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statsrådetTill och chefen för

Utbildningsdepartementet

Genom beslut den 22 december 1993 bemyndigade regeringen chefen
för Utbildningsdepartementet tillkalla särskild utredare medatt en upp-
drag uppföljning års1993göra universitets-att och högskolere-en av
form dir 1993:143; U 1994:01. Med stöd detta bemyndigande för-av
ordnade departementschefen den 17 januari 1994 verkställande direk-

Dan Brändströmtören utredare. Direktiven återges bilaga 1 tillsom som
detta betänkande.

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

biträda utredningen.expert
Utredningen har antagit RUT-93.namnet
Genom beslut den 27 oktober 1994 regeringen RUT-93 tilläggs-gav

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-som
tänkande.

Utredningen har tidigare överlämnat två delbetänkanden SOU
1994:153 Ett högskoleverk och SOU 1995:41 Allmännytt behörighet
för högskolestudier.

Universitetslektom Lars Brandell sedan 1 oktoberär 1994 förordnad
biträda utredningen i arbetetatt med tillträdesfrågoma.expertsom

Till RUT-93 knuten referensgruppär för tillträdesfrågor beståendeen
Björn Andersson, SFS, kanslichefen Ulla Blomqvist, Umeå universi-av

Örebro,kanslidirektören Stig Fomeng, Högskolantet, i rektorn Solveig
VårdhögskolanHannersjö, i Falun, universitetsdirektören Peter Honeth,

Lunds universitet, byråchefen Arne Olsson, Stockholms universitet,
rektorn Ingegerd Palmer, högskolan Luleåi och avdelningschefen Anne-
Marie Rydell, VHS.

Sedan februari1 1995 utredaren Claesär Petri, byrådirek-VHS och
Lars Lustig,tören Stockholms universitet, knutna tillexpertersom

utredningen vad tillträdesfrågor.avser
Rättssakkunniga Pia Wikström biträder sedan den 27 1995mars

utredningen frågori rättssäkerhetenrör iexpert antagnings-som som
processen.
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antagningsfrågoma medöverläggningarhaftharUtredningen om
vårdhög-högskolorna,ochuniversitetenstudenterna,förrepresentanter

betygs-UtbildningsdepartementetsFolkbildningsrådet ochskolorna,

SWPP-
tillträdesfrågoma utredningenhar utövermedi arbetetledSom ett

1995:41SOUbehörighetallmänbetänkandetnämndadet omovan
högskolestudier för eleverBehörighet förarbetsrapport:publicerat en

semina-ordnatvidareUtredningen hargymnasieskolan.denfrån ennya
från dettaDokumentationenurvalsfrågoma.majden 19riedag om

från utredningen.arbetsrapportipubliceraskommerseminarium att en
utredningenbakgrundsmaterialmedarbetsrapportYtterligare somen

ipublicerasantagningsfrågoma kommermed attarbetesittianvänt
år.iseptember

och urval,Behörighet1995:71delbetänkande SOUföreliggandeI
och högskolor,universitettillantagningenförreglertillförslag nya

på nuvarande reglersinutredningenöverlämnas,härmedvilket synger
framtidadendiskuterasVidarehögskolan.tillantagningförpraxisoch

betänkandet förslaginnehållerområde. Slutligendettautvecklingen
utredningensarbetet inomIförordningstext.nuvarandeiförändringartill

Brandell,Larsdeltagitharbetänkandemed detta experternasekretariat
Petri.och ClaesLustigLarsStig Fomeng,

vadsitt arbeteslutförtutredningendelbetänkande hardettaMed
1994.från oktoberden 27tilläggsdirektivenavser
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Sammanfattning1

uppgifterna förEn RUT-93 Utredningen uppföljning års1993av om av
universitets och högskolereform har gällt antagningen till högskolan.
Detta betänkande behandlar de framtida reglerna för behörighet och
urval till utbildning vid universitet och högskolor. Vidare utredning-tar

i betänkandet informationen till presumtiva sökande till högsko-en upp
områdelan. Ett behandlas gäller studenternas och deannat som

sökandes rättssäkerhet i samband med antagningsprocessen.
Inför höstterminen 1994 sökte 200 000 någontillänmer personer

form högskoleutbildning. dessaAv det 100 000 tidigarenäraav var som
inte studerat vid högskolan. Antalet sökande har ökat kraftigt under

år. Samtidigt har antagningskapaciteten också ökat. Antalet hög-senare
på årskolenybörjare har sju ökat med 50 procent.

Under 1990-talet har antalet direktövergångar från gymnasieskolan
Mångatill högskolan ökat kraftigt. fler års åldernungdomar i 19 20-

Ävenårstuderar jämfört med för fem sedan. antalet äldre studerandenu
åren.har ökat under de femsenaste

Nya förutsättningar

antagningFörutsättningarna för vid universitet och högskolor har för-
årensändrats dekraftigt såvälrefonner inom gymnasie-senastegenom

skola kursbaseradeoch högskola. Den och decentraliseradenya gym-
nasieskolan, med det kunskapsrelaterade betygssystemet, ändrarnya
förutsättningarna bådeför behörighet och urval vid antagningen till
högskolan.

Inom högskolan har vidare, under den centrala strukturensenare
för utbildningen brutits framförallt de centralt fastställ-attupp genom-
da allmänna utbildningslinjema har avskaffats. En följd detta ärav
också de enskilda högskolorna idag antagningsmyndigheterär för allatt
sin grundläggande utbildning och inte tidigare bara för friståen-desom
de kurserna.

måsteDet ske rad förändringar och anpassningar regler ochen av
rutiner för antagningen, följd de förutsättningarna. Dettasom en av nya

bådegäller inom gymnasieskolan och högskolan. Inom högskoleom-
rådet krävs det förändringar i högskoleförordningen, som ger ramarna
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utvecklingsarbeteockså konkretverksamheten,för ett sommermen
ellerför sighögskoloroch gemensamt.universitet gör var

utvecklingenframtidadenviktigt fördet attVi betonar är an-att
klar:aktörermellan olika ärsvarsfördelningen

antagningsmyn-framgentskallhögskolor ävenUniversitet och vara-
urval, deoch inombehörighetförmeddigheter ramar somansvar

förordningargällande ger.

högskolornakontrollerartillsynsmyndighetHögskoleverket attär som-
fastställt.regelverk ärföljer det som

hög-verksamhetenförriksdagochRegering sätter genomramarna-
regleringsbrev.ochhögskoleförordningskolelag,

dåår den förstainför 1997,åren, synnerheti storadeUnder närmaste
högskolan krävssökande tilldykergymnasieeleverkullen somuppnya

åtgärder:raden

centraladetpreciseringar iochändringardetbehövsPå punktervissa-
högskoleförordningen.regelsystemet,

tillmåste utvecklas ochantagningregelverken förlokalaDe anpassas-
situationen.den nya

olikabestämmelserna icentraladetolkningförpraxisEn sam-av-
måste utvecklas.manhang

antagningsprocessenför självahjälpmedelochrutiner,Nya system-
behövas.kommer att

iförändringar behövshand debehandlar i förstaBetänkande ramar-som
högskoleförordningen.verksamheten:förna

Behörighet

be-förgällerde reglerföreslår förändringar ivissaUtredningen som
preciseringarändringarnaföreslagnade ärhörighetskraven. Vissa av

föreslås förkravenHärgymnasieskolan.den attmotiveras nyaavsom
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allmän behörighet eller grundläggande behörighet utredningen villsom
kalla det i fortsättningen skall preciseras. Vidare bör tillägg igöras
reglerna för den särskilda behörigheten vad betygen förkun-avser
skapskursema.

ocksåVi diskussion omde behörighetskrav inte itar upp en som
första hand förkunskapskrav. föreslåsHär förändringär i högskole-en
förordningen med syfte klarlägga rättsläget.att

föreslår ocksåUtredningen inför med begränsatatt ett system ettman
standardbehörigheterantal skall kunna tillämpas för delenstörresom

de antagningsaltemativ avsedda för nybörjare förekommer iav som
högskolan. Högskoleverket för utfonnningen de olika stan-svarar av
dardbehörighetema och förteckning de utbildningsområdenöveren som
normalt hör till och dessa. Det dock den enskilda högskolanärvar en av

vilka standardbehörigheter och andra förkunskapskravavgörsom som
skall gälla högskolans utbildningar.

ingår ocksåI enskild skall fåkunnasystemet att prövaten person om
hanhon uppfyller kraven för viss standardbehörighet eller ej, ävenen

vederbörande inte söker till viss utbildning.om en

Urval

ocksåUtredningen behandlar hur metoderna för urval kan tillanpassas
de förutsättningar högskolereformen och den gymnasiesko-nya som nya
lan innebär. Inledningsvis konstateras den tidiga-att restman som en av

tvåsituationen olikaarbetar med för urval. Ett centralt, densystemre
samordnade antagningen, och lokalt för antagning till kurser. tvåDeett

olikahar delvis regler. Idag det dock iärsystemen stort sett samma
sökande i de olika ocksåDe allra flesta har studiemål.systemen. samma
Därför tvåbör regelverken för de för antagning samordnas.systemen

påpekarUtredningen också målet lång måstesiktatt attvara man
så långt gårdet har fritt tillträde till högskolans utbildningar. Framförallt

det angeläget såmodifierasär antagning urval ochatt systemen att utan
antagning med tvåurval fungerar likvärdiga alternativ.som

En viktig princip för det framtida urvalet till högre utbildning är att
de metoder använder skall till den utbildning detsom man anpassas
gäller och de speciella förutsättningar gäller för denna. Detta hin-som
drar naturligtvis inte de finns överliggande demönsteratt ett som ger
blivande studenterna överblick bas för deras handlande.en som
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på grundsärskildAntagning

gällandetillkompletteringocksåföreslårUtredningen att nusomman
användas försärskild grund. kanDenurval påinför atturvalsmetoder

tillindividuell hänsynurvalssituationenimöjligheter ta personerattge
regelverket.förutsedda iintemeriter ärhar somsom

vid urvaletockså användas förgrund kansärskild attAntagning
verksamhet inom arbets-erfarenheteromfattandetill merhänsyn avta

arbetsliverfarenhet.livet
tillrekryteringsbasenangelägetdetbetonar ärUtredningen attatt

tradition vi harslår vakt denviviktigtbred. Det ärhögskolan attär om
alltiddettaövertygaddock inteUtredningen attäravseende.i detta om

förtillgodoräkna sig poängmetoderformellabästrealiseras attgenom
handsådana i förstareglerdet sigOfta visararbetslivserfarenhet. att ger

utbildning,visskommerkö därtillupphov enpersonersammaen
På lång siktskett.skulle ha ut-detårnågra än menarannarssenaremen

högskolan lättaretillrekryteringsbasmålet bredmedredningen att en
kangrundsärskildurvaluppnås deinomkan ge.somramar

harstatsmakternamöjligheterocksåpåpekas desammanhangetI som
rekry-högskolornasochmål universitetensförregleringsbrevi att ange

gåttantaletandelen ellergällerdetbl.a.teringspolitik, när sompersoner
regelnGenomhögskolan.konventionella till attdeandra omänvägar

får högsko-högskoleförordningen,iinföresgrundsärskildantagning
mål.uppfylla dessaförbehövaskanmedelde attlorna som

betygenDe nya

gymnasieskolanfrånbetygendekonstaterarUtredningen enatt avnya
deantagningenroll icentralfå likakanskäl inteolikarad somen

urvalsmetoder vidkompletterandeockså behovetökarDettatidigare. av
metoderspeciellagälla dekanDethögskoleprovet.ochbetygensidan av

också gällahåll, kandetolikaprövasintervjuermed mensomm.m.
områden det behövaskanfleraInomkunskapsprov.påtagligamer

1997.hösttennineninförredanurvalsinstrumentsådana
Även urvalsprocessenfå tyngd ikanintede betygen sammanyaom

överskådligunderbetygsurvaländå finnasdettidigare kommerdesom , framtidai denskall räknasde betygenfråga huraktuellEn ärtid. nya
införameningsfulltintedetUtredningen atturvalssituationen. anser

kompliceratbli alltförskullehögskoleförordningen. Detiregler för detta
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på grund de variationer finns mellanstora de olika antagnings-av som
alternativen i högskolan. Däremot kan statsmakterna uppdraggenom

påeller riktlinjersätt för hur betygannat normalt skall användasange
i urvalssituationen.

Utredningen inga konkreta förslag till hur det skall bli medger
betygen i framtida antagningssystem. Däremotett har ambitionen varit

påpeka lämplig färdriktning.att Utredning denna bakgrunden tar mot
diskussion hur de betygen skulle kunna användasupp en förom nya

urval. Vissa olika metoder diskuteras. Utredningen skisserar också tre
konkreta lösningar den frågancentrala vilka kurser blandmer om

dem sökande har läst skall med vid urvalsprocessen.tassom en som
En lösning skulle kunna alla kurser den sökandeatt har lästvara som

skall med i underlaget. Det enkelttas är och ansluter till nuvarande
praxis. Men utredningen anför också antal sådantett argument mot ett
förfarande. Bl.a. vi detta innebäratt använder betygssys-attmenar man

på intetemet sätt medstämmer andemeningenett i betygsreformen.som
Vi påpekar också det kommer finnas kurseratt det kanatt som vara
relativt fålätt högt betyg på medan pådetatt andra kurser kan vara
svårt. sådantEtt urvalsförfarande inte alls hänsyn till dentarsom om
sökande läst kurser värdeär för de framtida studierna ellersom av
kan också komma uppfattas orättvist.att Det kan också felaktigasom ge
signaler till gymnasieskolan och dess elever.

En lösning bara räknaär betygspoäng på deatt kurserannan som
ingår i kravet för behörigheten till den aktuella utbildningen. Detta
skulle i samklang med tankarna bakom det betygssyste-vara mera nya

ändåhar del nackdelar.met, En de aktuellaär kurserna förmen atten
många antagningsaltemativ till delenstörre kommer deutgörasatt av
s.k. kämämnena. Pressen betygen i dessa dåskulle bli mycket kraf-
tig. Dessutom läses kärnämnena många håll enbart i årskursen.första

En tredje modell utredningen studerar innebär vid urvalsom att man
hänsyn till dels de sökandestar påbetyg alla kurser ingår i be-som

hörighetskraven, dels de betyg har antal kurser valda frånettman en
förteckning kurseröver innehåll i vid mening kanvars anses vara av
värde för den sökta utbildningen. I modellen ingår det sätts takatt ett
för antalet de kurserpoäng får med i betygsurvalet förslags-tassom
vis 1500 poäng. Utredningen förordar arbetar vidare efteratt deman
principer denna modell på.byggersom

Utredningen vill också framhålla det viktigtär följeratt att man upp
och utvärderar hur betygssättningen fungerar och hur samspelet mellan
betygen och urvalsmetodema till högskolan utvecklar sig.
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Information

tillskall sökatill deminformationenocksåUtredningen somtar upp
informationsmaterialomfattandedetVi konstaterar somhögskolan. att

utbild-till olikaskerantagningenefter hurutformatgradi hög ärfinns,
målgruppsorienterat.producent ändetd ärningar, snararesv -

informa-övergripandesaknasframförallt ärvadVi enatt somanser
högskolorochuniversitetdetaljinforrnationdenföreliggertion somsom

årligeninförsdetföreslår därförUtredningen atttillhandahåller. en
andraochgymnasisteravsedd förstudenthandbok, specielltutkommande

skallför dennaAnsvarighögskolestudier.börjaför varaplanerar attsom
in-skallstudenthandbokenför attHuvudsyftetHögskoleverket. vara

ochfinnsstudievägarvilkaorienterahögskolestudier,till somspirera om
förStudieorterutbildningsområden ochintressantafinnamöjlighet attge

detaljinformation.sökagå ochvidareatt

Rättssäkerhet

antagningssyste-irättssäkerhetenfråganocksåUtredningen tar omupp
skall finnasdetförslagviktigt ärEttaspekter. attolika en an-met ur

högskola, reglerdepreciserarvarjetagningsordning vid mansomsom
hög-deinomstudenternaantagningenvidanvänder somramardär av

istudentinsynockså behovetViger.skoleförordningen tar avupp
också förslaghögskolan ochenskildadenvidantagningsprocessen ger

möjlig-iutvidgningarvissaföreslår utredningenVidarelösningar.till
antagningsbeslut.överklagaheten att
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Författningsförslag2

föreslårUtredningen följande ändringar i högskoleförordningen SFS
1993:100 kap 8 och 13.

7 kap. Grundläggande högskoleutbildning

gällande förordningNu Förslag till formulering nyany
paragrafer

3 beredas till-§ Studenter skall 3 § Studenter skall beredas till-
gång gångtill studievägledning och till studievägledning och
yrkesorientering. Högskolan yrkesorientering. Högskolan

ocksåskall ocksåsörja för erfor- skall sörja för erfor-att att
derlig högsko-information derlig information högsko-om om
lan finns tillgänglig för dem delan, deochämnen ut-om

börja grundläg- bildningsprogram förekom-attsom avser som
gande högskoleutbildning. utbildningenhur vidmer, om

högskolan organiseradär samt
hur antagningsalternativen,om

8 kapi 1§, utfor-ärsom avses
made, fmns tillgänglig för dem

börja högskoleut-attsom avser
bildning.

