också behåller gällande regleratt man nu
den har motsvarande svensk eller utländsk utbildning denelleratt som

verksamhet förvärvat motsvarande kunskaper ocksåsom genom annan
skall behörig, liksom stadgandena behörighet den s.k.vara om genom
25z4-regehi.

Utredningen diskuterar också hur reglerna motsvarandebedöm-om
ning bör tillämpas i olika fall, bl.a. för studerande från den kommunala
vuxenutbildningen och studerande läst reducerat iettsom program
gymnasieskolan
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Författningsförslag2

Utredningen föreslår kap4§ 8 högskolas-förordningen SFS 1993: 100att
ändras enligt följande

gällandeNu högskoleförordning Förslag till ändrad lydelse
SFS1993: 100

kap3 8 kap
Allmän4 § behörighet har den 4 § Allmän behörighet har den
fullföljt nationelltettsom pro- som

i gymnasieskolan eller har fullföljt nationellt ellerettgram
motsvarande svensk eller specialutfommt ochut- program
ländsk utbildning eller den därvid har lägst betyget God-som

verksamhet förvär- känd kurser omfattargenom annan som
motsvarande kunskaper. minst 90 den min-vat procent av

Den har modersmål garanterade tiden förannat sta ettsom
svenska, danska, färöiska, fullständigtän program

isländska eller norska skall ha har lägst betyget Godkänd i
erforderliga kunskaper i svenska. engelska, matematik, natur-

.kunskap, religionskunskap,
samhällskunskap och svenska
i den omfattning dessa ärmen
har för Övriga enligtprogram
bilaga till skollagen2
1985:1100

har lägst betyget Godkänd
specialarbete.

Allmän behörighet har också
den har motsvarande svensksom
eller utländsk utbildning eller den

verksamhetsom genom annan
förvärvat motsvarande krmskaper.

harDen modersmålannatsom
svenska, danska, färöiska,än

isländska eller norska skall ha
erforderliga kunskaper i svenska
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Utredningsuppdraget3

utredningen för uppföljningRUT-93 1993 års universitets- ochav
högskolereforrn har sina uppgifter följa hur be-attsom en av upp
hörighetsvillkor och urvalsregler antagningssystem och informa-samt

tilltion studenterna utvecklats i och med 1993 års reform Regeringen
har detta tilläggsdirektiv utredningen i uppdragutöver gett attgenom

....lägga ñam förslag till förändringar i högskoleförordningens
regler tillträde till grundläggande högskoleutbildning. Syftetom
skall skapa nationell ordning överblickbar föratt ärvara en som
de enskilda vad beträffar kopplingen mellan gymnasieskolan, vux-
enutbildningen och högskolan. Särskild skalluppmärksamhet äg-

de studerandes rättssäkerhet i antagningsprocessen....nas

arbetet med tillträdesñägorna kommerI behandla fyraRUT-93 att
delområden:

Reglerna för behörighet
Urvalsregler och urvalsmetoder
Antagningsprocessen systemsom
Informationen till presumtiva studerande och andra berörda om
antagningen till högskolor och universitet.

utgångspunkt för arbetet med tillträdesfrågornaEn inom RUT-93
tillträdesfrâgoma.betona studentperspektivetär att

Föreliggande delbetänkande för den behörig-reglerna allmännarör
till högskolestudier.heten högskoleförordningen 1993:100 8SFS

kap ursprungligen det4 När dessa regler formulerades var-
fortfarande oklart hur läroplanen och i denbetygssystemet nya gym-
nasieskolan skulle komma utformas.att

Enligt min behörighetmening bör nuvarande regler allmänom
preciseras bakgrund den utformning framför allt betygs-mot av som

i gymnasieskolan har tätt. har flera skäl valtJagsystemet senare av
bryta denna fråga för behandling:att ut separat

har visatDet sig det oklart för eleverna i den gymnasi-äratt nya
eskolan och deras lärare hur gällande för be-regler den allmännanu
hörigheten kommer tillämpas. har betydelse för de valDettaatt av
kurser och de gymnasiestuderande förväntas medgöragrenar som
början innevarande vårtermin. minst det oklart hurInte över-är en
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för elevpåverka möjlighetenkantill reduceratgång ett enprogram
högskolestudier.behörighet förfå allmänatt

utform-ocksåbehörigheten påverkarallmännaInnebörden denav
olikauppställas förbehörighetskmv kande särskildaningen somav

förgällerkomplement till de kravutbildningsalternativ ett somsom
för allmänna be-har reglerna denbehörigheten. Vidareallmännaden

i dentillämpningen betygsreglemaförbetydelsehörigheten nyaav
gymnasieskolan.

preci-möjligtsådärför angeläget görDet är att snart ensomman
i förstaför högskolestudier,behörighetallmänsering reglerna omav

gymnasieskolan.genomgått denför de eleverhand nyasom
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4 Bakgrund