5 § I examensordningen 5 § I examensordningenanges anges
vilka krav skall uppfyllas omfattningen kursfordringar-som av
för viss examensbe- de mål och övriga kraven examen na, som
skrivning vilka högskolor skall uppfyllas för visssamt en ex-

har utfärda olikarätt examensbeskrivningattsom amen
examina. vilka högskolor harsamt som

utfärda olika examina.rätt att
Vid högskolavarje skall fin-

lokal examensordning inas en
vilken de kravpreciseras som
gäller deför examina hög-som
skolan får utfärda.
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föreskri-Om inte10 § ärföreskri-inte annat§ Om är10 annat
skall betygi kursplanen sät-skall betygkursplanen sät-i vetvet

genomgången kursgenomgången kurs.på tas entas en
skallexamination. Betygetskall bestämmasBetyget av en

högskolanbestämmasutseddsärskilthögskolan avav enav
examina-särskilt utsedd lärareexaminator.lärare

tor.

högskoleutbildninggrundläggandetillTillträde8 kap.

grundläggan-tillAntagning1 §grundläggan-tillAntagning§l
skallhögskoleutbildningdeskallhögskoleutbildningde avseav-

antagningsalternativ. Ettutbildnings-kurs eller ettettse en
fårantagningsalternativ avseprogram

angivendelta vissirätt att
påutbildning och examination

eller påflera kursereller etten
utbildningsprogram samt att

deltafastställda villkor ienligt
framtida utbildningangivenviss

andra kur-påoch examination
utbildningsprogram.ellerser

tillbli2 § Förtillbli att antagen§ För2 antagenatt
högskoleutbild-grundläggandehögskoleutbild-grundläggande

harsökandenning krävsall-harsökandenkrävs attning att
ochgrundläggande behörighetdessutomochbehörighetmän

behörig-särskildadendessutombehörighetsärskildaden som
föreskriven.kanhetföreskriven.kan varasomvara
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4 § Allmän behörighet har den Grundläggande4 § behörighet
fullföljt nationellt har den i gymnasieskolanettsom pro- som
i gymnasieskolan hareller fullföljt nationellt ellergram ett

svenskmotsvarande eller Specialutformat ochut- program
ländsk utbildning eller den därvid har betygetminst God-som

verksamhet för- känd på kurser omfattargenom annan som
motsvarande kunskaper. 90värvat minst den minstaprocent av

ocksåAllmän behörighet har garanterade undervisningstiden
den bosatt i Danmark, för fullständigtär ettsom program,
Finland, Island eller Norge och har betygetminst Godkänd i
där tillbehörig högre utbild- engelska,är matematik, naturkun-
ning. skap, religionskunskap, sam-

Den har moders- hällskunskap och svenska deniannatsom
mål svenska, danska, färöis- dessaän omfattning har förämnen

Övrigaka, isländska eller norska skall enligt bilaga 2program
ha de kunskaper i svenska till skollagen 1985:1100, ochsom
behövs. har finskaDen har betyget Godkändminstsom

modersmål och har haft på specialarbete. Grundläggan-som
svenska i finskt de behörighet har denämne ocksåsom
gymnasium eller motsvarande har motsvarande svensksom

årfinsk skolfonn under eller eller utländsk utbildning ellertre
skall kunskaperha de den verksam-mer anses annansom genom

i svenska behövs. het förvärvat motsvarande kun-som
skaper.

Grundläggande behörighet
ocksåhar den bosatt iärsom

Danmark, Finland, Island eller
ochNorge där behörig tillär

högre utbildning.
Den har moders-annatsom

mål svenska, danska, färöis-än
ka, isländska eller norska skall
ha de kunskaper i svenska som
behövs. Den har finskasom

modersmål och har haftsom
svenska i finsktämnesom
gymnasium eller motsvarande
finsk skolform under år ellertre

skall ha de kunskapermer anses
i svenska behövs.som
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hinder skall5 § Utan 4 §skallhinder 4 §5 § Utan avav
grundläg-också den habe-också ha allmänden ansesanses

gande behörighethörighet somsom
år25 under detår under det fyllerfyller 25 senastsenast

kalenderår då utbildningen bör-dåkalenderår utbildningen bör-
jar,jar,

yrkesverksam minstvarityrkesverksam minstvarit
kalenderår dåårkalenderår då före detfyraår detförefyra

ellerutbildningen börjarellerbörjarutbildningen an-an-
motsvarandeförvärvatmotsvarande sättförvärvat natsättnat

erfarenhet ochocherfarenhet
svenska ochkunskaper iharsvenska ochikunskaperhar

full-engelskafull-engelska motsvarar ettettmotsvarar somsom
iföljt nationelltinationelltföljt gym-programprogram gym-

nasieskolan.nasieskolan.

särskild behörighet för6 Förpå för- §särskildakrav6 § De
fårantagningsalternativhögskolakunskaper ett enensom

särskil-ställa påhögskola kravrelevantaskalluppställer vara
förkunskaper. Dessa skalldautbildningen.aktuelladenför

aktuellaför denrelevantafårKraven varaavse
fårutbildningen. Kravengymnasi-ikunskaper i ämne avse

eller flerafrånkunskapernationellaeskolans enprogram
gymnasieskolanskunskaper, kurser imotsvarandeeller na-

ellerfrån flera tionellaellerkunskaper mot-programen
svarande kunskaper,högskolekurser,

från eller flerakunskaper2.betingasvillkorandra3. enavsom
ellerhögskolekurserbetydel-ellerutbildningen är motsvaran-av

de kunskaper.yrkesområdeför det somse
1första stycketKraven iförbereder för.utbildningen

skall kunskaper motsva-avse
Godkänd.betygetrande minst

föreligger fårsärskilda skälOm
kunskaperocksåkraven avse

betyget Välmotsvarande minst
Godkänd.

fårsärskilda skäl föreliggerOm
tillsärskild behörighetför ett

stäl-antagningsalternativ även
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andralas krav betingassom av
utbildningen eller betydel-ärav

det yrkesområdeför ut-se som
bildningen förbereder för.

paragrafer 6a§ 6c§Nya -

Högskoleverket skall6 § ia
medsamverkan ochuniversitet

skolverkhögskolor, Statens och
olkbildningsrådet fastställaF ett

standardbehörigheterantal som
tillämpas på de flestakan an-

vilkatagningsalternativ kan
den tidigaresökas inteav som

bedrivit högskolestudier. Kra-
standardbehörigheternaiven

från föreskrifter-får avvikainte
skall formule-4-6 §§. Deina

grundläg-dels krav förras som
gande behörighet, dels krav på

betyget Godkänd påminst vissa
gymnasieskolanskurser inom

nationella program.
standardbehörigheternaAv

vilkaskall framgå för antag-
ningsalternativ de olikasom
behörigheterna tänkta.är

Varje högskola6 b § avgör om
standardbehörighet skallvissen

gälla antagningsal-för visstett
ternativ.

har ansökt till6 § Denc som
antagningsalternativvisstett

vid högskola och högsko-en av
bedömtslan inneha vissen

standardbehörighet skall anses
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dennaha standardbehörighet
vid tillansökanäven senare

eller utbildnings-annatsamma
alternativ vid ellersamma an-

högskola.nan
högskola skyldigEn är att
huruvida harpröva en person
standardbehörighet ellervissen

denne tillinte sökeräven om
högskoleutbildning.en

Vid urvalet skall användasskall användas8 § Vid urvalet 8 §
urvalsgrunder- eller flera urvalsgrund-eller fleraen av en av

betyg, högskoleprovbetyg, högskoleprov somna erna som
särskilt 9 särskilti 9 iannat annatavses prov, avses prov

tidigare utbildningutbildning arbets- ellertidigare samt samt
Även gymnasiebe-livserfarenhet. särskilda erfarenhet. Varken

åbe-sökande har eller högskoleprov fårskäl den tygsom an-
vändasanvändas. enda urvalsgrundskall kunnaropat som

får inte hela tillHögskoleprov dock för antagningen ettan- an-
urvalsgrund tagningsalternativ.vändas endasom

hela antagningen till Vid i övrigt likvärdiga meri-för ut-en
får ocksåurval skebildning. medter

likvärdiga meri- till kön i syfte för-Vid i övrigt hänsyn att
får också ske med bättra rekryteringen studenterurvalter av

fråntill kön i syfte för- kraftigt underrepresenterathänsyn att
rekryteringen studenter kön.bättra av

från Om högskolan med hjälpkraftigt underrepresenterat av
de urvalsgrunderFörordning l994:37 ikön. angessom

stycket kan skiljaförsta inte ett
antal sökande åt får lottning
användas.

hinderUtan 7 och 88 § a av
får till antagningsalterna-§ § ett

fjärdedelhögsttiv antas en av
det antal studenter antassom
totalt, utifrån helt delviseller

deandra grunder än som anges
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8 §i
urval på särskild grund. Som
sådan grund får räknas

omfattande erfarenhet av
arbetslivet,verksamhet inom

kunskaper och erfarenhe-
betydelsespeciellärter som av

utbildningen,den sökta ellerför
denövriga sökandeav

åberopade särskilda skäl.
Högskolan skall för varje

antagningsalternativ god tidi
före ansökningstidens utgång

påprecisera antagning sär-om
skild grund skall förekomma
och vilka därvidmeriter som
skall beaktas.

Ny paragraf.

Vid högskolavarje skall12 §
antagningsordning.finnas en

antagningsordningenI skall

anges
de behörighetregler för och

urval, gäller för antag-som
vidningsaltemativen högskolan,

de regler för anmälan till ut-
bildningen gäller vid hög-som
skolan,

hur beslut behörighet ochom
vidurval högskolan,fattas

studenternasformerna för
insyn i antagnings- och urvals-

vid högskolan, ochprocessen
de regler behövsi övrigt som

skallför antagningen funge-att
överensstämmelse med be-ira

stämmelserna dennai förord-
ning.
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Överklagande13 kap.

Överklagandenämnden Överklagandenämnden2 § Till 2 § Till
fårför högskolan följande be- fårför högskolan följande be-

slut högskola överklagas, slut högskola överklagas,av en av en
nämligen nämligen

beslut tillsättning beslut tillsättningom av an- om av an-
tjänst doktorandtjänstän tjänst doktorandtjänstännan nan

eller vikariat tjänst vid eller vikariat tjänst vidstat- stat-
lig högskola, lig högskola,

beslut sökande inte beslut sökande inteatt attom om
uppfyller kraven behörighet uppfyller kraven behörighet
för bli till grundläg- för bli tillatt grundläg-antagen att antagen
gande högskoleutbildning, gande högskoleutbildning,

beslut tillgodoräknande beslut inteom attom en person
kurs uppfyller kraven församt vissav en
avslag students begä- standardbehörighet,en

få examensbevis eller tillämpningen deatt reglerran av
utbildningsbevis. för urval i antag-som anges
Beslut fårnämnden inte ningsordningen, dock resultatav
överklagas. intervjuer och andraav prov,

jämförbara bedömningsgrunder,
beslut tillgodoräknandeom
kurs samtav
avslag på students begä-en

få examensbevis ellerattran
utbildningsbevis.

Beslut fårnämnden inteav
överklagas.
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Utredningsuppdraget3

års1993 universitets- ochför uppföljningutredningenRUT-93 av
sina uppgifter följa tillträdes-sinharhögskolerefonn attav avsom en

års refonn.frågomas utveckling efter 1993
behörighets-särskilt belysa hurbör utredningendirektivenEnligt

antagningssystemet ochutvecklats hururvalsreglerregler och samt
fungerar.till studenternainformationen

utredningentilläggsdirektivdettaharRegeringen utöver gettgenom
i uppdrag att

högskoleförordningens reglerförändringarförslag tillfram... lägga
Syftet skallhögskoleutbildning.grundläggandetillträde till varaom

överblickbar för de enskildaordningnationellskapa äratt somen
vuxenutbildningengymnasieskolan,kopplingen mellanbeträffarvad

skall de studeran-uppmärksamhetSärskildhögskolan. ägnasoch
...i antagningsprocessenrättssäkerhetdes

också förutsättning-utgångspunkter gällerallmännadessaUtöver att
förändras till-utbildningentill den högrerekryteringför genomarna

gymnasieskolan.kursbaseradedenkomsten nyaav
frågor behörighet för dekringskapa klarhetsnabbtFör att ung-om
gymnasieskolan har utredningengår reformeradei dendomar som nu

hög-med förslag till preciseringardelbetänkanderedan avgivit ett av
behörigheten Allmän be-den allmännaavseendeskoleförordningen

ocksåUtredningen har i1995:41.högskolestudier, SOUförhörighet
frånhögskolestudier för elever denförBehörighetarbetsrapporten

behörighetskraven kan utformas ihurgymnasieskolan diskuteratnya
tenninologi.gymnasieskolansden nya

delfrågor:fyrafokuseratsUtredningsarbetet har

Antagningsprocessen systemsom
för behörighetReglerna

urvalsmetoderUrvalsregler och
andra berördapresumtiva studerande ochInfonnationen till om

universitet och högskolortillantagningen
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tillträdesfrågomabelysaUtredningen har särskilt sökt student-ettur
fungerar för studenterna ochperspektiv, dvs hur de presumti-processen

perspektiv har varit vägledandestudenterna, och detta det gällernärva
utredningen lägger.förslag till förändringarde som

tillträdesfrågoma i utredningens övriga arbeteI arbetet med som-
utgångspunkt varit i decentraliserat beslutssystem in-har äratt etten-

diskussion hur fungerar lika viktig förformation och systemetom
ändamålsenlig regelstruktur. Reglerna kanutvecklingsystemets som en

förståelseincitament ochdet godaär av processerna somramar, menge
kvalitet och effektivitet. vissa fall kandrivkraften för utveckla Iattger

särskilda insatser utvecklastimuleras förutvecklingen att nyagenom
processer.

betänkande utredningen antal förslag tillföreliggandeI presenterar att
högskoleförordningen, dvs regelsystemet. Utredningenförändringar i

arbetsrapport i detalj redovisa del detikommer att mera en avsenare en
antagningsfrågoma.underlag för arbetet medmaterial varitsom
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Bakgrund4

Tillträdesfrågorna årsi 1993 reform4.1

Tillträdesfrågoma behandlades mycket översiktligt i samband med 1993
års högskolereform. Icke desto mindre innebar förändringarna i hög-

högskoleförordning förutsättningar det gällerskolelag och även närnya
antagningsfrågoma framför allt den frihet och detgenom ansvar som-

högskolor och för sig fatta beslutuniversitet och att var en omgavs
innehållet i verksamheten.

tillträdesfrågomaPortalparagrafen i högskolelagen det gällernär är
att:

Så långt ske med hänsyn till kvalitetskravet skalldet kan
... ...

studenter de sökande uppfyller be-högskolorna ta emotsom som
studierna.för Högskolelagen 4 kap. §.hörighetskraven 1

Vidare gäller
föreskrifterföljer meddelas regeringenOm inte annat av som av

regeringenmyndighet bestämmer, den högskolaeller den avgörsom
utbildning vilka skallbehörighetsvillkor gällaanordnar en somsom

Högskolelagentill utbildningen. kap. 2 §.för bli 4att antagen
så långt skalluniversitet och högskolor möjligtStadgandet att ta

uppfyller behörighetskravensökande ställer blanddeemot annatsom
efterfrågan,på utbildningsutbudet till vilket liggerkrav anpassning av

modell för effektivisering och kvalitetshöjningi linje den allmännamed
års högskolereforrn Medlet för dettaverksamheten 1993av som anger.

målstyming decentraliseratcentralstyming med och besluts-är ersättaatt
fattande.

vissEfter reformen har det skett spridning i de behörighetsvillkoren
förut för de allmänna utbild-och urvalsregler som var gemensamma

många,Detaljändringama har varit princi-ningslinjema. ettmen mer
måttliga två årenförstapiellt plan har förändringarna varit under de

efter reformen.
Det betyder antagningssystemet i praktiken till del oför-äratt stor

ändrat före reformen. sina huvuddrag antagningssystemetsedan I ser
årsfortfarande det skapades i samband med 1977systemut som som

högskolerefonn.
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4.2 Antagningssystemets huvuddrag

årsVid 1977 reform sammanfördes praktiskt all eftergym-taget annan
nasial utbildning med den utbildning tradition universitetenssom av var
och högskolornas, dock med fortsatt landstingskommunalt huvudman-

vårdutbildningamanaskap för delar och fortsatt kommunaltstora av
huvudmannaskap för viss utbildning.annan

årsI sina grunddrag innebar 1977 studieorganisatoriska system att
allmänna utbildningslinjerdet fanns antal med centralt fastställdaett

studieplaner, vilket innebar utbildningen i huvudsak skulleatt vara
pådensamma alla där den förekom. Behörighetsregler och urvals-orter

ocksåregler skulle för alla orter.vara gemensamma
Till de allmänna utbildningslinjema sköttes antagningen denav

centrala myndigheten Universitets- och högskoleämbetet detnär- -
gällde utbildning med statligt huvudmannaskap. vårdut-Antagningen till
bildningar med landstingskommunalt huvudmannaskap sköttes och
sköts Landstingsförbundets antagningsnämnd.av

någonUtbildningslinjema alla inordnade i fem yrkesut-som var av
bildningssektorer avsedda grundläggande högskoleutbildningattvar ge
till ungdomar skulle skaffa sig sin yrkesutbildning. För densom som

hadeinte för avsikt skaffa sig hel utbildning fanns möjlighetatt atten
läsa s.k. enstaka kurser. Dessa framför allt avsedda inslag ivar som
återkommande utbildning, dvs; fortbildning och vidareutbildning försom
redan yrkesverksamma, eller komplement till utbildning.som annan

För de enstaka kurserna bestämdes förkunskapskraven lokalt. Varje
universitet ocksåoch högskola bestämde inom de ramar som angavs-

högskoleförordningen vilka urvalsregler skulle gällaav som om an--
talet behöriga sökande till kurs antalet platser.överstegen

också utbildningslinjer,I fanns lokalaantal vilka intogsystemet ett
mellanställning. inrättadesDe lokala beslut behörighets-en genom men

och urvalsregler skulle följa principer gällde för de allmän-samma som
mångalinjerna. ocksåFör lokala linjer gjordes antagningen centralt.na

Nya förutsättningar

Principen behörighets- och urvalsregler för de allmänna utbildnings-att
linjerna skulle bestämmas centralt har i allt väsentligt varit oförändrad
fram till års1993 högskolerefonn, förutsättningarna i fleratrots att
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avskaffades deunder perioden. Blandhar förändratsavseenden annat
åttiota-linjerna i slutetutbildningsplanema för de allmännacentrala av

självklart med be-inte längre likalet. därmedDet gemensammavar
var avskaffandet de allmännaurvalsregler. Nästahörighets- och steg av

aktualiserades redan utbildningsministemDettautbildningslinjema. av
socialdemokratiska regeringen, Bengt Göransson, ochi den förra ge-