4.1 Behörighetslcrav för högskolestudier

Syftet med behörighetskrav till viss högskoleutbildning är yttersten
å sidan, viss startnivåatt, för den berördagarantera utbild-ena en

ningen och, å andra sidan, besked till presumtiva sökande vadge om
lcrävs för framgångsrikt genomföra den aktuella utbildningen.attsom

viktigtDet högskolans utbildningär kan byggaatt de stude-att
rande har tillräckliga förkunskaper. minstInte detta förutsätt-är en
ning för på rimlig tid inom högskolanatt skall kunna nåman en upp
till de utbildningsmâl finns bla preciserade i examensbestäm-som
melserna. Samtidigt måste betonas stannivån till viss högsko-att en
leutbildning inte kan väljas oberoende den omgivande utbildnings-av
miljön Högskoleutbildning inom visst måste utgå ñan kun-ämneett
skaper och färdigheter kan inom gymnasieskolan ellersom man

högskolestudier i andra ämnen.genom
Det bör också ñanrluållas för enskild intestudent exaktatt man en

kan hanshennes förkunskaperavgöra tillräckliga för framgångärom
inom viss utbildning. Studieframgången beror inte bara kunska-en
pemaidespeciñkaförkunskapsänmensomñnnsutanocksåpåen
rad personliga egenskaper och förutsättningar, inte kan imätassom
avklarade kurser i gymnasieskolan Rent generellt kan säga attman

erfarenheter framgångsrikastörre teoretiska studier gyrrmasie-påav
eller högskolenivå den studerande destohar, möjligheterstörresom
har vederbörande genomföra högskolestudier. sedanMen till-att
kommer rad andra faktorer, inte minst den studerandes motivationen
och för de aktuella studierna.engagemang

Behörighetskraven har därför betydelse allmän informa-en som en
tion till presumtiva studerande vad kan komma förutsättasattom som
inom viss utbildning. Däremot kan de inte tolkas så de denen att ger
studerande någon garanti för studieframgång. Inte heller kan de ur
högskolans synpunkt utformas så vid antagningen kan identi-att man
fiera alla sökande visar sig problem med sina studier.som senare

Av tradition har det funnits två metoder organiseraatt ett system
för behörighetsprövning för högre studier. Det ursprungliga har varit
behörighetsprov den aktuella högskolanuniversitetet anordnade.som

SverigeI har detta funnits vid de tidigare folkskollärarseminari-t ex
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inträdes-till desigkunde anmälahelstprincipdär i somvemema,
1800-taletmittentillbaka i tidenLångtanordnades. avsomprov

studen-förstodsjälvadåuniversiteten,vidocksådettaförekom som
slutex-och inteuniversitetettillinträdesprov entexamen, envarsom

idagdetinte barainträdesprovenOñagymnasiet.i somvaramen
wvalspmvlfsamtidigtocksåbehörighetspmvkalla ettskulle utan

kvar. AveninträdesprovenfinnshögskolornakonstnärligaVid de
ocksådeturval, finnsföranvändshandi förstade enprovsomom

behörighetsprov.fungerari demkomponent somsom
behörighets-varitharbehörighetssystemförmetodenandraDen

studentexa-traditionelltdettaSverigernotsv. Iexaminagivande var
tillbehörigheti gymnasietlinjevissStudentexamen gavenmen

ock-område. Detbrettinomhögskolestudierochuniversitets- ett gav
universitetsutbild-traditionelladendelartillså storaantasrät att av

be-finnsdetta Därkvarländer harmånga systemningen I enman
bedrivalagfäststudenten rätt atthörighetsgivande gersomexamen

Lmiversitetsstudier.
enklaexaminabehörighetsgivande är attmed allmännaSystem

lättinformationssynpunlçt. Det är attfördelaroch haröverblicka ur
bliföråtminstonestudera, ellerfåför attkrävsvadförklara attsom

inriktning.vissmedområde ellervisstinomstudierförbehörig ett en
studentexa-examina,omfattandemed typharSamtidigt systemett

högsko-universitets ellerbörjafåförobligatoriska krav attsommen,
detdiskrimineraralltFramförnackdelar.lestudier flera sompersoner

detnågotförktmskapema sätt ännödvändiga annatsig deskaifar
hän-svårtsådantinomdet att tatraditionella systemDessutom är ett
ochinnehållvarierandemedutbildningarmångfaldtill den avsyn

högskolesystemet.ihar inlemrnatssuccessivtuppläggning, som
in-behörighetssystemtill detförklaringamaDetta är somaven

innebarhögskolereforrn Denårsmedsamband 1977ifördes fullt ut
allagälldebehörighetför allmännivåfastställde somsomatt enman

flestatill dedetfannsdennahögskolestudier. Utöverbedrivaskulle
utbildningfrånvarieradebehörighetskrav,särskildautbildningar som

kravutordesbehörighetskravensärskildatill utbildning. De av
gymnasiet.frånstudiekursergenomgångna
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4.2 gymnasieskolanDen nya

gymnasieskolan baserad kurserDen inom olika Deär ämnennya
olika kurserna där innebäråsatta kursen harpoängär poäng atten
minst timmes garanterad undervisningstid.en

Eleverna oftast olika inriktning.går med finns 16Detprogram,
nationella omfattar antingen eller timmar.Dessa 2400 2180program

flesta finnsde det med delvis olika kursinne-I programmen grenar
håll, eleverna har välja mellan de nationellaUtöverattsom program-

derasoch nationella finns också lokala med olikagrenarmen grenar
profilering. möjligheterfinns också för eleverna skapa special-Det att
utformade finns också individuella inteDet Det ärprogram program
heller ovanligt s.k.elever läser reducerade vilket innebäratt program,

läser kurser enligt nationellt elleravstår frånatt ett program men en
flera kurser. Enligt reglerna har rätt strykadetta sättattman

tiokurser motsvarande högst det förprocent programmet uppsattaav
timantalet.

Utbudet valfiia kurser bestäms till respektivedelav m.m en av
gymnasieskola, också hur utbildningen fördelasskallavgörsom
terminer o.s.v.

del i gymnasiet i princip i årskursEn valen måste redangörasav
Till tidigare, i dådel sker det årskurs i grundskolan,9ännuen

tillträde inte bara tillkan söka och få till ocksåett utanman program
viss inom programetten gren

varjei gymnasieskolan kurs. finns fyra betygs-Betyg Detsätts
Godkänd, Välgrader Icke godkänd, Godkänd och Mycket Väl God-

kurserkänd. Eleverna får för de där de fått lägst betyget God-poäng
känd.

Slutbetyg från får den genomgått kurserett motsva-program som
rande den för fått be-gällande totala ochpoängsurnrnanprogrammet

Ävendessa. godkänd innebärbetyget Icke Dettatyg accepteras.
teoretiskt den defått Icke godkänd de flestaävensett att som av
föreskrivna kurserna har få slutbetyg.rätt att ett

första kullen inom iDen den gymnasieskolan går juststora nya nu
årskurs kommer bland till högsko-Den dyka de sökandeatt upp
leutbildningar from hösten 1997.
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behörighetsreglerGällande4.3

gällandeutbildning enligtviss krävstillbliFör antagenatt nuen
dess-ochsökande har behörighetden allmänhögskoleförordning att

för det aktuellakan gällabehörighetden särskilda antag-utom som
ningsalternativet.

principiellamotiv för frângå dennafinnsinte detJag attattanser
diskute-har utredningenbehörighetskraven Däremotuppläggning av

gruncüäg-behörighet borde bytasbeteckningen allmän motutrat att
återkom-det gäller.beskriver vad Jagbättrebehörighet,gande som

uppdragmittslutbetänkandet i de delaridenna frågatill somavmer
tillträdesirågorna.gäller

högskoleförordningenfastlagda iför behörighetallmän ärKraven
kapitel 5.kap, 4-5§§,HF 8 se

högskoladenfastställsbehörighetskravEventuella särskilda av
förrelevantaskalli fråga. Kravenutbildningenanordnar varasom

färutbildningen De avse

ellernationellagymnasieskolansiikunskaper mot-ämne program
svarande kunskaper.

högskolekurser.fleraellerkunskaper från en

betydelseellerutbildningenbetingasvillkor ärandra avavsom
kapför HF 8förberederutbildningenyrkesområdeför det som

6§.
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Allmän behörighet5

Allmän behörighet5.1 för studerande från

gymnasieskolan

kap, i dagens högskoleförordningI 8 4:e § föreskrivs inledningsvis
att

Allmän behörighet har den fullföljt nationellt iettsom program
gymnasieskolan...

gymnasieskolanSom har kommit utformas betyder dettaatt att
eleven har deltagit i undervisningen i under de årsomett treprogram
utbildningen och fått betyg kurserna i detta Avenvarar program
Icke godkänd räknas då betyg. Det finns inga krav prestatio-som

i form godkända betygner av mm
kan inte varit intentionernaDet ha med gymnasiereforrnen denatt

i extremfallet suttit delen undervisningen,störresom av av men som
bara blivit godkänd fåtal de ingående kurserna skulleett av vara
behörig till fortsatta studier högskolenivå. har också frånDet

håll ställts frågan vilketmånga elev skall fullföljthasätt etten
för detta skall behörighet för högskolestudier. Iattprogram ge sam-

band med detta har efterlyst precisering den aktuellaman en av para-
grafen i högskoleförordningen