års reform. och med denna decentra-följd 1993 Inomfördes avsom en
också och urval till respektivebesluten gällande behörighetliserades

högskolaochuniversitet
återinförandetför helabetydelseförändringEn systemet varavannan

få examensbevis förmöjlighetkandidatexamen ävenattsom enav
genomgått utbildningslinje. och med högskolere-Iintestudenter ensom

utbildningslinjen centralt begreppvidareavskaffadesformen 1993 som
framfördelar utbildningsutbudet,Föroch storaersattes avexamen.av

studenterbetyder det för defilosofiska fakultetema,allt vid de att som
två målet:till söka tillfinns detavlägga vägar ettattatt examenavser

tillantagning sköts VHS eller sökasamordnadevia den som avprogram
sedan fortsätta medaktuellt lärosäte ochfristående kurs viden -

för kurs.ansökningar kurs
bådefristående kurser har ökati formUtbildningsvolymen an-av

utbildningsutbudet. fyrtioandel Drygtochtalsmässigt procentavsom
år, tillunderhögskolestuderandede antas ett antas numerasomnyaav

de studerarMånga dem siktarfristående kurser. examen menav en
fåför fort-osäkra. De har inga garantierförhållandenunder är attsom

utkonkurreraslöper hela tiden riskhel attsätta utanmot avexamenen
formella meriter.bättresökande harsomnya

uppdelning utbildningskapacitetenmodell medallmännaDen en av
fristående skapa-studier och studier kurserpå examensinriktade som

svårigheteroch skapar baradärmed sig självdes 1977 har överlevt att
skall skaffa sigstuderandeutbildningsmöjlighetema föröverblicka som

högskolor.vid universitet ochsin utbildning

1 fortfarande samordnat Verketgenomförs dock viatill linjer ochAntagningen program
högskolor. Enda undantaguppdrag universitet ochför högskoleservice VHS ärav

från införsamordningen och med antagningenuniversitet har lämnatStockholms som
utbildningenmatematisk-naturvetenskapligamed undantag för denhöstterminen 1995,

antagningen.den samordnadefortfarande med iärsom
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Ändrade urvalsregler

antagningssystemetförändringar har skett sedan 1977De harav som
fråganframför allt gällt urvalsreglema, dvs vilka studenter skallom som

det finns flera sökande till utbildning det finns platser.när änantas en
årensUrvalsreglema har successivt modifierats under lopp, ofta för att

till med oönskade effekter de regler tillämpats.komma rätta av som
förändringen genomfördes inför antagningen tillDen höst-största

års tillträdesutredningterminen 1991 efter förslag 1985 Tillträde tillav
föreslåhögskolan, SOU 1985:57 bland hade förändring-annat attsom

för tillrätta med den köbildning sökande uppkomkommaatt av somar
för arbetslivserfarenhet fick läggas till betygsmedel-i och med poängatt

utbildningslinjer.värdet vid ansökan till olika
skulleUtredningen föreslog del platserna besättas med deatt en av

hade det högsta medelvärdet gymnasiebetygen ochsökande ensom
skulle besättas dem hade de bästa resultatendel platserna somav av
Högskoleprovet, tidigare enbart hadehögskoleprovet. använts attsom

sökande inte hade gymnasiebetyg hade sin behörig-rangordna utansom
uppnått års ålder haför högre studier i kraft ha 25 ochhet attattav

år s.k. fick härigenom heltförvärvsarbetat fyra 25:4-or, en annan
Möjligheten för alla sökande kon-betydelse urvalsinstrument. attsom

ocksåmed högskoleprovsresultat innebar andraplatser enkurrera om
frånhade tillräckligt höga betyg gymnasie-chans för sökande intesom

målockså tillträdesutredningen.vilket förskolan, ettvar
Även från arbetslivs-de tillträdesreglema hösten 1991, fannsi nya

möjlighet förstärka konkurrenskraften.erfarenhet med attensom
årförvärvsarbetat minst fem fick tillgodoräkna sigSökande hadesom

på högskoleprovet, vilketlägga till sitt resultat högst0,5 poäng extra att
poängz.och 2,0gergav

parallelltTillträdesutredningens förslag provurval med betygs-om
särskild kvot för fri prövning grundade sig blandurval annatsamt en
utveckla antagningssystemet i riktning hänsynsträvan störremotatten

sökandes kvalifikationer och till olika utbildningarstill de enskilda
ansåg sikt bör möjligt utvecklaUtredningen det varasärart. att att

2 gången sigförsta regler tillämpades visade det för vissa mycket attrakti-Den dessa att
linjer lägsta antagningspoängen för högskoleprovet ligga 2,0, vilketkom överattva

måste årsinnebar alla i provurvalet ha minst fem arbetslivserfarenhet.togsatt som
så fortsättningen vanligen bara hälften demledde till modifiering iDetta att av somen

fårprovurvalet tillgodoräkna sig för arbetslivserfarenhet.i poängantas
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urvalsregler i grad tillhögre anknyter kraven för olika utbildningarsom
yrkesområden,och form särskildai intervjuer m.m..ex. av prov

Tillträdesutredningens förslag öppnade i konsekvens med detta ställ-
ningstagande möjligheter till försök med alternativa urvalsmetoder.även
Sådana ocksåbörjade användas i viss omfattning, till exempel vid
urvalet till arkitektutbildning och läkarutbildning. Tillträdesutredningen
lade därmed grund för utveckling emellertid har börjat farttaen en som
på åren.allvar först de senaste

4.3 Människorna i systemet

Under belastningennittiotalet har antagningssystemet ökat avsevärt.
Inför hösttenninen 1994 sökte omkring 213 000 individer till kurser och
utbildningsprogram vid universitet och högskolor. hälftenDrygt dessaav

cirka gamla sökande dvs.120 000 redan tidigarevar personer som- -
studerade eller hade studerat vid universitet eller högskola. allraDe
flesta kursstuderandedessa sökte till kurs. Knapptav var som en ny
hälften 100 000 sökandenärmare dvs. sökande intevar nya som

högskolestudier.tidigare varit registrerade Nära 100 000 sökandenya
mångaförhållandevis bakgrund antalet lämnarär mot attav som gym-

år.nasieskolans studieförberedande drygt 40 000ärprogram per
till det högaBidragande orsaker antalet sökande delsär ett stort

intresse studier bland dagensför högre gymnasister, dels dessa iatt stor
till hållautsträckning tycks söka högskolan för möjligheten till hög-att

skolestudier öppen.
mångabidragande orsakEn dem vidär elleratt ettannan av som

flera åter-tillfällen sökt inte kommit in önskade utbildningar,men
kommer vid söktillfälle. Höstterminen 1994 hade tredjedelett senare en

alla sökande inte tidigare bedrivit högskolestudier, sökt vidävenav som
eller flera tidigare tillfällen.ett
Antalet sökande åttiotalet.har ökat kraftigt sedan slutet Fram-av

förallt har antalet söker till kurser ökat Se diagram A Detstort.som
årsdels effekt 1993 studieordning stimulerarär tillen av nya som

mångakursvisa studier, vilket innebär studerande söker tillatt nya
kurser inför varje termin, dels effekt universitet och hög-attny en av
skolor hittills valt för det antalet kursstuderande göraatt stora en ny
antagning inför varje tennin.
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högskolanochellertill kurserSökande inomADiagram program
registrerad respektivetidigareutbildningar,exkl. konstnärliga

högskoleutbildning, höstterminemaregistrerad påtidigare en
1994.1991 -

Antalindivider
140000 SökandeaomlidigarevadtSökandesomejlldloaevadt

registreraderegistrerade
120000. |gpmgram ochkursgkurs.program

Nybörjare

för första påbörjat högskolestudier, såAntalet gångenpersoner som
högskolenybörjare, slutet åttiotalet ökat successivt,kallade har sedan av

åttiotalet då antalet låg itill skillnad den tidigare delen stort settmot av
individer för förstakonstant. 198687 det drygt 40 000Läsåret var som

påbörjade högskolestudier. Läsåret 199394 motsvarandegången var
siffra dvs ökning med femtio sju årdrygt 60 000, på seprocenten
diagram B.
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Utvecklingen antaletDiagram B nybörjare för första gångenav som
påbörjat högskoleutbildning, Iäsåren 197778 199394-

Anti individer
70000

10000. . . . . . . .

Ökningen antalet nybörjare resultat utbildningskapacite-är ett attav av
vid universitet och högskolor ökat samtidigt intresset för högreten som

studier varit mycket stort.

Ökad direktövergång

idagDet betydligt andelär ungdomarstörre går vidare tillen som
högskolestudier tidigare. Läsåret 199394 hadeän 22 alla 20-procent av
åringar dvs. ârskullen födda 1973 påbörjat högskolestudier. Under
åttiotalet motsvarande andel kring tio diagramse Bidra-C.procentvar
gande orsaker till den ökade direktövergången från gymnasieskolan till
högskolan torde dels ökad utbildningskapacitet inom högskolansvara en
grundutbildning, dels de tillträdesregler infördes gjort1991att nya som
det lättare för studenter direkt från gymnasieskolan till högskolan.att
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högskolestudier vid respektiveAndel påbörjat 20-, 24-CDiagram som
ålder, årskullar födda 1959-1973.års28

36
i tamar

år521-24
25

15

10

Även flera äldre studenter

harökade direktövergången från gymnasieskolan till högskolanDen
Övergångenäldre sökande. i åldersintervallendock inte gått 21överut -

inte minskat. nuvarande rekryteringsproñl beståroch 25-28 har Om24
andel hablir resultatet således successivt växande kommer atten som

påbörjat högskolestudier före års ålder diagram28 C.
den ökade rekryteringen under år studenter inteAtt senare yngreav

gått de äldre framgår också diagram och visarD Eöverut av som
åldersfördelningen bland nybörjama respektive samtliga studerande i

femgrundutbildningen med års mellanrum 198889 och 199394.
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ÅldersprofilfärDiagram D nybörjare för första gången påbörjatsom
högskolestudier, läsaren 198889 och 199394.

Amdindivlder
16a

1988189144130.. 199394-
12000..
10000..

1azb&#39;z&#39;2&#39;2&#39;4&#39;z&#39;s&#39;áafaäfafafalføhlblizlâla4a 50
å

Ålder

ÅDiagram ldersprofilE för samtliga registrerade högskolestuderande,
läsåren 198889 och 199394.

Antalindivider
ZEDO

20000..

15110..

10000q.

1820222426283032343638404244464850
å

Ålder
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base-genomfördes år 1991tillträdesreforrnmed densyftenaEtt somav
fråndirektövergångentillträdesutredning1985 årsrad att gym-var

diagram ochframgår D Eskulle öka.högskola Somnasieskola till av
åldrarnastuderande i deoch antaletnybörjareantalethar också yngre

inneburitutbildningsvolymenökadedensamtidigt harökat. attMen
stude-bland denybörjama ochbåde blandhar ökat,antalet äldreäven

äldre hög-perspektiv antaletinternationelltrande totalt. iDet storaett
och delvisbehållasalltså kunnatstuderande harskolenybörjare och

sökandes konkur-ökade dereform1991 årsökatäven trots att yngre
antagningsprocessema.renskrañ i

Kvinnor män-

199394högskolan. Läsåreti den svenskastuderarFler kvinnor än män
universitetstuderande vidregistreradedrygt 00025056 procentvar av

ochi åldrarna under 24 årFramförallt dethögskolor kvinnor.och är
åldersintervalletantalet Iantalet kvinnor30 män.är större änöver som

diagram F.könsfördelningen jämn se24-30 år är

Åldersprofil högskolestuderanderegistreradesamtligaförFDiagram
199394.respektive läsåretkvinnor män,

Antalindivider
14000

r -Kvinnor
12000 M9I

I

1820222426283032343838404244464850
å

Ålder
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4.4 Antagningsprocessen

Antagningen till högskolan omfattandeär och komplex verksamheten
delvis sker centralt via Verket för högskoleservice VHSsom och

Landstingsförbundets antagningsnämnd LFA, delvis lokalt vid univer-
sitet och högskolor. Antagningen kan organisatoriskt och volymmässigt
i princip delas in enligt följande:

Till kurser och vissa utbildningsprogram sker ansökan lokalt vid
det universitet eller den högskola anordnar den sökta utbild-som
ningen. Höstterminen 1994 behandlades lokalt omkring 220 000
ansökningar från omkring 155 000 en del lämnarpersoner personer
in ansökningar vid flera högskolor.

Till flertalet utbildningsprogram sker ansökan via VHS utförsom en
samordnad antagning uppdrag universitet och högskolor. Höst-av
terminen 1994 antalet sökande cirka 93 000.var

Till vårdhögskolomas utbildningar sker ansökan via LFA görsom en
samordnad antagning. Höstterminen 1994 antalet sökandevar om-
kring 19 000.

Till konstnärliga utbildningar sker antagningen vid den aktuella
högskolan någon form intagningsprov. I vissa fall hargenom av man
gått Antalet sökande inför hösttermi-samman om gemensamma prov.

1994 kan uppskattas till cirka 6 000.nen

Antagningen till högskolan följaktligenär inte antalutan etten process,
parallella där sökande kan delta i flera antagningspro-processer samma

samtidigt. Detta sker också i allt högre utsträckning.cesser
Anmälningstidema till de första utbildningartre typerna ärav sa-

mordnade till den 2 maj för utbildningar börjar under höstterminensom
och till den 15 oktober för utbildningar börjar vårtenninenundersom
på vissa håll något senare. För somliga utbildningar, i första hand
kurser, bestämmer frånredan början skall in alla be-attman taman
höriga sökande. ÄvenDetta kallas kursen har platsgaranti.att sökande
till dessa kurser måste dock sända in sin ansökan vid de givnaovan
tidpunktema. Det finns bara fåtal utbildningar till vilkaett för attman
bli bara behöver anmäla sigantagen vid viss tidpunkt ochsenast visaen

behörig.äratt man
Antagningen sker ofta i flera omgångar. I den samordnade antag-

2 15-0789
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högskolor, skeruniversitet ochuppdragutförVHSningen avsom
huruvidafår beskedsökandevarjeantagningsomgång därförst omen

Därefter skersökalternativ.olikatillblivithanellerhon enantagen
förstautfalletställning tillskallsökandesvarsomgång dedär ta av

följande:antagningsomgången enligt

kvarståönskarhuruvida deskallantagitsSökande somuppgesom
antagningsomgång.inför nästareserver

utbild-erbjudentilleller nejtackaskallantagitsSökande ensom
deninnebärnej. Ettbetraktas attejningsplats ettsomsvar

ellersökalternativ. Honprioriteradefrån lägreallastrykssökande
utbildningsplatsenerbjudnanej till denockså tackaväljakanhan att

antagningsomgång.tillkvarstå sökande nästasommen

tvåstå högstfår kvarbaravillsökandeAlla reservervarasom
någon utbildningpåinkommitdeoberoendereservaltemativ omav

ej.eller

många hopparantagningsomgången detärförstaefterRedan avsom
Sedanångrat sig.deellernågonkommit in attde annanstansdärför att

omgång. Därefterandraisökandemed antasfylls platserna ensom
högskolor.ochuniversitetlokalt vidreservantagningvidtar

tillväga sättgår i principantagningenlokaladen sammaI man
olikademellanvariationerdockfinnssamordnade. Deti densom

antagningsomgångarantaletbeträffandehögskolorna m.m.
fjärde-omfattande. Nästanhögskolan ärinomReservantagningen en

införutbildningsplatstilltackadeochdemdel antogs ensomav
blandvilkethoppadeindivider,000omkring 261993,höstterminen av,

registreradeåterfanns stu-00020drygtinnebar somatt reserverannat
sjätteomkringinnebärDettaterminsstarten.efter attdenter personvar

inutbildning, kompåbörjadeoch1993hösttermineninförsökte ensom
reservantagningen.via

började studeraVHS ochviasöktealla demtredjedelOmkring aven
så 12denantagningsbeskedfick sina1994 senthöstterminen au-som

gusti eller senare.
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Utgångspunkter5 för utredningens
ställningstaganden

5.1 förutsättningarNya för komplextett

system

Förutsättningarna för antagningen till den grundläggande utbildningen
vid universitet och högskolor har förändrats kraftigt under de senaste
åren. De centralt bestämda allmänna utbildningslinjema har avskaffats.
Ansvaret för utbildningens uppläggning har i sin helhet överförts till
universitet högskolor.och Statsmaktemas styrning sker genom examens-
ordningen, i huvudsak beskriver målen för utbildningen och intesom

nå dit. Studenternasvägen valfrihet beträffande uppläggningenatt av
studierna ocksåhar ökat, vilket ställer ökade krav på flexibiliteten i
utbildningsplaneringen, något i sin kan innebära ändrade förut-tursom
sättningar för antagningsarbetet.

Samtidigt gymnasieskola påär genomföras.väg Höstenatten ny
1997 kommer del dem söker till utbildningar vid uni-storen av som
versitet gåttoch högskolor ha i gymnasieskola medatt helten en ny
strukturell uppläggning utbildningen och med betygtypav en annan av

haft tidigare.än man -
Den gymnasieskolan innebär genomgripande förändringar i förut-nya

sättningarna för utbildningen vid universitet och högskolor. En större
andel ungdomskullen kommer ha grundläggande förberedelse förattav
högre studier, vilket allmänt breddar rekryteringsunderlaget för densett
högre utbildningen. Samtidigt förändras förutsättningarna det gällernär

formulera krav och regler för behörighet ochatt urval. mål-Ett nytt
relaterat betygssystem införs, vilket inte kan användas för påurval

det tidigaresätt relativa betygssystemet. Den ökade valfri-samma som
heten i den kursbaserade gymnasieskolan innebär vidare de blivandeatt
studenterna kommer ha varierande kunskaper och erfarenheteratt mer

de söker till universitetnär och högskolor de hade tidigare iän den
linjebaserade gymnasieskolan.

Reforrneringen den gymnasiala utbildningen har genomförtsav
oberoende utvecklingen vid universitet och högskolor. Strävan harav
varit skapa gymnasieskola förutsättningaratt för allmänen som ger en
höjning utbildningsnivån i ungdomskullen och god grundävenav ger en
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anpassningsammanhang hardettalärande. Iutveckling ochframtidaför
denbedömasåväl det gällerutbildningen närtill den högre att gym-
frågastudier ifortsattagrund förutbildningennasiala omsomsom

andra hand.kommit iurvalssammanhang,värde ibetygens
både gymnasiereformen och dekonstaterakanSamtidigt attman

påhögskoleområdet byggerinomårens utveckling ett gemen-senaste
kunskapsinhämtan-ochutvecklingindividensbetonarMansynsätt:samt

önske-till den enskildestidigareskallUtbildningen ände. anpassasmer
landetförkravetmål ochbehovoch tonar gemensammanerman
på enhetlighet gällergenomförande. Kravenutbildningensstrukturer för

och examina.betygi formresultatutbildningensistället av
fråganockså delariochutbildningenGenomförandet stora omav

gymnasiesko-den enskildaangelägenhet förinnehålldess är numera en
högskolan.ellerlan

ochbaserad kursergymnasieskolan hardenstrukturDen nyasom
underkändamöjlighetermedbetygssättning,absolut att tentera omen

de flestafunnits inomharsedan längeockså likartad denkurser är som
högskoleutbildningar.

decentraliseringen bestämman-påpekasocksåförtjänarDet attatt av
högskolorna hargymnasieskolorna ochenskildatill deochderätt ansvar

denutvecklats undermellan dessakontakterna senasteinneburit att
tiden.

påhögskolagymnasieskola ochmellankontakternaharDäremot
årens inomreformertillfredställande. Desystemnivå varitinte senaste

kaninte längreinneburitharhögskolagymnasieskolasåväl att mansom
övergången mellanreglerametoder förochanvända tidigare synsätt att

försummatstill delproblemtvå Dettaskolfonnema. är storde ett som
hellerhar integymnasieskolan. Dettadenplaneringenvid upp-nyaav

1993.infördes Dethögskoleförordning ärdenimärksammats somnya
missförståndochdel misstagtilltid rättardärför hög att somenman nu

följd härav.uppstått som en
ochförändringarradmåste detvår mening görasEnligt anpass-en

följdtill högskolan,antagningenföroch rutinerreglerningar som enav
måsteaktörerdär allaförutsättningarna. Det taärde processennyaav

vissakanhögskoleförordningenFörändringar idelsin ansvaret. geav
vikti-förändringsarbetet,utgångspunkteroch mengemensammaramar

högskolor, vidochvid universitetutvecklingsarbetekonkretär ettgast
högskoleförbunduniversitets- ochSverigessamordnatbehov genom

servicebolaget.planeradedetellerHögskoleförbundet
kommauppgiftinte sinRUT-93 detbakgrund attMot denna somser
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med fullständigt förslag hur detett skall bli, utanom snarast att ange
för antagningen föreslå ändringar i högskoleförord-ramar attgenom

ningen, och samtidigt påpeka lämplig färdriktning för den framtidaen
utvecklingen antagningssystemet. I detta betänkande kommer vi iav
första hand de förändringar högskoleförordningenatt ta upp av som
enligt tilläggsdirektiven huvuduppgiftär för I sammanhangannaten oss.
kommer vi i arbetsrapporter redovisa erfarenheteratt och synpunkter

har kommit fram vårtunder arbete och i första hand gällersom som
högskolornas ansvarsområde.