Paragrafen den allmänna behörigheten för studerandeom som
frånkommer det gymnasiet bör enligt min mening preciserasnya

följande punkter:tre

behörighetFör måste krävas studerandeden med framgångatt ge-
nomfört delen det studerade gymnasieprogrammet. be-Detstörre av
tyder vederbörande för behörig för högskolestudier skallatt att vara
ha lägst betyget Godkänd delen de kurserstörre av program-som

omfattar. Utredningen föreslår skalldetta kursermet att motsva-avse
rande minst 90 maximala Det-poängsummaprocent programmetsav

innebär elev gått skall ha2400-poängsprograrnta att etten som upp-
nått minst 2160 och den gått 2l80-poängsproglampoäng att ettsom

poängl.minstskall ha 1960

Exakt beräkning 1962 rimlig avkortningEn 1960.poäng. ärger
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medförframför allt det90 berorValet attattprocentsatsenav
reducerat meddvsreduceratmaximaltläserelev ett programsomen

vederbörande har lägstförutsättningunderkravetuppfyller%,10 att
kvarstående kurser.iallaGodkändbetyget programmet

varie-gymnasieskolan harinationellaDe ettsexton programmen
Icämämnenqdeldockfinnsinnehåll.rande Det somgemensamen

nationellaalla utgörsmåste läsa avprogramman
matematik,religionskunskap,samhällskunskap,engelskasvenska na-

och harestetisk verksamhetoch hälsaidrottturkunskap, sant en om-
poäng.680sammanlagttill skollageni bilaga 2fattning som anges

utformaddenbehörighetenallmännaden ärvill betonaJag att som
omfattandegenerell erfarenhetdelsblivande studentenden avenger

specifikavissakunskaper inomdelsgymnasial nivå,studier om-
fortsattavilka denämnesmässig grundkanråden utgöra ensom

vederbörandeviktigtdåbyggahögskoleutbildningen kan Det är att
till havetjagDärför föreslårkunskaper.dessaverkligen harockså att

skall läggashögskoleförordningeninationelltfullföljt program
medkämämneskursema,nämndaderesultatgodkäntkrav ovan

verksamhet. EnEstetiskoch hälsa ochi Idrottundantag för kurserna
inomförekommerde intemedkurser intedessaorsak till är atttasatt

regler börmotsvarandevilkenförvuxenutbildningen,kommunaladen
gälla se nedan.

obligatoriskt inslagfinnsgymnasieprogramalla ettInom spe-som
förbere-viktigt formDettaomfattande 30cialarbete ärpoäng. aven

iingådet ocksåstudier. Därför börsjälvständigafortsattadelse för
denhögskolestudierförbehörigheten sö-för den allmännakraven att

specialarbetet.Godkändbetygetskall ha lägstkande

den all-försammanfattningsvis kraveninnebärOvanstående att
gyrrmasiesko-ñånkommerför de studenterbehörighetenmäma som

följandeformuleraslan bör sätt:
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Allmän behörighet har den i gymnasieskolansom

fullföljt nationellt eller specialutfonnat och därvidett program
har lägst betyget Godkänd kurser omfattar minst 90som pro-

den minsta garanterade tiden för fullständigtcent ettav program

har lägst betyget Godkänd i engelska, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska i den omfattning

Övrigadessa har för enligt bilaga till skollagen2ämnen program
1985: l 100

har lägst betyget Godkänd specialarbete.

Motsvarandebedömningar5.2

högskoleförordningen kap stadgasI 8 4 § också den haratt som en
utbildningsvensk eller utländsk fullföljt nationelltettmotsvararsom

i gymnasieskolan eller den verksamhetprogram som genom annan
förvärvat kunskapermotsvarande också har allmän behörighet.

Vidare förskrivs den har modersmål svenska,att ett änannatsom
danska, faröiska, isländska och norska skall erforderligaha kunska-

iper svenska.
Enligt min mening bör dessa regler finnas oförändratkvar med

innehåll. innebär antagningsmyndighetenDe motsv har föratt att
varje sökande vederbörandesbedöma meriter demmotsvararom ovan
föreskrivits för gymnasiestuderande eller

regler kommer tillämpnings-Dessa också kunna användas föratt
bestämmelser för olika studerande. följande behand-detIgrupper av
las några dessa:av

Studerande låst reduceratettsom program

här aktuellaDen regeln för motsvarandebedömning lätt kunnabör
tillämpas elever från gymnasieskolan läst reduceratettsom pro-

Det avgörande för behörigheten däär attgram

det totala antalet eleven iuppnått form kurser medpoäng som av
lägst betyget godkänd skall respektive2160 1960.vara
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u-kurser ingår idegodkänt betygeleven har som
motsvarande kun-estetisk verksamhet ellerochoch hälsaidrotttom

dokumenteradeskaper annat

resultat.med godkäntexamensarbetegenomförthareleven ett

från vuxenutbildningenlcommunalaStuderande den

ifinns kurservuxenutbildningengymnasialadenInom somsamma
estetiskoch hälsa,för idrottmed undantaggymnasieskolan ämnena

följerUtbildningenspecialidrott.ochestetiskaverksamhet, ämnen
gynmasies-betygskravharochkursplanersåledes somsammasamma

motsvarande 1990krävs kurseri komvuxslutbetygkolan För ett
gymnasieskolan. Dettimmar ieller 2180för 2400iställettimmar

dettaskall 90villkoretdet förstainnebär procentatt avvaraovan
1791.egentligentimmard.v.s. 1790

kanSamlat betygsdokument,s.k.finnskomvuxI även ett som
analogifå slutbetyg.studerat för Iinteeleverutfärdas för attsom

alltsådetbörreduceradetidigareanförtsmed vad program,omsom
redovisar kurseri sådant dokumentkomvuxsttrderanderäcka ettatt en

förtimmar,motsvarande minst 1790Godkändmed lägst betyget att
formelltalltså intebehövsi Detuppfylla kravet ettha ansetts p

slutbetyg.
direktGodkändlägst betyget ärkravDe avsersom

specialarbe-inteförekommerkomvuxelever. Däremotöverförbara
svårtocksågymnasieutbildningen. Detkommunalai den är atttet

kravet påkunnaskullekomvuxeleverkrav förfinna motsvaraett som
komvuxeleverföreslår därförspecialarbetet. Jaggodkänt betyg att

uppfyllerdehögskolestudierförbehörighetha allmänskall omanses
högskoleförordningeniaktuella paragrafendeni och ikraven 1 2p

folkhögskolebakgrunñStuderande med

tvååriggenomgångentillämpningsbestämmelsertidigareEnligt gav
högskole-förbehörighetfolkhögskola allmänvid svenskallmän kurs

tillregel framgäller dennaövergångsbestämmelsernaEnligtstudier.
bör docktidenden1999.år Inomoch med utgången närmasteav

detefter detta datum Detskall gällavadpreciseras attsom
utbildning in-motsvarandevadtolkningfastläggasbör termenen

folkhögskolavidhar lästhögskolansökande tillnebär för ensom
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Utredningen har haft preliminära överläggningar med Folkbildnings-
rådet. kommerDessa fortsätta Målsättningen skapaatt är att en gene-
rell tillämpningsregel den nuvarande ochmotsvarar ärsom som an-

tillpassad de krav gäller för den allmänna behörigheten inya som
och med införandet den gymnasieskolan. återkommerRUT-93av nya

i denna fråga.senare

Studerande med utländsk gymnasial utbildning

finnsDet inom omfattandeVHS erfarenhet motsvarandebedöm-en av
ningar for studerande med utländska studiemeriter. RUT-93 har tidi-

diskuterat se SOU 1994:153 avsnitt 2.9 delar denna skallattgare av
överflyttas till den organisation under högskoleforbundetsom svarar
for vissa frågor avseende antagningen till högskolestu-gemensamma
dier. samband härmedI det lämpligtär gör översynatt man en av
gällande praxis för bedömningen den allmänna behörigheten vadav

sökande med utländsk utbildning.avser
Den gymnasieskolan, med den för alla nationellanya program ge-

delen, har redan inneburit kraven för all-nämnts attmensamma som
behörighet har blivit omfattande tidigare. skullemän Dettaänmer

kunna tolkas så for sökande med utländsk utbildning ocksåatt man
skulle kräva någon form utbildning innehållet it.ex motsvararav som

de aktuella kurserna i naturkunskap, religionskunskap samhäll-och
skunskap. Enligt RUT-93zs mening bör för dennaman grupp vara

vid motsvarighetsbedömningen denna inte krä-punkt, ochgenerös
någon exakt motsvarighet till de svenska kurserna. bör räckaDetva
den sökande i utbildningsin genomgått och godkänts kurseratt av

sammanlagt minst omfattning i vi i Sverige skulleämnensamma som
kalla So- och No-ärnnen.
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behörighet 25:4Allmän5.3 genom -

regeln

uppfylla kravenkanocksåföreskriverHögskoleförordningen att man
25z4-regehu:den s.k.behörighetallmänför genom

behörighetallmänden haskall ocksåhinder 4 §Utan ansesav
som

börjar,utbildningenkalenderår dåunder detårfyller 25 senast

dåkalenderårföre detminst fyra åryrkesverksam ut-varithar
erfaren-motsvarandeförvärvatellerbörjarbildningen sättannat

ochhet

fullföljtengelskaochsvenskakunskaper i etthar motsvararsom
5§.1993:100 8 kapgymnasieskolan SFSprogrami