5.2 Ansvaret för antagningsfrågoma

I det högskolesystem föregick det nuvarande försom ansvaretvar
antagningen delat. Universitets- och högskoleämbetet antagnings-var
myndighet för delen de allmännastörre utbildningslinjema och deav
lokala linjerna medan universitet och högskolor hade för be-ansvaret
hörighetsregler och urval för friståendede kurserna inom de ramar som
utgjordes dåvarandeden högskoleförordningen.av

Idag de allmänna linjernaär avskaffade och konsekvenssom en av
detta högskolornaär antagningsmyndighet för denäven utbildning som
motsvarande de tidigare linjerna.

.Man kan teoretiskt diskutera möjligheten läggarent föratt ansvaret
antagningen på det Högskoleverket. Vi dock detta intenya attmenar
kan olikarad skäl.göras av en

Redan vårti första betänkande Ett högskoleverk SOUnytt
1994: 153 fråganvi det framtidatog för antagningen:ansvaretupp om

Beträffande antagningen bedömningengör regeringenatt en av
föreskriven central antagning förutsätter ökad reglering studie-en av
organisatoriska frågor. De enda centrala bestämmelserna i detta
avseende existerar idag, finns i examensordningen. Densom ger
högskolorna frihet det gäller innehålletnär istor och organisationen

utbildningen för olika examina, och den inte meningsfullav ger en
grund för centralt fastställa sökaltemativ. utgår frånatt Vi detatt

nationelltär intresse bevara dennaett frihet för högskolornaatt att
organisera sin utbildning. Vi det därför återinförauteslutet attanser
föreskrifter central antagning.om en
.....Sammanfattningsvis bedömer samordningsinsatser frågaiatt

antagning i första hand bör högskoleangelägenhet ochom ses som en
alltså inte uppgift för den centrala myndigheten. den månIvara en
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nationella intres-tillgodose deangelägetdetstatsmakterna attanser
till högskolorna,uppdragfår skedetvi antytt, somgenomnysssen

samverkansorgani-för deninomfår lösningarfinnasedan ramen
stånd. Utredningen kommertillkommer attvi förutsättersation som

i till-till ändringarmed förslagfråga sitt arbeteidennaöverväga
1994:153.SOUträdesreglema.

helt omöj-skälpraktiska ärdetkonstaterakanTill detta att avman
ochantagningenförhelaharmyndighetcentral ansvaretligt att en

sök-Antaleturvalsregler.behörighet ochgällandetillämpningen av
finnsuppgår åtskilliga Dettillhögskolansvenska tusen.i denalternativ

allaurval tillochbehörighetfrågornahanteramöjlighetingen att om
ansvarigahögskoloruniversitet ochifrån deskiltalternativdessa som

genomförande.ochuppläggningderasför
vilkaansvarigt för och avgörainte hellerkanHögskoleverket vara

innehållutbildningförskall gällaförkunskapskravsärskilda varsensom
skulleför. Dettahögskolanenskildadenuppläggningoch ansvarar

centrala regle-del denåterinförbakvägen storinnebära avatt enman
högskoleutbildningen.ringen av

föraktörermellan olikarollfördelningockså klarfinnasmåsteDet en
uppgifttillfredsställande. Enskall fungeradecentraliserat systemettatt

antagnings-bevakadvs.tillsyn, attHögskoleverket utöva attför är att
de reglerföljerhögskoloroch sattsuniversitetmyndigheterna uppsom

samtidigthainteroll kanriksdag. Dennaochregering man,ommanav
Högskoleverketutbildningen.delförantagningsmyndighetsjälv är aven

själv.sigtillsynenförintekan avsvara
-inom dehögskolor,ochuniversitetockså angelägetDet attär som

ocksåutbildning,för sinharhögskoleförordningen ansvaretgerramar -
urvalsfrågoma. Det ärochbehörighets-förfåroch ta enansvaretges

behandlingfå seriösafrågor skalldessaförförutsättning somatt samma
utbildningsfrågoma.

högskolor iuniversitet och ävendärförVår utgångspunkt är att
utbildningarför deantagningsmyndigheterskallfortsättningen somvara

behörighetförockså det fullaskalldeoch ansvaretanordnar,de taatt
skall ha frianaturligtvis intebetydertill dessa. Det atturvaloch man

helst. Ramamaregler sättsvilkaefterstudenterinhänder avsomatt ta
förord-ochövriga lagarochförvaltningslagenhögskoleförordningen,

och hög-universitetensagerande. Imyndighetsreglerarningar ensom
fördessainomantagningensköta ettliggerskolorna att ramaransvar

rättssäkertoch sätt.tillfredsställandesökandede
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Högskoleverkets uppgift är tillsyn dvs.utöva kontrolleraatt att att
högskolorna i sitt handlande följer bestämmelser bådevad bokstavavser
och anda, och så Över-inte påtalasker detta föratt regeringen.attom
klagandenämnden behandlar de överklaganden i antagningsfrågor som

tillåtna. Regeringär och riksdag, slutligen, har för sättaansvaret att
för verksamheten högskolelag, högskoleförordning ochramar genom

regleringsbrev.

5.3 Behovet åtgärderav

Så länge den nuvarande antagningen har funnits har det riktats kritik
den. ocksåMan har successivtmot genomfört förändringar i reglerna,

för komma tillrätta med olika oönskadeatt effekter systemet.av
Redan idag finns det dessutom rad problem vid antagningenen som
följd den gymnasieskolan. De första sökande med deen av nya nya

betygen har börjat dyka måsteDe värderas och bedömas. Förupp.
närvarande löser sådana problem med åtgärder.provisoriska Inomman
gymnasieskolan krävs därför kort sikt åtgärderrad praktisken av
konkret för det skall möjligtnatur att använda den kurs-attvara nya
strukturen i antagningsförfarandet. Den gäller inte minst dokumentatio-

de sökandes Påmeriter. längre sikt det viktigtär dennen av att nya
gymnasieskolan med dess kursutformning och betygssystem följs upp
och utifrånutvärderas de krav övergången mellan gymnasieskolansom
och högskolan ställer.

Allra inför höstterminen då1997, densenast första kullenstora
sökande från det gymnasiet kommer till högskolan, måste radnya en
förändringar inom denna göras.

På vissa punkter behövs det ändringar och preciseringar i det centrala-
regelsystemet, högskoleförordningen.

De lokala regelverken för måsteantagning utvecklas och- tillanpassas
den situationen.nya

En praxis för tolkning de centrala bestämmelserna i olika situatio-° av
måste utvecklas.ner

Nya rutiner, och hjälpmedel för självasystem antagningsprocessen°
kommer behövas.att
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antagningengenomgång olika delarnadeviföljandedetI gör avaven
högskole-iför ändringarfå underlaginriktningspeciellmed att ett

förordningstexttillmed förslagavslutasBetänkandetförordningen. ny
frågor hurockså radgår igenom10. Vikappå punkterrad omenen

olikaioch tillämpastolkasbörlämpligenparagrafemaföreslagnade
till denförarbetenaiförstakansituationer. Detta stegettses som

Några sådana finns inte idag. Dessahögskoleförordningen.förändrade
de skallenskilda högskolornabåde närför deviktigaförarbeten är

tillsynsverksamhetockså med densambandiochförordningentillämpa
uppgifter.Högskoleverketsantagningsområdet ärinom avensom

ochvåra övervägandenhuvudpunkter inågrasammanfattarNedan
förslag.

strukturerasochpreciserasbörBehörighetskraven0

heltstruktureradgymnasieskolan annatär etti denUtbildningen nya
högskoleutbild-färkunskapskraven förbetydertidigare. Det attsätt än

justgymnasieeleverdepå förmåste sättutformasningen ett nytt som
börjanmedhögskolansöka tillkommerårskurs ochgått 1 attut som

medutvecklatharUtredningen ettår 1997. ett systemhöstterminen
gälla förstandardbehörigheter kan merpartens.k.antalmindre avsom

harfinns. Systemethögskolenybörjareförantagningsaltemativde som
ArbetsrapportRUT-93,arbetsrapportibeskrivitsdetaljerat nrenmer

1995.mars
varitharstandardbehörighetemamedförutsättning förEn systemet

begreppetinnebördenpreciserarhögskoleförordningeni avatt man
mednödvändigt även systemetbehörighet.allmän Detta utanvar

betänkandesärskiltdärför iharUtredningenstandardbehörigheter. ett
utformas.skallpreciseringdennatill hurförslaglagt1995:41SOU

högskoleförordningeniföreslås förändringarvissabetänkandedettaI
också hurbehörigheten. Vi behandlarsärskildadenförkravenvad avser

från komvuxstuderandeförskall tillämpasbehörighetsreglemade nya
denenligtskall bli behörigademförfrån folkhögskoloroch samt som

tillträdeåldersgränser förfråganocksåVi25:4-regeln.s.k. tar omupp
kapitel 6.vidareSehögskoleutbildningar.vissatill
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Metoderna måsteför urval till de förutsättningarna° anpassas nya

Den kursutformade gymnasieskolan och dess betygssystemnya nya
ändrar radikalt förutsättningarna för använda gymnasiebetygenatt som

urvaletgrund för i fall flerhar sökande kanän ta emot.man man
De betygen andra saker de tidigare.mäter Deras användandeännya

i måsteurvalssituationen till detta.anpassas
ocksåVi konstaterar de betygen mindre lämpadeär deänatt nya

tidigare användas urvalsgrund enbart tillsammans med hög-att som
skoleprovet. Speciellt gäller detta för kraftigt översökta utbildningar. Det
innebär universitet och högskolor måste utveckla och introduceraatt
andra urvalsmetoder de påbaseradeän gymnasiebetygenär ellersom
högskoleprovet.

Piincipema för utnyttjande arbetslivserfarenhet vid urval till högreav
utbildning på långbör sikt såmodifieras hänsyn tillstörreatt tarman
den enskilde sökandes bakgrund och situation. föreslårVi därför inför-
ande urval på särskild grund.regler för ocksåDetta ökar möjlig-av
heterna sökande med meriter inte förutsedda iäratt systemenge som

rättvis behandling i urvalssituationen.en
Slutligen det viktigt universitet och högskolorär utvecklar rutineratt

så på effektivt kan introducera ospärradsätt antagning föratt deettman
utbildningar där detta möjligt.är

Urvalsfrågorna behandlas i kapitel

måsteInformationen antagningen struktureras och samordnas- om

Information villtill dem söka till högskolan idag omfattande,ärsom
svåröverskådlig. tillDen delen strukturerad efterär större organisa-men

tionen antagningsförfarandet och inte efter de olika sökandeav grupper
finns. Det viktigt alla de gymnasisterär och andra planerarattsom som

för högskolestudier fåkan sammanhållen information avsedd just fören
dem införstöd ansökan och antagning. Utredningens huvudförslagsom
i detta avseende årligeninför utkommande studenthandbokär att man en
avsedd för dem börja studera i högskolan. Ansvaret förattsom avser
studenthandboken åvilaskall Högskoleverket. Se kapitel 8
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imåste få ställningstarkare antag-Rättssäkerhetstänkandet en°
ningsprocessen

helagälleraspekter. Enolikahar flera syste-rättssäkerhetenFrågan om
Är stabilttillräckligtochkonsekventurval. detochbehörighetförmet

behandlas isökandenenskildeden systemet.huraspekt gällerEn annan
faktorerirrelevantadetFinnsbehandlingkorrektFår hanhon somen

medoftakolliderarrättssäkerhetKravenprocessenin ispelakan
kravetbl.a.antagningsverksamheten,också attfinnsandra krav som

skalldettaochför,harså många attskall in resurserta mansomman
förseningar.ske utan

rättssäkerhetförbättrad ärförutsättning för attviktigEn manen
föreslårVigäller.vadklarhetskapar övernivåer iolika systemet som

antagningsordning, ifinnasskallhögskolavarjeviddetdärför enatt
ocksåochlokaltgällerregelverkdetpreciserarbl.a.vilken somman

skall säkras.antagningsprocesseniinsynstudenternashurfastlägger
gällerdettillsynsrollHögskoleverkets när antag-delviktigEn av

rättssäkerhetsfrågoma.bevakaocksåmåsteningen attvara
itill besvärmöjligheternanuvarandeockså deVi konstaterar att

utvidgning.föreslår vissochbegränsadvälantagningsfrågor är en
olikademedihophängerrättssäkerhetendelviktigEn avannan

antagnings-kompliceradei denförekommerförfarandenochrutiner som
olikaalla desmå inomiförbättraskanDen steg organ somprocessen.

kapitel 9.vidareSeantagningsprocessen.inblandade iär
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6 Behörighet för högskoleutbildning

l Inledning

Syftet med behörighetskrav till viss högskoleutbildning är atten garante-
startnivåviss för den berörda utbildningen och besked tillra en att ge

presumtiva sökande vad krävs för genomföra den aktuellaattom som
utbildningen.

Av tradition tvåhar det funnits metoder organisera föratt ett system
behörighetsprövning för högre studier. Det ursprungliga har be-varit
hörighetsprov högskolan eller universitetet anordnade. SverigeI harsom
detta funnits vid till exempel de tidigare folkskollärarseminariema, där
i princip helst kunde anmäla sig till de inträdesprovvem som som

Långtanordnades. tillbaka i tiden förekom sådana inträdesprov också
vid universiteten, då utfärdade studentexamen, vilken inträ-som ettvar
desprov till universitetet och inte slutexamen i gymnasiet. Oftaen var
inträdesproven inte bara vad vi idag skulle kalla behörighetsprov utan
också urvalsprov.samtidigt

ÄvenVid de konstnärliga högskolorna finns inträdesproven kvar. om
de i första hand används för urval, finns ocksådet kompo-som prov en

i dem fungerar behörighetsprov.nent som som
Den andra förmetoden behörighetssystem har varit behörighetsgivan-

de examina. I Sverige detta traditionellt studentexamen. Studentexa-var
på viss linje i gymnasiet behörighet till universitets- ochmen en gav

högskolestudier brettinom område. Den ocksåett tillrätt att antasgav
delar den traditionella universitetsutbildningen.stora mångaI länderav

har kvar detta Där finns behörighetsgivandesystem.man en examen
studenten lagfäst till universitetsstudier.rättsom ger

System med allmänna behörighetsgivande examina enklaär att
överblicka och har fördelar från informationssynpunkt. Det lättär att
förklara vad krävs fåför åtminstonestudera, eller för bliattsom att
behörig för studier inom områdevisst eller med viss inriktning.ett

Samtidigt har med examina obligatorisktett krav försystem attsom
få börja universitets- eller högskolestudier flera nackdelar. Framför allt
diskriminerar det skaffar sig nödvändiga förkunskaper påpersoner som

detsätt traditionella.än Dessutomannat det inom sådantär ett system-
svårt hänsyn till mångfalddenatt utbildningarta med varierandeav
innehåll och uppläggning successivt har inlemmats i högskolesyste-som
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met.
bakgrundendelförenklad formnämnda nackdelar iOvan en avger

årsmed 1977fullt i sambandinfördesbehörighetssystemtill det utsom
allmän behörighet fast-nivå förvilket innebarhögskolereforrn, att en

hög-skall bedrivagäller allabehörighetenallmännaställdes. Den som
särskildautbildningarde flestatillfinnsskolestudier. Utöver denna

utbildning.från tillutbildningbehörighetskrav varierarsom

reglergällande6.2 Nu

sökande harkrävs denutbildningvisstillbli attFör att antagen en
särskilda behörighet gällakandenbehörighet och dessutomallmän som

utbildningen.aktuellaför den
högskoleförordningenfastlagda ibehörighetallmän ärförKraven

gymnasister ialternativa krav. Förflerafinns4-5 §. Det8 kap.HF
förordning allagällandeenligtkommergymnasieskolanden somnunya

harfå behörighet.allmän Dessutomnationelltfullföljt attett program
år har varit yrkes-utbildningen börjar,under detårfyller 25den som

motsvarande erfaren-år eller förvärvatsättminst fyraverksam annat
full-i svenska och engelskakunskaper etthar motsvararhet samt som

behörighet.i gymnasieskolan, allmännationelltföljt program
högskolafastställs densärskilda behörighetskravEventuella somav

ifråga. utbild-skall relevanta förKravenutbildningenanordnar vara
i gymnasieskolans nationellakurserde kanochningen programavse

villkoreller andraeller motsvarande kunskaperhögskolekurseroch som
yrkesområdeeller betydelse för detärutbildningenbetingas somavav

6 §.förbereder kap.utbildningen HF 8för

förkravenpreciseringFörslag6.3 till av

allmän behörighet

gällande för-enligtbehörighetenden ärHuvudregeln för allmänna nu
nationelltfullföljtbehörighet denordning: Allmän har ett programsom

gymnasieskolan.i
gymnasieskolan och inom högsko-bådefonnulering inomharDenna

oklart vaddetdärförframförallt äroklar,uppfattatslan att somsom
godkänd-finnsdär detgymnasieskolamed fullföljt i enmenas en
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påi betygen olika kurser. principI hargräns kunnat tolkaman paragra-
frånfen allt skala krav där för allmän behörighetettsom en man

måste ha lägst betyget godkänd alla kurser i de nationellaett av
till det skulle räcka deltagit i undervisningen påatt attprogrammen man

någotsamtliga kurser krav någongodkänt betyg i kurserna.utan av
Utredningen har redan i delbetänkandet Allmän behörighet för

högskolestudier, SOU 1995:41, föreslagit precisering rörande denen
allmänna behörigheten:

Allmän behörighet har den som

fullföljt nationellt eller Specialutformat och därvid harett program
godkändlägst betyget kurser i gymnasieskolan omfattarsom

den minstaminst 90 garanterade tiden för fullstän-procent ettav
digt program,

har lägst betyget godkänd i engelska, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska i den omfattning
dessa har för övriga program enligt bilaga 2 till skolla-ämnen

1985:1100 ochgen

godkändhar lägst betyget specialarbetet.

tvåInnebörden formuleringen i punkt vederbörande skall haär attav
lägst betyget godkänd samtliga s.k. kärnämnen i gymnasieskolan
dvs. de kurser för alla nationellaär program utomsom gemensamma
kurserna idrott och hälsa och estetisk verksamhet, harvilka exkluderats
därför de inte förekommer i komvux. De uppräknade kärnämnenaatt
omfattar fjärdedel timantalet i gymnasieskolan.avca en

Allmän behörighet grundläggande behörighet-

Termen allmän behörighet för den oinvigde intrycket behörig-ger av en
Såhet gäller allmänt. dock inte fallet. frånRedan detär attsom

introducerades under sjuttiotalet har det bara varit mindretermen ett
antal utbildningsaltemativ för vilka den allmänna behörigheten har varit
tillräcklig föreslårför behörighet. Vi därför den rättvisandeatt mer

grundläggande behörighet används i fortsättningen.termen



1995:71SOUKapitel 646

läst reduceratstuderande samtbehörighet förAllmän programsom
för komvuxelever

högskoleförordningeni ävenformuleringennuvarandeden attI anges
utländsk utbildning och denellersvenskmotsvarandeharden somsom

skall hakunskapermotsvarandeförvärvatverksamhetannangenom
fort-gälla iföreslår regel skalldenna ävenVibehörighet.allmän att

gått reducerades.k.då föranvändaskanDensättningen. personer som
föreslårVivuxenutbildning.kommunaleller igymnasieskolaniprogram

s.k. samlatvuxenutbildningen medfrån kommunaladenstuderandeatt
också skall hapraxis,nuvarandetillibetygsdokument, motsats anses

godkänt resultatgenomgångna medkurserbehörighetgrundläggande om
gymnasieskolans elevergäller fördetomfattningsintill motsvarar som

1995:41.vidare SOUse

folkhögskolebakgrundmedStuderande

vid folk-studeratockså för demtillämpbarMotsvaranderegeln är som
genomgångentillämpningsbestämmelsertidigareEnligthögskola. gav

hög-behörighet förallmänfolkhögskolasvenskvidtvåårig kursallmän
framregelgäller dennaövergångsbestämmelsemaEnligtskolestudier.

årutgången 1999.och medtill av
Folkbildnings-medöverläggningarföreslår utredningen efterDärefter

så grundläggandetolkas8 § 4motsvaranderegeln i HF kap.rådet attatt
gåttdenbehörighet har som

folkhögskola ellerår påtre

årsminstbyggerfolkhögskoleutbildningartvå år ett gym-som
års yrkesverksamhetminstpå ochgrundskolaellernasiestudier ett

eller

två årsminstbyggerfolkhögskoleutbildningår gym-ett som
nasiestudier.

folkhögskolan,intygadekunskaper,krävas motsvaran-börDessutom av
gymnasiestuderande.gäller förnivå kärnämneni degodkändde som

förutfärda intygfå förtroendetfolkhögskolomabörpraktiken attI
också särskil-intygovanstående liksomkrav,uppfylltde elever omsom
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da förkunskapskrav. På bör inomsätt den kommunalasamma man
vuxenutbildningen förtroendet utfärda intyg grundläggandeattges om
behörighet i de fall inte har slutbetyg i samlatett etten person men
betygsdokument eller visat sig uppfyllasätt de krav gällerannat som
för allmän behörighet.

Studerande med utländsk gymnasial utbildning

Den gymnasieskolan med den för alla nationellanya program gemen-
delen har inneburit kraven för allmän behörighet har blivitattsamma

omfattande tidigare. skulleDetta kunna såän tolkas det ävenmer att av
sökande med utländsk utbildning skulle krävas utbildning motsvararsom
innehållet i aktuellade kurserna i naturkunskap, religionskunskap och
samhällskunskap. Enligt utredningens mening bör dock motsvarighets-
bedömningen dennagenerös punkt. Det bör räcka denvara att
sökande i sin utbildning genomgått och godkänts kurser minstav

omfattning i i Sverigeämnen skulle kallas samhällsoriente-samma som
ämnenrande och naturorienterande

I detta sammanhang kan också erinra den ekvivalerings-man som
verksamhet Högskoleverket kommer för. Den kanattsom ut-ansvara
nyttjas vägledning för motsvarandebedömningar.som

6.4 25:4-regeln

Högskoleförordningen föreskriver också kraven för allmän behörighetatt
kan uppfyllas den s.k. 25:4-regeln HF kap8 § 5:genom

Allmän behörighet ocksåhar den som

årfyller 25 under kalenderår dådet utbildningen börjar,senast

har varit yrkesverksam årminst fyra före det kalenderår då utbild-
ningen börjar eller förvärvatsätt motsvarande erfarenhetannat
och

3 mångaI fall finns det dessutom internationella avtal innebär åtagitSverige sigattsom
allmän grundläggande behörighet allaatt i hemlandet avlagt denge som examen

berättigar tillträde till högskoleutbildning.som
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i svenska och engelska fullföljthar kunskaper motsvarar ettsom
i gymnasieskolan.program

Övergångsbestämmelserenligt de träddetill 1999 det dock,Fram är som
tillräckligt kunskaperkraft förordningen ändrades 1993, ha ii när att

två årskursermotsvarande slutförd lärokurs minst iengelska om gym-
något påfinns inte kunskapersvenska sökande kravnasieskolan. För

påbehövas preciseringar hur kravet kun-i svenska. Det kanämnet av
engelska skall tillämpas efter 1999.i svenska ochskaper

föreslåmening inget skäl föränd-enligt utredningensDet finns att
25z4-behörigheten.förordningen det gällerringar i när

för särskild behörighet6.5 Kraven

varierar beroende den utbildningsärskilda behörighetskravenDe
till. Enligt gällande högskoleförordningsökande skallden antas nusom

eller utbildningsprogram. Viantingen kursskall antagning ettenavse
föreslår antagning istället skallföljande kap 10i det se ettatt avse
antagningsalternativ. användas i det följande.kommerDenna attterm

åttonde förhögskoleförordning kapitel preciserasdagensI ramarna
särskilda behörighetskraven:de

skallsärskilda förkunskaper högskola uppställerDe krav ensom
fården aktuella utbildningen. Kravenrelevanta för avsevara

i gymnasieskolans nationella ellerkunskaper i ämne program
motsvarande kunskaper,

från eller flera högskolekurser,kunskaper en

villkor betingas utbildningen eller betydelseandra ärsom av av
yrkesområde utbildningen förberederför det för.som

6§HF 8 kap

Enligt mening finns det skäl till precisering och ändringutredningens av
förordningen det gäller punkterna ochnär ett tre ovan.
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Betygskrav

föreslårVi såpunkten ändras1 kunskaper i bytsämneatt att ut mot
det relevanta frånkunskaper eller flera kurser vidarese kapmer en
10.

I högskoleförordningen preciseras inget betygskrav isom synes
samband med den särskilda behörigheten. Enligt utredningens mening

dock självklar följd godkändgräns införtsär i gymnasiesko-atten av en
lans betygsskala underkänd kurs inte kan tillgodoräknasatt en som
behörighetsgivande.

Vad kan diskuteras det i vissa fall kan krävasär högresom om
betyg, till exempel Väl godkänd, med hänvisning måltill de finnssom
formulerade betygsnivåer.för olika Erfarenheten visar sådanadock att
krav lätt kan leda till betygsinflation ocksåoch det skulle öka behovet

omtentamensmöjligheter i gymnasieskolan.av
Enligt utredningens mening bör denna bakgrund de särskildamot

behörighetskraven normalt krav kunskaper motsvarande betygetvara
Godkänd. Högskoleförordningen bör därför såpreciseras för särskildatt
behörighet krävs lägst Godkändbetyget i de aktuella kurserna inteom
särskilda skäl föreligger vidare kapse 10.

Andra villkor

Punkten paragrafen särskildai förkunskaper avseddärtre attom ge
krav beror påför särskilda speciella villkor för olikautrymme som

utbildningar. Tillträdesutredningen SOU 1985:57 genomgånggjorde en
och fann för olika utbildningar bl.a. följande krav:typer av

påKrav viss arbetslivserfarenhet praktik.eller

Krav minimiålder påbörjaavseende viss för studier.att

Krav den sökande uppnått ålderhar högst viss vid antagnings-att en
tillfället.

Krav konstnärliga talanger och erfarenheter.

Medicinska krav för utbildning till vissa yrken.

Flera de nämnda kraven gäller inte primärt förkunskaper. Denav ovan
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föreslår6 därför oklar.formuleringen i HF kap. 8 § Vinuvarande är en
innebär för särskild behörighet liksomförändring kapitel 10se attsom

förkunskaper vad förtidigare kan ställas krav utöver som anges
Därutöver skall det kunna ställas kravgrundläggande behörighet. av

utifrån eller framtidaslag utbildningen den yrkes-motiverasannat som
fram till.utbildningen avsedd ledaverksamhet är attsom

motivering för andra behörighetskrav vadkravenFör öka änatt
föreslårgymnasieskola och högskolautbildning irefererar tillsom

stipulera särskilda skälhögskoleförordningen skallutredningen attatt
särskil-skall kunna införasför krav slagskall föreligga att annat somav

behörighetskrav.da
hittills har har varitdetta slagde kravMerparten använtsav somav

ålderpå högsta vidundantag dock kravetokontroversiella. Ett är en
paragraf i högskolelagen1993 fannsantagningstillfället. Före somen

utbildning bestämmamöjlighet för vissriksdagen övreattatt engav
ocksåsådan för läkarut-tillämpadesåldersgräns tillämpas. Enskulle

åren ål-år. Under de hartill 44bildningen där gränsen senastesattes
årtill vidläkarutbildningen sänkts 34antagning tillfördersgränsen

universitethögskolor.vissa
fååldersgränser förfunnits formellahar det intetraditionAv att

På vissa utbild-universitet och högskolor.svenskabörja studera vid
bådestuderande ivarit vanligt medflera decennierdet underningar har

återkommande utbildningfyrtioårsåldem. idénHelatrettio- och om
åldersgränser för tillträdeockså generellainte harförutsätter att man

högskoleutbildning.till
gårså långt detmening det viktigtutredningensEnligt är att german

ålder. Samtidigt kan konstaterastudier oberoendetillrätt attmanav
får för börja utbildningstudiemedel äridag inte att en ny om manman

till exempelförekommit studerandeår det harochäldre 44än att
år.både knappast hunnitoch 60 De harläkarutbildning varit 55som

uppnådd pensionsålder.förenågon yrkesverksamhet läkareutöva som
föreslårhögskoleförordningenändrade formuleringDen somav

åldersgränser särskilda skälinföraanvändas förkap 10 kanse att om
vår myck-enligt mening användasmöjlighet bör dockföreligger. Denna

åldrarna gällerlängre i vadvanligen inteoch änet sparsamt somner
år.studiemedel, dvs. 44för tillrätt
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6.6 Strukturering behörighetskraven förav nya
högskolestuderande

huvuduppgiftema för tillträdesfrågomaEn RUT-93 i arbetet med ärav
lägga förslag till nationell ordning överblickbar för deäratt en som

enskilda studenterna. En uppstramning regelsystemet förslagav genom
förändringar högskoleförordningen instrument. detUtöverär ettom av

ocksåkrävs emellertid förstärkning förutsättningarna för samord-en av
ning mellan universitet och högskolor för göra över-att systemet mer
skådligt.

de vill skaffaSärskilt angeläget sig behörighet för hög-är att som
skolestudier tid skall vadi god krävs och det finnsveta attsom en

fonnuleringen behörighetskravensystematik i det möjligtgör attav som
förbereder föröverblicka hur bäst sig högskolestudier med olikaman

vilket universitet ellerinriktning vid vid vilken högskola studier-oavsett
skall bedrivas.na

reglerna förFör närvarande den särskilda behörighetenpresenteras
sökalternativ bådespecifika krav för varje detta gäller i densom sa-

och vid den lokalamordnade antagningen antagningen. detDetta gör
svårt gymnasist inte exakt harför den bestämt vad hanhon skallsom

få överblicksöka till över systemet.att en
frånBehörighet för högskolestudierI arbetsrapport för elever denen

föreslog RUT-93 därförgymnasieskolan med antalett system ettnya
tillstandardbehörigheter kopplas olika antagningsaltemativ. Stan-som

utifråndefinieras kursuppsättningendardbehörighetema i gymnasiesko-
finnas uppnålan, liksom olikadet skall dem genomvägar attnumen

motsvarandebedömningar osv.

Syftet skapa följande egenskaper:medatt ett systemvar

Det skall för utbildningar och antagningsaltemativmerparten av
avsedda för sökande tidigare bedrivit högskolestudierinte finnassom

mindre antal standardbehörigheter och gäller förett som var en en
antagningsaltemativ.stor grupp

Systemet med standardbehörigheter skall kunna beskrivas enkelt och
i begripliga för fråndem saknar erfarenhetär äventermer som som
högskoleområdet.

såSystemet skall utformas för vissdet standardbehörighetatt en
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förutsäga vilka utbildningarskall möjligt i stort typeratt av somvara
lång tidbehörighet för under relativt framöver oberoendeden enger

studieort.av

behörighetsnivåfåskall kunna sin prövadpresumtiv studerandeEn
till utbildning eller ej.hanhon sökeroberoende enav om

kraven förtillfälle har bedömtsvid visstDen motett svara ensom
behörighet vidskall ha dennastandardbehörigheter ävenviss anses

ansökningstillfällen.senare

frånhögskolor 1997,våren universitet ochharUnder enats attom
avgången fråndå gymnasie-år första dendendet förstavilket är nya
standardbehörigheter RUT-93meddettillämpaskolan sker, system som

Universietets-utbildningsutbudet. Sverigeshuvuddelenförföreslog av
universitet ochsamlarden organisationHögskoleförbundoch som-

infonnationsbroschyr Behörighetockså producerathögskolor har en-
från bl.a. harmed höstterminen 1997ochhögskolestudierför som

informera detgymnasieskolorna förtilldistribuerats systemetatt nyaom
möjligt för gymnasisternaför detstandardbehörighetermed göra attatt

pågymnasieskolan de siktarvälja kurser iöverblicka hur de bör attom
med högre studier.fortsätta

består standardbehörigheter SB SB 1 ärSystemet sexton varavav
2-16 utformas följandebehörigheten ochgrundläggande sätt:den

godkändgymnasieskolan med lägst betygetiStandard- Kurser ut-
ingår behörigheteni den grundläggandedembehörighet över som

frånenligt förslag RUT-93

Historia ASB 2

Matematik BSB 3

Matematik HistoriaB ASB 4 +

Naturkunskap5 Matematik B BSB +

Matematik C6 Matematik BSB +

Matematik NaturkunskapMatematik C BSB 7 B + +
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Matematik Matematik CSB 8 B Naturkunskap B+ + +
Historia A

Matematik Matematik C MatematikSB 9 B D+ +

Matematik MatematikSB 10 Matematik B C D Fysik+ + + +
Kemi A

Matematik B Matematik C Matematik D FysikSB ll + + + +
Biologi HistoriaKemi A A A+ +

MatematikMatematik B Matematik C D FysikSB 12 + + ++
KemiKemi A B+

Matematik Matematik C Matematik FysikB DSB 13 + + + +
Kemi Biologi BiologiKemi A B A B+ + +

Matematik Matematik C MatematikB DSB 14 + + +
Matematik E

MatematikMatematik B C Matematik D15SB + ++
FysikMatematik E +

Matematik Matematik C Matematik16 B DSB + + +
FysikMatematik E Kemi A+ +

Naturkunskap B kan Kemimed Fysik Aersättas + +
Biologi A

standardbehörighetema förutsätts gälla för flertaletDe sexton pro-
påbörjaskall högskole-och kurser kan sökas demgram som av som

också för vilkenstudier. varje standardbehörighetFör typ avanges
ifråga tillämpas. vissautbildning standardbehörigheten normalt Försom

utbildningar tillkommer finns inom medkrav vadutöver systemetsom
innehållerstandardbehörigheter. till exempel utbildningarDet gäller som

språkspråkstudier för vilka krav gymnasiestudier i aktuellt kan till-
komma.

första utbildningar och med myck-I övrigt det i hand vissa ämnenär
speciella inte har kunnat inordnas i med standard-kravet systemetsom

behörigheter. gäller till exempel konstnärliga utbildningar där be-Det
hörighetsprövning och urval ofta sker integrerat.
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standardbehörigheter tillämpningsområdenSystemet med och deras
fastställas samrådbör Högskoleverket efter företrädaremed förav

universitet högskolor Högskoleförbundet,och Skolverket som kurspla-
neansvarig gymnasieskolan Folkbildningsrådetför och komvux och

folkhögskoloma. också fåföreträdare för Högskoleverket bör isom
samrådefter meduppdrag grupperingar revideraatt systemetsamma

jämna förmed mellanrum det till förändringarna kurseratt anpassa av
utbildningsutbudetsker i gymnasieskolan och vid universitet ochavsom

högskolor.
alltså, vårtenligt förslag, HögskoleverketDet förär ut-som svarar

formningen olika standardbehörigheternade och för förteckningenav
utbildningsområden dede normalt dock denDetöver ärsom avser.