32.punktenimotsvarigheter baratidigaresig frånskiljerreglerDessa
engelskaikunskaperhartidigareformuleradesmotsvarighetDess

gynmasiesko-iårskurserminst tvålärokursslutfördmotsvarande om
danska,svenska,inte harförkrävdeslan. Dessutom sompersoner

i svenskakunskapermodersmål,isländskaochfäröiskanorska, som
varitårunderharsärskilt.föreskriver Dettaregeringen senaresom

rikstestet.ellersvenska, 2kursen etapp
formuleringentidigaregäller denövergångsbestämmelsernaEnligt

sökandeför svenskaalltså intefinnssekelskiftet. Justfram till en-nu
svenskakunskaper iexplicita krav ämnet25:4-regeln någraligt

gamlai detslutförd lärokursmotsvarandeengelskakanVidare
kanprogram. Härnationelltfullföljtföriställetanvändasgymnasiet

skall tillämpashögskoleförordningenhurpreciseringarbehövasdet av
precisering-engelskaoch Dessasvenskagällerdetefter år 1999, när

sekelskiftet.tid förei godföreliggabörar

2 stod härTidigarepunktenavseendeändringtekniskmindrefinnsDet även en
börjar.....utbildningenkalenderhalvår dådetfyra föreminstyrkesverksamvarit .Dermaförändringkomnrerviatttauppiannatsannnanhang.
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till förändringar gällandejag inte det finns skälövrigtI att avanser
25z4-behöñghetenbestämmelser om
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Kommittédirektiv

Dir. 1993:143

årsUppföljning 1993 universitets- och högskolerefonnav

Dir. 1993:143

Beslut vid regeringssammanträde 1993-12-22.

Statsrådet Ask anför.

Mitt förslag

föreslår särskild tillkallasJag utredare för uppfölj-att göraatten en
ning 1993 års universitets- och högskolereform Avsikten är att stu-av
dera hur den ñiheten och det ökade kännetecknar refor-ansvaretnya som

utnyttjats universiteten och högskolorna under treårsperiodenmen av
199394-199596.

Arbetet bör inledas omgående och pågå den l 1996.t.o.m. mars

Ansvaret ligger universitet och högskolor

1992x9321propositionI Universitet och högskolor frihet för kvalitet-
föreslogs långtgående förändringar i regelverket för de statliga univer-
siteten och högskolorna De grundläggande principerna bakom dessa
förändringar skapa üihet för universitet och högskolor be-att attvar
sluta innehåll i och institutionella för verksamheten. Dessaom ramar
principer godkändes riksdagen i december bet.1992av
l992x93zUbU3, 199293103.rskr.

Den högskolelag 1992:1434 och högskoleförordningnya
19932100, ändrad 1993:1080 respektive för Sveriges1993:221senast
lantbruksuniversitet det resurstilldelningssystem för grund-samt nya
utbildning, delvis infördes den julil 1993, innebär statsmak-attsom



1995:41SOUBilaga 126

högreförlandets lärosätenstyrningdirektadenövergivitterna av
harställettid. Iunder långtillämpatsforskningochutbildning som

lång-denväsentlig delochmycketför storaansvaret avenresurser
universitetentilllämnatsi landetkompetensutvecklingen översiktiga

l99293zUbUl4, rskr.1992932169, bet.Jfrhögskolornaoch prop.
1992932363.

tekniska hög-Chalmersnämligenhögskolorna,statligadeTvå av
juli 1994denförs from 1 överJönköping,iHögskolanochskola

mångfalden prop.ökaytterligareförstiñelseformtill att
l992z93z405.l997j93zUbUl8, rskr.1992932321, bet.

och hög-universitetenförsjälvständighetenökadeväsentligtDen
lcraftfullainnefattarordningmedkombineratsharskolorna somen

effekti-ökaochverksamhetenkvaliteten iutvecklaförincitament att
förgivitsUniversitetskanslem harresursutnyttjandet.iviteten ansvar

tvåSålundakvalitetsbedömning.ochutvärderingnationell nyasvarar
högsko-grundläggandeföroch RådetKanslersärnbetetmyndigheter,

högskolor-ochuniversitetenstödjaochstimuleraförleutbildning, att
införsVidarekvaliteten.utvecklaansträngningari deras att succes-na

förgrundutbildningsåväl förresurstilldelningssystemsivt somnya
uppfölj-treårsperioden Ettunderforskarutbildningforskning och

VHS.högskoleserviceVerket förhar lagtsningsansvar
tillförtsökadeparallellt medgenomförtsharReforrnen att resurser

ökningkraftigmöjliggöraförhögskolorochuniversitet att av an-en
högskoleutbildning.grundläggandeitalet studenter

Uppdraget

högskolereforrnochuniversitets- ärårsför 1993målenviktigasteDe
förhållan-ifrihethögskolornasochuniversitetensökaväsentligtatt

riksdag,ochregeringtillde
organisa-innehåll isåvälmångfald i frågatillstimulera somcrt om

verksamheten,tion av
verksamheten,ikvalitetenhöjaatt

effektivt,utnyttjaatt resurserna
utbild-fullföljer sindoktoranderochstudenterantaletöka somatt

ning, och
högskoleut-grundläggandedeninomutbildningsutbudetatt anpassa

efterfråganstudenternastillbildningen
förverkligasmålgrundläggandedessahurstuderabörUtredaren