enskilda högskolan slutligen vilka standardbehörigheter ochavgörsom
andra förkunskapskrav skall gälla för högskolans antagningsaltema-som
tiv. Detta nödvändigt för sambandet med för utbildning-är att ansvaret

bevarasinnehåll uppläggning områdeoch skall Självklart detär ettens
för Högskoleverkets tillsynsverksamhet hur behörighetskra-sätterman

vid den enskilda högskolan.ven

standardbehörigheternaDe sökande och

med standardbehörigheter enligt utredningensSystemet meningär ett
rimligt det möjligt för studenterna överblicka vilka för-görasätt att att
kunskapskrav gäller för högskoleutbildning olika slag. krävsDetsom av
då givetvis de olika standardbehörigheterna används i utbildnings-att
kataloger och i information antagningen.annan om

påFör de sökande det viktigt kan lita medär att systemetman
föreslårstandardbehörigheter. Därför det i högskoleförordningenatt

stadgas den vid tillfälle har uppfylla kraven förettatt ansettssom en
viss standardbehörighet skall ha denna vid tillfälle.även ettanses senare

föreslår också från fåVi regel varje högskola kan beskedatten man om
uppfyller viss standardbehörighet eller det inte justävenman en om

då aktuellt ansökan till högskolan. Det uppgift förär göra äratt en en
högskolorna och deras Högskoleförbundet attgemensamma organ orga-

ocksåJmfr högskolelagen kap 2§. inte följer4 Om föreskrifter med-annat av som
delas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, denavgörav av som
högskola anordnar utbildning, vilka behörighetsvillkor skall gälla för bliattsom en som

till utbildningen.antagen
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behövas för utveckla enhetlignisera den samverkan kan attsom en
fråga motsvarandebedömningar.praxis i om

också fåmöjligt förhandsbesked vilka standard-Det bör attvara om
erhållas olika lokala inom de nationellabehörigheter kansom grenar

leder fram till intematio-och de utbildningart.ex. som enprogrammen
nell baccalauréat examen.

gåttinte i denförkunskapskrav för studerandeSärskilda som nya
gymnasieskolan

den grundläggande behörigheten vi tidigareMed preciseringden somav
sökande har gymnasiebakgrund haföreslagit kommer alla attsom en

motsvarigheter tidigare fanns medgodkänt i antal kurserbetyg ett vars
alltsågällerförkunskapskrav för vissa utbildningar. Detsärskildasom

samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap ochkurser blde i a
alltsåingår behöver inte längre listasi kämämnena. Dematematik som

gåttsökande den gymnasie-förkunskapskrav försärskilda nyasomsom
de viktigaste förklaringarna till deskolan. Detta är extraattaven

få.standardbehörighetema alltkraven för de olika ärtrots
fårOvanstående automatiskt gälla för dem sinkommer inte att som

25:4-regeln. inte heller demDet gällerallmänna behörighet somgenom
år från två-övergångstiden till 1999 har allmän behörighetframunder

årig gymnasieskola.
tvådå väsentligen med den förändrade strukturkan sätt,Man göra

föregående. Antingen förekommande fallkan iföreslagits i det mansom
behörighetsnivåema förutformning medalternativ av personerge en

också konstaterar de berörda25:4 bakgrund, eller attman personerna-
ändå aktuella kurserna ochhar kunskaper motsvarande desannolikt att

komvuxtentaminas.någon Viverifikationdet inte krävs detta genomav
metoden. innebärrekommenderar tillämpar den Detta attatt senareman

grundläggande behörighet inteför uppfyller kraven fördem mensom

5 fallen, grundskol-naturligtvis inte i de aktuella det bl.a. vissaDetta hindrar röratt man
framhåller det viktiga intelärarutbildningar, i informationen ävenatt personer som

påbörjarfrån med sig de utbildningen.kommer gymnasiet har dessakunskaper närnya
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genomgåtthar den gymnasieskolan skall gälla kravnya samma
särskilda förkunskaper den grundläggande behörigheten förutöver som

gymnasieskolan.genomgåttdem den nyasom

6 framhållas någotbör detta inte innebär förslag s.k. självprövningsrätt förDet att om
andra kunna dokumentera25z4-studerande. skall alla kunskaperna i deDessa som

för behörighet tillsärskilda förkunskapskurser krävs viss utbildning.som en
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7 Urval

1 Inledning

Den del tillträdesprocessen varit omdiskuterad under deav mestsom
årtjugo gått sedan det nuvarandesnart antagningssystemet infördessom

urvalsreglema.är ocksåDet områdedetär har varit förmest utsattsom
regeländringar. Utfallen vissa metoder har inte varit det väntadeav man
sig mångaoch i fall har urvalsregel fått oväntade och negativa effek-en
ter.

Det finns principiella skillnader mellan behörighetstora och urval.
Behörighetskrav måste finnas för alla utbildningar och antagningsalter-
nativ. Urval däremot något måsteär till enbart närtasom man man av
olika skäl inte kan alla behöriga sökande.ta emot

Kraven för behörighet kan utformas exakt. Alla uppfyller för-som
kunskapskraven också behöriga.är När det gäller urval kan inteman ge

Mångabesked. ungdomar villtyp naturliga skäl vadsamma av vetaav
de skall för komma ingöra viss utbildning. gåratt Det docken
inte sökande garantier han elleratt hon uppfylleratt visstge en ettom
krav, får såvisst betyg, kommer honhan int.ex. ett viss utbild-en
ning två år.eller Dels beror urvalsresultatetett alltid vilkaom
medsökande har och deras meriter, dels beror pådet hursom man
många studerande högskolan i fråga kan den aktuellatasom emot
utbildningen.

Det därför förvånandeinte detär urvalsreglemaär mångaatt som
sökande upplever orättvisa och oklara. Urval före och undersom en
utbildning innebär osäkerhetsmoment svåraredetett förgör densom
studerande planera sina studier, och därmed ocksåatt bestämma överatt
sitt framtida liv.

långSedan tid tillbaka har urvalet till högre studier baserats en
bedömning de sökandes förmåga framgångsrikt genomföra denattav
sökta utbildningen. De medel för detta haranvänts varit betyg frånsom
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speciella inträdesprov och, tid, allmännatidigare utbildningar, senare
högskoleprovet7.studielämplighetsprov

utgångspunkt under de decennierna har varitEn senaste enannan
skall rimlig chans till antagningambition urvalsreglema ävenatt ge en

vanliga till högskolestudier, dvs. deninte följt denför dem vägensom
treåriga gymnasieskolan. kan kvoteringen vidteoretiska Här nämnas

tvåårig treårigfrån och möj-sökande och gymnasielinjeurvalet mellan
föreningsmeritertill betygsmedelvärdetlighetema till extrapoäng genom

arbetslivserfarenheter.och

gällande regler och praxis7.2 Nu

regelverket detskett förändringar itid har detUnder närstorasenare
dåårs antaletgällde i 1991 tillträdesrefonnurvalsförfarandet. Detgäller

introducerades bl.a. infördes hög-och principerregler minskades nya -
gått iandra chans förgenerellskoleprovet personer som gym-som

års Idag finnshögre grad 1993 reform.gäller inasieskolan. Det ännu
Tvåurvalet..fyra paragrafer gällerhögskoleförordningen baradet i som

Övriga två innehåll:följandehögskoleprovet. harteknikaliteterrör om

tillhögskoleutbildning skall hänsyntill grundläggandeVid urval tas
sådan utbildning.tillgodogöra sigmöjligheterden sökandes att en

urvalsgrundema betyg, högsko-skall eller fleraVid urvalet en av
arbetslivserfaren-tidigare utbildningsärskiltleprov, samtannat prov,

Även åberopade skäl skallsökanden särskildaandrahet användas. av
kunna användas.

får ocksåurval ske med hänsyn tilllikvärdiga meriterVid i övrigt
från kraftigtrekryteringen studentersyfte förbättrakön i att av un-

derrepresenterat kön.

två högskolelagen kapparagrafer skall lägga 4 1Till dessa somman
säger att

7 urvalsfrågor, bl.a. den historiskagenomfört seminarium där-RUT-93 har ett om
för och urval behandlades.Vidare diskutera-utvecklingen principerna betygssättningav

såprognosvärde, kan bedöma dem i dag. Endes de olika urvalsinstrumentens som man
diskussionen vid detta seminarium.del den fortsatta framställningen byggerstor av

från publiceras arbetsrapport.seminariet kommerEn attrapport som ensenare
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Man skall samtliga behöriga sökande så långt det kan ske medanta
hänsyn till kvalitetskraven.

alltsåUrval skall enligt gällande regler till endasttaman nu om man
inte kan alla vill studera och behöriga.ta äremot som som

Nuvarande praxis

Även det formellt de olika högskolornaär för sinaom som svarar egna
såurvalsregler, tillämpas de allra flesta någonhögskolor variant av

års1991 antagningssystem. Mycket översiktligt gäller för samord-den
nade antagningen:

En sökande kan komma in med hänsyn till sina gymnasiebetyg
motsv.

I räknar med fem olikasystemet man grupper:
sökande har avslutat utbildningen treårig teoretisk° som en gymna-
sielinje eller motsvarande utbildning inom komvux
sökande har avslutat utbildningen på tvåårig gymnasielinje° som en
eller motsvarande utbildning inom komvux
sökande avslutathar utbildningen treårig yrkesinriktad- som en

ÖGY-utbildninggymnasielinje s.k.
sökande har avslutat viss folkhögskoleutbildning° som
sökande har avslutat utländsk gymnasieutbildning- ensom

Äldre och udda utbildningar inordnas i så långtdessa detgrupper
går. De de behöriga, inte någonär har ovanståendeävensom, om av
utbildningar kommer inte med urvalet ivid denna Urvalet igrupp.
de fem betygsnivåema,sker efter i de flesta fall medelbe-grupperna

Undantag folkhögskoleelevema iär stället bedöms eftertyget. som
de studieomdömen folkhögskoloma Iblandger. görsom man separa-

urval för och de fem slårI vissa fallta var en av grupperna. man
ihop två dem och såöversätter betygen de blir jämförbara.attav
Fördelningen platser de olika urvalsgruppema i de flestagörsav
fall proportionellt antalet sökande i respektivemot grupp.

De sökande också tvårangordnas efter andra kriterier:
Resultatet högskoleprovet. Här räknas det bästa resultatet under°
de åren.femsenaste

påResultatet högskoleprovet långmed poängtillägg för arbetslivser--
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årfarenhet normalt minst fem tillägg till högskoleprovs-ettsom ger
resultatet 0,5 Högskoleprovresultatenpoäng. norrnalfördeladeär
i intervallet 0,0 2,0.-

Fördelningen platser de alternativen betyg, högskoleprov ochtreav
högskoleprov med arbetslivspoäng respektive högskola.görs Denav
kan påvariera med hänsyn till inriktningen den aktuella utbildningen.
En vanlig proportion mellan de 602020.ärtre grupperna
Den inte har betyg kan ianvändas urvalet och inte gjortsom som som
högskoleprovet, behörig, placeras sist i kön vid urvalet ochär kanmen
bara komma in alla övriga har beretts plats.om
I finns vissa möjligheter särskilda skäl bl.a. handi-systemet att antas av
kappmedicinsk förtur. De används mycket sparsamt.

lokalaFör den antagningen framförallt gäller antagning tillsom en
någoteller flera kurser tillämpas olika regler de olika högskolorna.

huvudsak följande:I gäller
En viktig skillnad jämfört med den samordnade antagningen är att

vid den lokala antagningen finns minst olika sökande. Dettre grupper
ar

stårSökande i begrepp högskoleutbildning i syfteatt starta- som en
så fåsmåningom ihop till hel utbildning och eventuelltatt en

också ocksåsökandeDenna huvuddelenären examen. grupp av
dem söker ellerVHS LFA.som genom

stårSökande mitt i utbildning, söker till kurser för° som uppe en som
läsa termin.nästaatt

någonSökande primärt bara söker till någraeller Skälenkurser.° som
många.för detta kan Det kan gälla fortbildning och vidareut-vara

bildning, utbildning kompletterar tidigare högskoleutbildning,som en
eller helt enkelt kan det gälla vill högskoleut-prövapersoner som
bildning i blygsammare form innan definitivt bestämmer sigen man
för på helatt satsa en examen.

Utbudet antagningsaltemativ mycket heterogent inom denärav mera
lokala antagningen vid VHS-antagningen. Systemen förän urval är
också mångfaldenpräglade i kursutbud och sökandekategorier. Deav
viktigaste urvalskriteriema gymnasiebety resultat högskolepro-är get,

och de akademiska meriter den sökande hari formvet som av genom-
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gångna och godkända högskolekurser.
När det gäller gymnasiebetygen använder i den lokala antag-man

ningen normalt inte medelbetyget alla kurseröver den linje densom
gåttsökande i gymnasieskolan. Istället använder betygssummanman

eller medelvärdet för mindre antal gymnasieämnenett viktiga förärsom
den sökta kursen.

De akademiska meritema räknas framförallt antalet avklaradesom
inom högskolan.poäng Ganska vanligt ocksåär tillämpar s.k.att man

poängförtur, vilket innebär alla uppnått visst antal högskole-att som en
vanligen får40 förturpoäng till viss del platserna kursen av en

ibland kan det gälla alla platser kursen.
Generella arbetslivsmeriter förekommer normalt inte vid den lokala

antagningen. Däremot kan det finnas vissa kurser till vilka görman
urvalet med hänsyn till specifika yrkeslivserfarenheter be-ärsom av
tydelse för kursen.

Ibland tillämpas också lottning bland alla behöriga sökande vid
urvalet till kurs. Ofta gäller detta kurser orienteringskaraktär elleren av
kurser avsedda för speciella yrkesgrupper, där lottar bland allaman som
har den för kursen avsedda bakgrunden.

ocksåMan kan i den lokala antagningen undantagsvis bli antagen av
särskilda skäl.

För de flesta kurser gäller dock för kurs besätteratt delman en en
platserna utifrån gymnasiebetygen. En del besätts utifrånav annan

påresultatet högskoleprovet och ytterligare utifråndel tidigareen av-
klarade högskolepoäng.

7.3 RUT-93:s ställningstaganden

Vi kommer i fortsättningen detta kapitel behandlanärmare olikaattav
problem finns, eller kommer finnas i framtiden, avseendesom att urva-
let till högskolan. Innan vi detta gåroch pågör in detaljerna skall vi

vårsammanfatta situationen och redovisa våra förslag åt-tillsyn
gärder. Det gäller förändringar såväl dvs. högskoleförord-av ramarna
ningen, den lokala tillämpningen dessa vid universitet ochsom av av
högskolor.

tvåDet försystemen antagning bör samordnas.

De flesta högskolor tillämpar olika urvalsregler för vad kallarman
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sökande högskoleny-betyderför Detkurser och att man somprogram.
admini-söker till kurseri urvaletbehandlas olikabörjare man somom

och söker förstatillsammanförtsstrativt har ett program om man en
småningom till förfarandeså samla ihop Dettakurs för att en examen.

då ville hafrån situationen denden tidigareär rest examensom enen
regler medan kurser-in denna enligt vissaskulle linje och togsen

fortbildning vidareut-avsedda för ochurvalsprinciper,med andra varna,
bildning.

såvår förmening förändrasregelsystemen bör enligtlokalaDe att
skall regler gällasöker till högskolanybörjare ochden är sammaensom

utbildningsprogram ellerskall studerasigför urval, ettvare man
åtgärda uppgift för varje universitet ochnågot dettaAtt ärsätt.annat en

studieordning.utformat sinihop med hurhögskola, hänger mansom

såmåsteMålet på lång delfritt tillträde tillsikt stor ut-avvara
möjligt.bildningen som

gårså långt till kvali-det med hänsynföreskriver detHögskolelagen att
högskoleutbildningar för allafritt tillträde tillskall ärten somvara

högskolan ospärrad. gällermycket liten del Detbehöriga. Idag är aven
kvarstå-allaåtminstone finns det flera utbildningar därformellt. Reellt

Själv-reservantagningar blirsist efter m.m.ende sökande till antagna.
ocksåmånga kommer sannoliktutbildningar ochklart finns det för att

nuvarande antagningsbe-hinder för bortfinnas resursmässiga att ta
områden det kommerPå pekar utvecklingenandragränsningar. attmot

Då det viktigtalla behöriga sökande.bli möjligt är attatt att ta emot
på del högskolans utbild-också dennaformellt bort spärrarnatar avman

också antagningsarbetet blir mindreskulle innebäraningsutbud. Det att
och tiddärigenom kan användaomfattande och störreatt resurserman

Fråganåterstående frittspärrade utbildningarna.urvalet till de om
ingående i avsnitttillträde behandlas 7.4.mer

måste åvila Högskole-den enskilda högskolan.Ansvaret för urvalet
för tillsynen.verket ansvarar

antagningsmyndighet, dvs.regler fastställer varjeEnligt gällandenu
skall gälla för urvalet till sina antagnings-varje högskola, de regler som
högskoleförordningen principde Dennaaltemativ, inom ger.ramar som
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bör gälla i fortsättningen. finns fleraäven Det skäl för detta. Den som
har för utfonnningen de olika antagningsaltemativen måsteansvaret av
också ha för påverkaoch kunna de regler gäller urvalet tillansvaret som
utbildningen fråga.i ocksåDet praktiska låtaär skäl omöjligt attav en
central instans, Högskoleverket, bestämma urvalsreglema för allat.ex.
de tusentals antagningsaltemativ finns i den svenska högskolan. Attsom
låta fåHögskoleverket operationell roll inom antagningen skulleen
dessutom komma i konflikt med tillsynsuppgiftema. vårEnligt bedöm-
ning viktig förutsättning förär väl fungerande antagningssystemetten

Högskoleverket förutsättningar bevaka de nationellaatt spel-att attges
reglerna följs i antagningen vid högskolorna.

måsteUrvalsmetoderna till antagningsalternativen.anpassas

Dagens regelsystem innebär urvalsmetodema inom deatt ramar som
högskoleförordningen kan till de olika antagningsaltemati-ger anpassas

speciella förutsättningar. Denna princip bör gälla i fortsätt-ävenvens
ningen.

alltsåVi den framtida lösningen inte ligger iatt däranser ett systern
regler gäller oberoende vilken utbildning det Utgångs-gäller.samma av

punkten bör istället de speciella förutsättningar finns för varjevara som
antagningsaltemativ. Detta hindrar naturligtvisseparat inte ändådetatt

studenternafinns överliggande mönster de blivandeett till-som ger en
räcklig överblick förbas deras handlande.som en

Det finns väsentligen huvudargument vårför ståndpunkt.tre

Ett målviktigt i högskolerefonnen antagning och rekryteringatt- var
studenter tidigare skulle bliän integrerad del denav mer en av

samlade utbildningsprocessen. förutsätterDetta urvalsmetodemaatt
till viss utbildning kan till de speciella krav och förut-en anpassas
sättningar gäller för denna.som

Det finns i dagens högskola många olika utbildningar, med° typer av
innehållolika målgrupper,och olika kräver olika urvalsregler.som

Det ogörligtär nästan kategoriseringgöra dessa föratt att t.ex.en av
i högskoleförordningen någoneller i form tillämpningsbestäm-av
melser i detalj bestämma hur urvalet inom varje kategori antag-
ningsaltemativ skall till.

Urvalsreglerna till antagningsaltemativ måste också tillett° anpassas



1995:71SOUKapitel 764

utbildningar krävs det flera ochattraktivamycketsöksituationen. För
måttligt populära.baraför demurvalskriterier ärandra än som

på särskildurvalhögskoleförordningeniförändringarFörslag till -
grund.

eller fleraurvalet användasförordning skall vidgällandeEnligt ennu
tidigaresärskilthögskoleprov,urvalsgrundema betyg, annat prov,av

föreslår två förändringar.arbetslivserfarenhet. Härutbildning och
utbildningtidigareutbildning utvidgas tilltidigare börUrvalskriteriet

vid urval tillallt användasframföroch erfarenhet. Tillägget är avsett att
vidareutbildning inomellerfortbildningavsedda förkurser av personer

ofta mindreutbildningskategorier. dessa detFöroch ärolika yrkes-
gymnasiebetyg eller högskoleprovetgamlaanvändameningsfullt att som

vidare kap 10.urvalsgrund. Se
arbetslivserfarenhet särställ-tillåtna urvalsmetodema harBland de en

hargenerella arbetslivsmeriterhävdaintening. kanMan ettatt pro-
högskolans.studieframgång vid Motivet förbeträffargnosvärde vad att

iställettill högskoleprovetlåta arbetslivserfarenheter tilläggspoäng ärge
sårekryteringsprofllen till högskolankan breddaDet attett annat. man

debakgrund och andra erfarenhetermed änintar van-annanpersoner
liga.

urvalsinstrumentvår arbetslivsmeritemamening börEnligt som
och övrigahögskoleprovetpå betygen,motiveras sätt änannatett prov.
arbetslivsmeriterurval grundföreslår reglernaviDärför att avom

högskoleförordningen kap 10,speciell paragraf i setillöverförs en
högskolor urval iuniversitet ochväsentligen görarätt att ettgersom

omfattande arbets-den sökande harspecificerade fall, bl.a.antal när
urval på särskilddetta beteckningenVi har valtlivsmeriter. att ge

grund.
ocksåpå innebär universitetensärskild grundurvalInförandet attav

individuell hänsyn till medhögskolorna lättare kanoch ta personer
regelverket.förutsedda imeriter inte ärsom

också till universitet ochföreslår regeringen i sina uppdragVi att

8 områden arbets-ibland finnas speciella inomdet för viss utbildningkanDäremot en
framgångenbåde i utbildningen och i den yrkes-viktiga förkan mycketlivet varasom

leder fram till.verksamhet utbildningensom
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högskolor kan mål för antagningsverksamheten, i formt.ex.ge av
lämpliga relationer mellan äldre och mellan nybörjareantagna,yngre
och fortsättare osv.

Vår analys situationen våraoch för införande urvalargumentav av
på särskild grund redovisas i detalj i avsnitt 7.5.

Användningen de betygen måsteför urval påbygga deav nya nya
förutsättningarna.

Den gymnasieskolan med dess kurssystem och kunskapsinriktadenya
betygssystem kommer kraftigt förändra förutsättningarna föratt att
använda betygen i urvalssituationen.

Betygen kan inte i fortsättningen få lika central roll i urvaleten som
de tidigare betygen hade. Skälen för detta bl.a. följandeär

Det kommer variationer mellan de kurseratt stora devara som
sökande till viss utbildning har läst gåttdeävenen om samma program
i gymnasieskolan. kan ocksåMan räkna med betygsnivåema kommeratt

variera mellan kurserna. Det kommeratt finnas kurser där det äratt
lätt få högt ocksåbetyg och kurser där det svårt.att ett är

De betygens prognosvärde kan också diskuteras. fårDe höjasnya
efter skoltiden redanäven godkänd.är Om fått betygetom man man
Icke godkänd, kan redan under skoltiden för högrepröva betyg.man om

Hur räknar betygsmeriterän kommer dessaman att vara mer
osäkra urvalsinstrument de tidigareän medelbetygen. Därför före-som
slår vi högskoleförordningen kompletterasatt med regel betyg inteatten
får användas enda urvalsinstrument för hela antagningen tillsom en
utbildning. Motsvarande regel gäller redan avseende högskoleprovet.

Inför hösttenninen 1997 kommer förstaden fullständiga kullen från
den gymnasieskolan komma in med sina ansökningaratt till hög-nya
skolan. Då måste det finnas regler för hur skall använda deman nya
betygen för urval. Dessa regler måste utgå från de principer desom nya
betygen bygger på. Det betyder utgångspunkten måsteatt vara en annan

denän gäller för betygsurvalet idag. De reglerna bör i principsom nya
klara redan under 199596 och till sina detaljer låstavara redanvara

hösten så1996, de kan redovisas i den studenthandbokatt vi före-som
slår i det följande kap 8.

Metoderna för hur de betygen skall hanteras i urvalssammanhangnya
måste utarbetas universitet och högskolor, till del i samverkan.av stor
Det naturligtär standardsystematt med möjligheterettman enas om

15-07893
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dedelenövervägandedenförtillämpaskanvariationertill avsom
studeratintetidigaretill demsigvänderantagningsaltemativ somsom

enskilda hög-emellertid denmåste dethögskolenivå. Till slutpå vara
ellerstandardsystemutnyttjar dettaskolans gradhögi hur manansvar

diskussion vidÄven tillnaturligtviskansådana beslut tasej. upp
tillsyn.Högskoleverkets

införahögskoleförordningenimeningsfulltdetinte är attVi attanser
högskoleutbildning. Deturval tillvidräknasskallbetyghurregler för

finnsvariationerdegrundkompliceratalltförbli storaskulle somav
i hög-finnsantagningsaltemativmellan definnasoch kommer somatt

ihögskolorochuniversitettillstatsmakterna ettkanskolan. Däremot
för hurprinciperriktlinjer ellervissauppdrag eller sättannat ange

urvalssituationen.ianvändasskallnormaltbetygen
använda defrågan möjlighetendetalji att7.6 viavsnittI tar omupp

också principerföreslår vissaVihögskolan.tillurvalförbetygennya
ochuniversitetinomarbetetfortsattaför detvägledandebör varasom
tillkommakanockså lösningartekniskadiskuterarochhögskolor, som

användning.

urvalsmetoderAndra

för denchansandrabeskrivitsharHögskoleprovet som avensom
ocksåDetgymnasiebetyg.tillräckligt bra ärinte harnågon anledning ett

utbildnings-hardemförviktigtmånga falli annanett ensomprov
vår högskoleprovetmeningenligtDärförgymnasiet. ärbakgrund än

andraoch detill betygenkomplementviktigtöverskådlig tidunder ett
ibehandlasHögskoleprovetutvecklas.kan komma merattsomprov

avsnitt 7.7.detalj i
långt urvalssituationenilikaanvändasintekanbetygenDe nya
kompletterande urvalsför-behovetökakommerdagens. Det att avsom

utbild-yrkeeller detutbildningenförspecifikafaranden är somsom
respektivemåste utarbetasför dettaMetoderför.förberederningen av

medhögskolormed andrasamverkaniellerantingenhögskola separat
7.8.avsnittvidareutbildningar seliknande

medsökandeför skiljavid urvaliblandförekommerLottning samma
orienteringskursertill vissaockså urvaletvidanvändsmeritvärde. Det

utbildningskategorier. Sam-ochyrkes-olikaförfortbildningskurseroch
förordninggällandeurvalsgrund enligttillåtenintelottningtidigt är en

7.9.avsnittvidarese
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två årenDe närmaste kritisk period.en-

Förutsättningarna för urvalet kommer förändras kraftigt detatt när nya
årgymnasiet 1997 kommer helt genomfört. Det kräveratt i sinvara tur

förändringar både urvalsförfarandestora och urvalsmetoder. Specielltav
gäller detta de betygens roll i urvalsprocessen. Som redannya nämnts
måste betygen ha mindre framträdande roll vid urvalet tidigare.änen
Som följd detta uppstår också ökat behov andraett urvalsin-en av av

betygenutöver och högskoleprovet.strument
Det nödvändiga förändringarna tid genomföra. Man börtar att snarast

börja med utvecklingsarbetet skall färdig till antagningenom man vara
hösten då1997, de från detstora gymnasiet för förstagrupperna nya
gången kommer söka till högskolan.att

De två åren alltsånärmaste kritiskaär för utvecklingen inom an-
tagningsområdet. Det behövs omfattande utvecklingsett och planerings-
arbete. Det i detta sammanhangär mycket viktigt föratt ansvaret ut-
vecklingen klart definierat.är Det finns ingen instans deänannan
enskilda universiteten och högskolorna kan det fullatasom ansvaret.
Det bara universitetenär och högskolorna har kontrollen översom
utbildningen och dess organisation, vilket i sin nödvändigärtur en
förutsättning för skall kunnaatt för urvalet ochtaman ansvaret antag-
ningen. I detta ligger naturligtvis också varje högskola måsteansvar att
samarbeta med övriga universitet och högskolor det behövs.när Ett

för samarbete finns också i den nybildade Högskoleförbundet.organ

7.4 Antagningsaltemativ med fritt tillträde
för alla behöriga

Huvudregeln i dagens regelverk fritt tillträdeär för alla behörigaatt
skall det vanliga, medan urval skall undantag högskolelagenvara vara
4 kap l §. Det antagningssystem idag tillämpas dock inteärsom an-

för detta. Det byggerpassat ochspärr urval skallatt detvara nonna-
la, medan fritt tillträde undantaget.är

Det kan vid första anblicken orealistiskt i dagens lägeattsynas vara
börja planera för situation där del utbildningen intestoren ären av
spänad. De årens utveckling har docksenaste varit exceptionell. Fram
till 1991 många fristående kurser vid universitet och högskolorvar
ospärrade, därför bli översökta.utan Införatt hösttenninen 1992 ökade
dock antalet sökande kraftigt inom VHS-antagningen med 30närmare
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arbetslös-ökandesnabbtdenmedsannolikt ihophängdeDettaprocent.
idåblev spärraäldre. Manbåde och storattbland tvungenheten, unga

alla kurser.sett
högskoleutbild-ökade trycketfaktor temporärtEn somannan

från höstterminentillämpadesurvalsreglemadeningen är att somnya
fråndirektkornför demblev lättaredetinnebar1991 gym-att som

ocksåsigvisadein. Detta attkommanasieskolan genom-genomatt
från till23,4minskadeutbildningslinjertillpåsnittsåldem de antagna

något äldretillfällig kövi ficki sinår. innebar22,7 Det atttur aven
försvinnadocktordeköpå högskolan. Dennainkornintesökande som

år.någranågot ellerinom
oförändrat,nybörjare varit isökandeantalet stort settharSedan 1992

med bortemothar ökatantagningskapacitethögskolornassamtidigt som
åråldern 25 kom-20iungdomarantaletvidareVi30 attvetprocent. -

utbildningaråren. vissaInomtiodeunderminska närmasteattmer
kur-rad olikaochlärarutbildningarvissaingenjörsutbildning,t.ex. en

så många studentersvårt rekryteraockså idagser har att som manman
alltsåfinnstill.räcker Detstatsmaktemasochförplanerat ramarsom

kommerutbildningar intepå mångatrycket attför varaattargument
åren.deinom närmastebortkan spärrenän tastörre att man

planeringsprincipemaockså uppmärksammasbörsammanhanget attI
planeringenskeddeårs Tidigarereform.med 1993ochihar ändrats

områdenolikaplatser inomfickhögskolorochuniversitetattgenom
detSedankurserna.ochlinjernade olikafördeladessedan varsom

plat-flyttañck inteManplatser.dessabesättauppgiftantagningens att
intesigvisadedetolika linjermellan atthelsthur manomsomserna

dåligmånga fallidessutomhåll. strate-Detfå fulltkunde ett envar
allvarligareoftast ingahadepinsamtliteplatsergi; mentomma var

konsekvenser.ekonomiska
Uppgiftenplaneringsideologin är attochbudskapetIdag är annan.en

önskemål.studenternasefterutbildningsutbudetgårså långt det anpassa
får bredainommånga studenterhurefterfördelasResurserna man

sinplatsbegrepp. Iabstraktefterinte turochutbildningssektorer ett
många sökandehurskallförstegentligendettainnebär manatt seman

mångahurdärefter bestämmaantagningsalternativ och försthar till olika
dessa.på ochinkan ettvartta avman

sökande-ändradedensammanhangeti ärobservationEn syn
antaletstuderathartraditionmedföra. Avbordedettatrycket mansom

vanligastevarit detharutbildning. Detvissplats tillsökande enper
också uppfattatsdelvisharDetantagningssammanhang. ettmåttet i som
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konkurrensmedel fler sökande plats desto högre denstatusper-
aktuella utbildningen.

Eftersom universitet och högskolor till del själva be-stornumera
påantalet platser olika utbildningar totalantaletstämmer sökandeär

områdeninom olika mått.intressantare månDet visar i vilken olikaett
utbildningar attraktiva för de studerande.är

Däremot det inte enbart positivt för högskola platsernaär inteen om
räcker till för alla kvalificerade sökande. bordeDet egentligen ettvara
problem för högskolan inte kan alla sökande med godaatt man ge
förutsättningar den utbildning, de helst vill ha.som

StudentkårerSveriges förenade har vid flertal framhållittillfällenett
högskoleutbildning bör ospärrad. Vidare har de Nya Högskolor-att vara
Rektorskonvent i hösten 1994 tillträdessystemNytt vidrapportnas en

högskolorna konstaterat att

Urval aktuellt bara för del utbildningsutbudetär och bören av -
dessutom såanvändas i liten omfattning möjligt.....urvalsproble-som

fårmatiken därför inte utformningen hela tillträdessystemet.styra av

många påDet finns dock hinder situation där be-vägen mot en en
tydande del högskoleutbildningen ospärrad.är Ett enskildär attav en
högskola inte ensidigt kan bort på del sinaspärren utbildningar.ta en av

då mångaRisken alltför dettaär sista reservmöjlig-stor att ser som en
het, vilket kraftig ökning antalet sökande, kanskeger en av som man
inte kan klara av.

finns ocksåDet risk uppfattningen all utbildningnästanatt atten
måste självuppfyllandespärrad blir profetia. Om allt är spärratvara en
måste mångasöka kurser för gardera sig bli heltatt mot att utanman
studieplats.

kanMan naturligtvis inte någotidag definitivt framtidasäga deom
förutsättningarna för vissa utbildningar kan bli ospärrade. minstInteatt
beror pådet de fysiska och resursmässiga hinder kan förekomma.som

Det dock viktigt förberederär sina Vårför detta.att systemman
slutsats därför universitetär och högskolor måste börja plane-att snarast

för antagnings- och urvalssystem, där vissa utbildningarett ävenra
och inte bara kurser har fritt tillträde. l framtiden bör spärradeprogram

och ospärrade utbildningar tvåkunna likvärdiga alternativ.ses som
ocksåDet skulle åtminstone delvis avdramatisera antagningen till

högskolan det i framtiden kan finnas relativt ospärradegottom om
utbildningsaltemativ kurser och utbildningsprogram till vilka det räcker

anmäla sig relativt t.ex. i mitten ändå fåaugusti ochatt sent rätt attav
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delförsådantinföra systemKan ett avutbildningen. endelta i man
tid ochockså ägnakanantagningsaltemativen omsorgmerman

utbildningarna.återståendedetillurvalet
högskoleför-någon förändringintevår mening,enligtbehövs, avDet

antagning. Hög-ospärradtillmöjlighetervidgadevadordningen avser
avseende.i dettatillräckligbör§kap 14skolelagen vara

urvalochArbetslivserfarenhet7.5

grundsärskild

arbetslivserfarenhethögskoleförordning avsom engällandeI angesnu
ispeciellt sättdockanvändsDe etturvalsgrundema.tillåtnade

får flyttainnebärarbetslivserfarenhetLång att manurvalssituationen.
Vidhögskoleprovresultaten.definierasköi denfram genomsom

definns iantagningen,samordnadedeniutbildningsprogramtillurvalet
platserna20vanligendär procenturvalsgruppspeciell avfallflesta en
tilläggmedhögskoleprovet, ettresultatettillmed hänsynfördelas
ellerarbetslivserfarenhetårsredovisa 5 mer.kanallaför0,5 poäng som

arbetslivserfa-normalt inteanvändstill kurserantagningenlokaladenI
renhetema°.

bred.ganskapraxisenligtidagarbetslivserfarenhet ärDefinitionen av
arbetslivserfarenhet,räknassläktingarÄven ochvård barn nära somav

arbetsmark-olikadeltagande iochvämpliktstjänstgöringocksåliksom
år25alla är överkan sägahårdragetNågot attnadsåtgärder. somman

arbetslösavarit ärinteochgymnasieskolanefterstuderatinte somsom
arbetslivsmeriter.förtilläggspoängtillkvalificerade

frånvarierararbetslivspoängen ut-sökandeför denBetydelsen av
såtrycketantagningsaltemativ är stortvissaFörutbildning.tillbildning

20fallflestai dedvs.kvotenaktuelladenin cakommerallaatt som
arbetslivser-årensfemstipuleradedeminstharalla antagnaprocent av
antalmindrebaradettagällerutbildningar ett perso-På andrafarenhet.

poängtil-detkommit inändå hade extrautankanskedessutomner, som
lägget.

förenings-också tidigaredeliksomarbetslivspoängenmedSyftet
medsökandeförmöjligtdetvarit görahuvudsakligenhar attpoängen

antagningssystem.årsi 1991gälldepraxisdenmedöverensstämmelse9 i somDetta är
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okonventionell bakgrund och andra erfarenheter,mer komma påinatt
spärrade utbildningar, även inte kunnat bedöma deras förut-om man
sättningar för de avsedda studierna i traditionell mening höga betyg
osv.. Det har dock visat sig sådana regler ofta inteatt fungerat som

Till del har reglernaavsett. stor utnyttjasen av samma personer, som
skulle kommit in enligt de vanliga urvalsreglema. Det har också
funnits direkt negativa följder dessa regler. Föreningsmeritema miss-av
gynnade kvinnliga sökande. Samma sak gällde reglerna före 1991 om
tillgodoräknande arbetslivserfarenhet vid antagning till civilingenjörs-av
utbildningen.