treårsperioden.förstaunder denhögskolornaochuniversitetenvid
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Utredaren bör studera hur den högskolelagen och denäven nya nya
högskoleförordningen tillämpas. Utredaren bör särskilt belysa i vilken
utsträckning refonnens intentioner igenom till demträngt ytterstsom

för verksamheten, nämligen lärarna och studenternasvarar
Utredaren bör också särskilt belysa hur följande aspekter utveck-

lats:
Studentinflytandet i olika beslutsorgan-
Behörighetsvillkor och urvalsregler-
Antagningssystem och information till studenterna-

högre utbildningens internationaliseringDen-
Relationerna mellan styrelse-fakultet och institutioner-

för den interna utvärderingenAnsvaret-
Vidare bör tillgängligheten till högre utbildning i olika delar av

landet belysas liksom eventuella förändringar vad gäller den sociala,
könsmässiga och regionala rekryteringen till högre utbildning.

Ramar för utredarens arbete

särskilda utredarens gällerFör den arbete kommittédirektiven dir.
dir. 1992:50 till samtliga kommittéer1984:5 och särskildasamt ut-

utredningstörslagens inriktningredare angående respektive redovis-
regionalpolitiskaning konsekvenser.av

skall samråda med ArbetsgruppenUtredaren U 1992:E för jäm-
JÄST-gruppen,ställdhet i högre utbildning och forskning, den s.k.

vilken tagit initiativ till samlad utvärdering be-de projekten somav
drivits tid inom universitet och högskolor siktepå medsenare
ökad jämställdhet.

Utredaren skall resurstilldelnings-vidare från Utredningen nyttom
för universitet och högskolor den Resursbered-l992:05, s.k.system

ningen, hämta erfarenheter i första hand det resmstilldelnings-av nya
systemet.

skall slutligen gällerUtredaren samråda med Kanslersämbetet vad
kvaliteten högskoleservi-arbetet med utveckla och med Verket föratt

gäller uppföljningenvad verksamheten.ce av
Arbetet skall fortlöpande redovisas översiktligt. Utbildningsdeparte-

i särskild ordning bereda företrädare för riksdagspar-mentet attavser
organisationer intresserade des-tier, och andra möjlighet delatt ta av

redovisningar. första redovisningen bör i septemberDen görassa
1994.

Utredningsarbetet skall slutredovisas den l 1996.mars
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Hetällan

hemställer jagjag har anförttill vadMed hänvisning att re-nu
för Utbildningsdepartementetbemyndigar chefengeringen

kommittéförordning-omfattadsärskild utredaretillkallaatt aven -
1993 årsLippföljninguppdragmed1976:119 göraatt avenen -

högskolereforrn,universitets- och
biträdeochsekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om

utredaren
skallkostnadernaregeringen beslutarjaghemställerVidare attatt

Utredningarhuvudtitelns anslagbelasta åttonde mm

Beslut

bifallerochföredragandens övervägandentillsigRegeringen ansluter
hemställanhennes

Utbildningsdepartementet
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Kommittédilekliv

Dir. 1994:126

Tilläggsdirekliv till årsutredningen uppföljning 1993 universi-om av
och högskolereform U 1994:01tets-

Beslut vid regeringssammanträde den oktober27 1994

Sammanfattning uppdragetav

särskilda utredaren, tillkallats forDen följa univer-1993 årsattsom upp
sitets- och högskolerefonn dir. 1993:143, i uppdrag läggaattges
förslag förändringar högskoleförordningenstill i 1993:100 regler om
tillträde till grundläggande högskoleutbildning. Vidare skall uppgifter
och struktur för de centrala myndigheterna inom den utbildning-högre

område med syfte framlägga förslag tillöver attens ses en samman-
hållen myndighet inom universitets- och högskoleområdet.

flögskolerefomien och dess komekvemer

Regeringen tillkallade den december 199322 särskild utredare meden
följa universitets-uppgiñ 1993 års och dir.högskolereformatt upp

1993:143. Uppdraget studera hur förutsättningarnadeär att somnya
skapats reformen utnyttjats universiteten högskolornaochgenom av
under treårsperioden 199394- 199596.

beslut riksdagenGenom bet.l99l92:UbU18, rskr. 1991922195av
UHÄavvecklades Universitets- och hö Utrustnings-gskoleämbetet och

nämnden för universitet och högskolor juli Samtidigt in-den 1 1992.
rättades fem myndigheter, Verket för gskoleservice, sekretariatethönya
för utvärdering universitet och högskolor, den juli ändra-1993lav som

Överklagandenämndende till Kanslersärnbetet, för högskolan,namnet
förRådet grundläggande högskoleutbildning för forskningRådetsamt

universitet och högskolor.om
Vissa beslut tidigare fattades avvecklade myndigheternadesom av

fattas regering och riksdag eller universiteten och hög-numera av av
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utbildningsorganisationen,frågorgällersjälva.skolorna Detta tex om
lokaliseringsñågor.ochdimensionerings-vissasamt

gällerreformenföljdbeslutas lokaltocksåfrågorAndra avsom ensom
vissahögskoleutbildninggrundläggandetilloch urvalbehörighet samt

ansvarademed detta. Tidigarehörinformationsfrågor sammansom
UHÅ arbetetroll icentralhade ocksåfrågor.för dessadelvisUHA en

gårhögskolereforrnenföljdanslagsfranrställningama. Sommed aven
tilldirektårsredovisningarochanslagsfrarnställningarsamtliga rege-nu

ringen
omstrukture-omfattandeövriiinnefattadegskolereformen ävenHö en

högskoleomrâdet.administrationen inomcentralainom denring
inteproblem,radförändringar medförtdessaharSammantaget en

högskolor.ochför universitetocksåstuderandedeminst för men
högskoleserviceförtill Verketjuni 1994den 2Regeringen uppdrog att

ochSARRektorskonferensenAkademiskamed Svenskasamverkani
rörandeförstudieRektorskonvent NHRgskolomas göraNya HöDe en

service tillverketsstyrforrnerförändradeförförutsättningarna mm av
regeringen dentillöverlämnadesFörstudienhögskolor.ochuniversitet

september 1994.9

Uppdraget

medlägesrapportkortlämnatoktober 1994denUtredaren har 17 en
högskoleut-tillrekryteringantagning ochrörandetyngdpunkt frågor

bildning.
uppfölj-påbörjadeövriga redanochbakgrund dennaMot rapportav

i hög-förändringartillfram förslagläggaskall utredarenningsstudier
högskoleut-grundläggandetillträde tillreglerskoleförordningens om

ordningnationellskapa över-skall ärSyftetbildning. att somenvara
gyrnnasiesko-kopplingen mellanbeträffarvadenskildaför deblickbar

skalluppmärksamhetSärskildhögskolanochvuxenutbildningenlan,
anslutningantagningsprocessen Irättssäkerhet istuderandesdeägnas
behovetutredaren belysatillträdesreglema börövervägandentill avom

ochuniversitetvidutbildningutbudetinformationensamordning omav
utomlands.ochi Sverigehögskolor

universi-inommyndighetssüulçturenanalyseraskall utredarenVidare
skall ocksåuppdragetdelhögskoleområdet. dema prövasIochtets- av

ghetsni-mynditillfrån regeringenkan delegerasuppgiñerytterligareom
centralfulluppgiñer börvilkahuvud görasochvån över taget av ensom

kvalitet-ochkvalitetvad gällerarbetetförutsättsmyndighet. Det att
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sutveckling, pågår såväl vid universitet och högskolorsom nu som
central myndighetsnivå, skall fortgå och organisatoriska förutsätt-att
ningar for detta skall central myndighetsnivå. Utredningsarbetetges
bör inriktas skapa sammanhållen myndighet inom området.att en
Myndigheten möjligtbör den juli Utredningsarbetet,1 1995.om

således måste bedrivas skyndsamt, skall ske beaktande detmedsom av
övergripande havet effektivitet i statsförvaltningen

Utbildningsdepartementet
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Timplan

SFS °7SKOLLAGEN, BILAGA 2

Minsta garanterade undervisningstid timmari 60 minuter förom
gymnasieskolans treåriga nationella för ochämnen totaltprogram

ÖvrigaEstetiskt Naturveten- Samhällsvetenskaps-
skapsprogramprogram program program
Natur- Tek- Ekono- Huma- Sam-

nisk misk nistisk hälls-veten-
skaplig veten-gren gren gren

skapliggren
grenÄmnen:

Svenska 200 200 200 200 200 200 200
Engelska 150 150 150 150 l50 150 110
Samhällskunskap 90 90 90 90 90 300 90
Religionskunskap 30 30 30 60 60 60 30
Matematik 150 300240 300240 200 l50 200 101
Naturkunskap 30 30 30 100 100 100 30
Idrott och hälsa 80 130 80 130 130 130 80
Estetisk verksamhet 30 30 30 30 30 30 30
Historia 80 80 80 80 190 190
Filosofi 400 400 40 40
Psykologi 040 040 40 40
Geografi 50 140
Språk 2 190 190 190 190 190
Språk 3 0190 190
Latin med allmän

sprákkunskap
språk 4 240190

Fördjupning i
humaniora eller
samhällsvetenskap 60 10 601

Fysik 220 220
Kemi 180 140
Biologi 101 50
Estetiska ämnen 990
Ekonomiska ämnen 510320
Miljökunskap 060 060
Tekniska ämnen 60 270
Yrkesämnen 1370
Individuella val 190 190 190 190 190 190 190
Lokalt tilläggämnes-

anknuten praktik 130 120 100 130 100 130 130
Summa

undervisningstid 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2370
specialarbete 30 30 30 30 30 30 30
Totalt 21802180 2180 2180 2180 2180 2400

Alternativstreck innebär val mellan alternativ inom grenav program.
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