Det ocksåär tveksamt satsningenytterst arbetslivsmeriterom som
urvalsinstrument har någonhaft betydelse för det sociala rekryterings-

tillmönstret högskolan. Redan tillträdesutredningen påpekade deatt
dåvarande reglerna för arbetslivspoäng till del fungeradestoren som en
kö, där kom in utbildningen några årsamma personer änmen senare
de skulle ha kommit in.annars

RUT-93 vill betona det angelägetäratt rekryteringsbasen tillatt
högskolan bred. börär Det gälla sig det utbildningarärvare ärsom
relativt lätta komma in eller det hårtatt deär spärrade utbildningar-

Vi har i Sverige lång tradition medna. variationer både ålderien stora
och bakgrund på många högskoleutbildningar. Den viktig slåär vaktatt

Ett sätt dettagöra hänsynatt är till omfattandeom. att ta arbetslivserfa-
renheter vid urvalet till högskolan. Det vidareär inom många utbild-
ningar värde för utbildningens kvalitet studerandegruppenav beståratt

med varierande bakgrund bl.a. medav personer erfarenheter från olika
delar arbetslivet. Det dock tveksamtär deav generella reglerna förom
arbetslivspoäng såsom de praktiseras alltid det bästaär försättetnu, att
uppnå den eftersträvade breddningen i rekryteringsmönstret. Vi vill
därför vidga och möjligheter individuellaramarna hänsynatt tage mer
i detta avseende vid antagningen. föreslårVi därför det i högskole-att
förordningen införs paragraf urval på särskild grund.en Somny om
särskild fårgrund då räknas

Omfattande erfarenhet verksamhet inom arbetslivet.av

Kunskaper och erfarenheter speciellär betydelse för densom av
sökta utbildningen.

Övriga den sökande åberopade särskilda skäl.av

Första och tredje punkten har sin motsvarighet i den gällande för-nu
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enbartinteförslagetde enligttidigare ärSkillnaden attmotordningen.
utbild-sigtillgodogöramöjlighetersökandes atttill denmåste kopplas

ningen.
urvaletvidbehovet tamotiveras attpunktenandra avDen avovan

sökandevissaerfarenheterochkunskaperspecielladetill somhänsyn
ofullständigaochvarierandemedsökandeutländskagällakanhar. Det

Sveri-verksamhet ifrånellerhemlandetfrånutbildningar sompersoner
till-formellai deförutsattsintemeriterocherfarenheterfått somge

trädesreglema.
föranvändasockså behöva attkangrund enpå särskild geUrval

från denbetygharintesökandede nya gym-behandlingrättvis somav
harhellerinteochöversättaskaneller betygnasieskolan somsom

kunnaskulleskäl inteolikaellerhögskoleprovet,genomgått avsom
svenska.modersmål änhar annatdet tirättvisasiggöra manomex

ellerbetygurvalsmetoderhuvudsakligatvåfinnsSå det baralänge -
fåförindividuellt attprövasmåste denna enhögskoleprov grupp-

bedömning.rättvis
grundpå särskildantagningregelnföreslagnaden härmedSyftet om

praxis därnuvarandetillämpaskall kunnainitialt manhögskolornaär att
utifrån resulta-sökandede20 procentutbildningarvissatill antar avca

i deyrkeslivserfarenhetförpoängtilläggmedhögskoleprovettet
metoderutvecklakansiktPå längreår mer.ellerfall fem manflesta

skalltillfredsställande sätträttssäkerhetssynpunkthurför ett urman
arbets-medsökandesåvälbedömningarindividuella avkunna göra mer

meriter.andramedsökandelivserfarenhet som
utvecklingenföljabörHögskoleverket attföruppgiftviktig varaEn

grund.särskildantagningenav
kanregleringsbrevistatsmakternapåockså peka angevillVi att

detbl.a.rekryteringspolitik, närhögskolornasochuniversitetensmål för
degått andra änvägareller sättannatettgäller att anta sompersoner

universitetparagrafenföreslagnahögskolan. Dentillkonventionella ger
mål.dessauppfyllakunnaförkrävsmedel atthögskolor deoch som

urvaletirollbetygens7.6 De nya

undersökningarmångaenligtutbildningteoretiskfrån tidigareBetyg ger
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studieframgång.det bästa prognosvärdet för framtida En förutsättning
naturligtvis betygenär i olika skolor och klasser jämförbara.att är En

åstadkommametod för detta infördes under 1940-talet dåva-att för den
rande folkskolan, utgångspunktmed från utredning under ledningen av
Fritz Wigforss SOU 1942:11. Lösningen bestod två Delssteg.av
införde relativ betygsskala. Man bestämde den procentuellaman en
fördelningen skulle finnas i hela landet mellan de olika betygs-som
gradema. Detta innebar naturligtvis inte denna fördelning skulle gällaatt
i varje klass, betygsfördelningen skulle gälla för helautan elevpopulatio-

Som stöd för läraren han skulle bedöma hurnär hans klass stod inen.
förhållande till landet i övrigt infördes vidare standardprov i antalett

Systemetämnen. med relativa betyg överfördes till densenare nya
grundskolan.

Iden gymnasieskola infördes med början 1966, användes ocksåsom
relativ betygsskala. Alla deltagit i undervisningen fick betygen ettsom

mellan 1 och Betygen skulle nationell nivå såfördelas de 7att
hade de kunskaperna i fickprocent betygetsvagaste ämnet Desom

därefter kommande 24 skulle få betyget 2 medprocenten procent-osv.
talen 38, 24, och för7 de högsta betygsstegen. Betygsskalantre skulle
gälla oberoende hade.vilka absoluta kunskaper elevernaav som

Betygen i den gymnasieskolan.nya

Den gymnasieskolan bygger helt års.1966ett synsätt ännya annat
Det gäller uppläggningen utbildningen i allmänhet och betygssyste-av

i synnerhet. Det innebär förutsättningarnamet för urvalatt till hög-ett
skolan med gymnasiebetygen grund blir helt förändrade.som

De betyg i den gymnasieskolan skiljer sig också isom ges nya

° Vi skall inte här fördjupa i hur skall definiera studieframgång. För dis-oss man en
kussion detta vår planerade arbetsrapport från urvalsseminariet.av se

En principiell svaghet med de relativa betygen i gymnasieskolan normal-attvar man
fördelade betygen olika populationer.över folkskolanI och grundskolan hadesenare
normalfördelningen gjorts årsklass.hel Såöver betygen i matematik bådet.ex.en var
i den kursen fannsstörre de naturvetenskapliga och tekniska linjerna och i densom
mindre kursen lästes samhällsvetenskaplig och ekonomisk linje normalfördeladesom

för sig. Betyget 5 naturvetenskaplig linje ñck därmedvar värde i urvalssam-samma
manhang betyget 5 samhällsvetenskaplig linje, det förrasom sannolikttrots att
innebar chans till studieframgångstörre åtminstone inom det tekniskt-naturvetenska-en
pliga området. Ett exempel det fåtal språkbegåvadeeleverannat läste grekiskavar som
i gymnasiet. Att normalfördela betygen för denna elitgrupp inte rimligt.var
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från tidigare:deavseendenmånga väsentliga

Antalet betyg itidigareintekurser och ämnen.Betygen somavser-
i kurser.uppdelatdetdå justbl.a. hur ämnet ärberorämneett

itill 300läsagymnasieskolan poängikanExempelvis uppman
det imedanMatematik A E,fem kurserfördelatmatematik, -

220kursfinns poäng.fysik baraämnet en

kursprogram.välja sittmöjligheterrelativthar egetEleverna attstora°
elevernai de kurservariationerfinnsdetinnebärDet storaatt som

gåttdemblandhar läst, även program.sammasom

fåttelevenbestår betygengymnasieskolanfrånSlutbetyget somav-
inormaltunder sinalästhonhanalla de kurser tresom

ocksåfrån kangymnasieskolanslutbetygiAntalet kurserskolan. ett
vanligt.kommerslutbetygkurser i40bli 30 attett varastort. -

målvarje finnskursabsoluta. Förmålrelaterade ochBetygen är-
krävskunskaperpreciserar debetygskriterieroch somuppsatta som

det högstaVäl godkänd. FörrespektiveGodkändfå betygetför att
formulera-betygskriterierfinns ingaGodkändMycket Välbetyget

kunskapsnivå för betygetkrävsnår till denintede. De somuppsom
godkänd.får IckeGodkänd betyget

kursmånga studerandedeförhand hurinteMan somenvet av
beroendeockså olikafördela sigkanBetygenfår olika betygen.de

svåra få överbe-kanVissa kursergäller.kurs det attvilken vara
lättare.dettapå. På kanandra kursertyg vara

också Allagymnasieskolan kan omprövas.i denBetygen somnya°
ellergymnasietidenundergodkänd harfått Icke rättbetyget att

godkända betygen.få något defördärefter pröva treatt avom
Även fåfå föravgiftgodkänd kan mot prövaden att ettär omsom

gymnasieskolan.slutatefter detbetyghögre att man

fungera.kommerbetygssystemethur detinteMan ännuvet nya
betygsinflationtilltendenserdekunna hanteraKommer somattman

olikabedömningsskala mellanfå enhetligfinns Kanalltid enman
påförsvårt det bli kurserkanSpecielltolika skolor.ochlärare gessom

också lättareofta det ärmånga gymnasieprogram. Detolika sägs attatt
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få höga betyg i klass i duktig.änen svag en
behörighetNär det gäller har det absoluta betygssystemet klaranya

fördelar jämfört med det tidigare relativa. påBetyget Godkänd kursen
skall kunskapsnivåinnebära viss för den sökande bör den-en som vara

zår från årsamma
urvalVid har det betygssystemet nackdelar jämfört med detnya

tidigare. svårareDet det jämföra olikagör behöriga påsökandeatt ett
rättvist sökandeDe kommer ha olika kursersätt. med olika svå-att

Ävenrighetsgrad i sitt bagage de söker. begränsarnär tillom oss
dem behöriga i kraft sinaär gymnasiebetyg ocheller komplette-som av
ringar i komvux, det egentligen bara kärnämnenaär och de kurser som
ingår i särskildaden behörigheten för antagningsaltemativet, desom
sökande har gemensamt.

Vidare kommer någoninte ha kontroll den tidöverattman som
de fåsökande lagt för visst betyg kurs. Vissa fåttharatt ettner en
betyget på ordinarie tid; andra har läst Icke godkänt underettupp

återgymnasietiden, andra har kursen efter det de slutattenterat att
skolan.

Det klart i denna situationär visst betygsäger kurs inteatt ett en
så mycket sökandes studiefönnåga Däremot den mått påettom en ger
hanshennes kunskaper

Diskussionen någotinte Problemenär sätt med användaattny.
målrelaterade ibetyg urvalssammanhang har många.tagits upp av
Tillträdesutredningen SOU 1985:57 diskuterade betygens roll för
behörighet och urval. ocksåMan hur övergång tilltog ettupp en mer
målrelaterat påverkabetygssystem skulle möjligheterna användaatt
betygen för behörighet och urval. Man kom till i be-stort sett samma
dömning vi gjort här. Flera fackmän ocksåhar pekat svårig-desom
heter finns det gäller målrelateratnär använda betygssystematt ettsom

studier.för urval till fortsatta De högskolornas rektorskonventnya
konstaterar också i från december 1994rapport atten

2 detI tidigare krävde vanligen betyget 3 i det aktuellasystemet för be-ämnetman
hörighet, vilket bara innebar hörde till de 69 bästa kunskapssynpunktatt procentman ur
i landet.
3 Se vidare RUT-93:s arbetsrapport urvalsfrâgor.om
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urvals-ochbehörighetkontrollvidanvändbarhetbetygens somav
måste medhögskolornaochminska taavsevärt attgrund kommer att

antagningssystem.medi arbetet nyttdetta ett

högskolestudier.urval tillförgrundbetygenDe somnya

frågan deställaovanstående kanbakgrund gym-nyaMot ommanav
Egentligenurvalsprocessen.ianvändasböröverhuvudtagetnasiebetygen

inganågot finnsval: Detinte harpå siktkortvikonstaterakan attman
ersättning. Hög-användaskanurvalsprincipergenerellaandra somsom

Påavsnitt 7.7.avseende sei dettabegränsningarsinaharskoleprovet
hur betygssystemetdelfrågan tillberor storsiktlängre svaret

ochföljerviktigtdetDärförtillämpas. är att uppkommer nogamanatt
mellansamspeletoch hurfungerarbetygssättningenhurutvärderar

Resultatetsig.utvecklarhögskolantillurvalsmetodemaoch avbetygen
grund förtillfår liggasedan eventu-utvärderingochuppföljningdenna

utform-gymnasiebetygensställningstagandenpolitiskaframtidaella om
högskolstudier.tillurvalvidanvändbarhetning och

Trots informationskälla närframtida betygendeallt manävenär en
högskolestudier. Detförförutsättningarsökandesdebedömaskall

kunskaper,dokumenteradeskaffat sigsökande harförhållandet att en
faktormåstestudiernafortsattaför devärdekan envaraavvarasom

urvalssituation.ibedömningenmed iskall tas ensom
be-detförförutsättningockså attkonstaterakan att nyaMan en

fortsatturval tillföranvändsdetfungera ärskall kunna atttygssystemet
urvalettillskulle görahelt t.ex.överhögskolan attOmutbildning.

pååtminstonegymnasiestudiernaskulleinträdesprov,speciellaefter -
kommanaturvetenskapligaochsamhällsvetenskapligade programmen -

innehållet gymnasietsiinteochintagningsprovpå dessainriktasatt
kursplaner.

förhållanden be-under allaovanstående kommerframgårSom av
imotiverarminska. Deturvalsinstrumentanvändbarhet atttygens som

urvalet tillhelaanvändas förinte börfortsättningenibetygensin tur att
högskoleförord-föreslår därförvikapitel 10 attutbildning. Ivissen

regelMotsvarandedettaföreskriftmedkompletterasningen omen
högskoleprovet.föridagredangäller

14 urvalsgmnd.viktigskallbetygendeockså slagit fastharRiksdagen att vara ennya
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Nytt betygssystem urvalsprincipernya-

Vi har inte uppfattat vårdet uppgift lägga fram förslag tillatt ettsom
hur de betygen skall användas i detalj vid urvalet till olika hög-nya
skoleutbildningar. Som vi det detta i första handär uppgift förser en
universitet och högskolor med fördel Måletsamverkan. måstegenom-

skapar standardsystem enkeltatt och lättett är in-vara man attsom
formera inom vilket det finns möjlighet till anpassning till de olikaom,
villkor gäller de olika utbildningarna. Enligt det regelsystemsom som

föreslagit det sedan den enskildaär högskolan slutligen iavgörsom
vilken grad skall använda detta standardsystem för sinaman antag-
ningsaltemativ. Hur detta kan dock bli föremålgör för diskussionman
i anslutning till den tillsyn Högskoleverket för.som svarar

Som vi redan skrivit tidigare inte det meningsfulltärattanser att
i högskoleförordningen införa regler för hur betyg skall räknas vid
urval till högskoleutbildning. Det skulle bli alltför komplicerat grund

de variationer finns och kommer finnasstora mellan deav attsom
antagningsaltemativ finns i högskolan. Däremot kan statsmakternasom
i uppdrag till universitet och högskolor ellerett annat vissasätt ange
riktlinjer eller principer för hur betygen normalt skall användas i urvals-
situationen.

Vilka kurser skall räknas med vid urvalet

Vid urval med de betygen grundett den första fråganärnya som som
aktualiseras vilka de kurser, sökande har läst, skallav som en tassom
med i bedömningen de sökande. Man kan tänka sig flera olika lös-av
ningar t.ex. :

Man kan med alla kurser den sökande har fåttta läst och betyg° som
i modell 1.

Man kan med bara de kurserta är för samtliga° som gemensamma
sökande till den berörda utbildningen med gymnasiebakgrund. Det

i princip de kurserär ingår i de allmänna och särskilda behörig-som
hetskraven modell 2.

Man kan med de kurser ingår i behörighetskraventa utökat° medsom
antal kurser kunskaperett speciellt viktigaär för densom ger som

sökta utbildningen modell 3.
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Modell 1

skallinteförpraktiska,minstinterad attfinnsDet argument, manen
betygsurvaletförprincipernaiförändringar utan attså mangöra stora

någon formanvändaskallmeritvärdei det avsystemetäven somnya
denkurserallabetygeneventuellt viktat övermedelvärde som

principinnebär imodell Dettaföljer attgått, dvs.sökande att man
gamla vidmed degjordebetygenbehandlar de som mannyaman

antagningensamordnadeurvalet i den
förhållandevisocksåmån enhetligt. Det äri visssådant ärEtt system

invänd-finns detSamtidigtinformeraoch lätttillämpalätt attatt om.
ningar:

gymnasieskolanialla kurserdärprincipinföratveksamtDet är att en
urvalet till ividfår betydelseinriktninginnehåll ochoavsett samma

uppfattasintekommerDetutbildningar.teoretiska atthuvudsak som
direktharifortsättningskurs ämneetträttvist betyget t.ex. somatt en

orienterings-får viktstudiernafortsattaför debetydelse ensamma som
kursellerirrelevantutbildningen ämneframtidaför denikurs enett

yrkesområde.speciellttillämpning inominriktad ettmot en

svårighetsgraden mellanvariationer ifinnasvidarekommerDet att
svårt. Ompå andrafå överbetyg,lättPå detvissa ärolika kurser. att

riskdeturvalsunderlageti äralla kurser stormed betygenräknarman
huvudpunkt igymnasiestuderande ärför devalfriheten som enatt -

kommerelevernaambitiösademinstintegymnasiereformen mestav-
få överbe-vilka det lättkurser ärdeleta attföranvändas attatt upp

högskolestudiemaframtidaför devärdedeoberoende ärtyg, avomav
inte.eller

allamedelvärde betygenanvändaskallregelEn ettatt avmanom
radockså tillupphov gräns-skullelästgymnasiekurser engemansom

svåra ochhanterakommerdragningsproblem, attatt varsvarasom
alltFramförsökande.deolikataktiskt sättutnyttjaskanlösning av

medelvärdesberäkningen.med vidskallvilka kursergäller det tassom
slutat iefter detläsesmed kurser atträknaSkall gym-mansomman

med kurseruppnå behörighet Hur görförnasieskolan t.ex. att man
så fallmed, och iräknasSkall deUnderkändfått betygetdär eleven
betygbättrehardärextra kurserandra ettkan de bytas motut man

studiekurs, dvs.reduceradlästeleverför deskallHur göra somman
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strukit vissa kurser jämfört med dem läst dessa kurser, intesom men
blivit godkända dem

Metoden ocksåinnebär skapar där haratt ett systemman man samma
köordning till alla sökalternativ. fårMan situation där det finnsen en

sökande kan komma in allt de vill,nästan samtidigtgrupp som som
det finns inte kan komma någonting,in sigen annan grupp som vare
de vill läsa det eller ej. mångaDetta är synpunkter inte någon braur
lösning.

Det finns också principiell invändning metodenmoten mer att
använda de betygen analogt med de gamla.nya

Det tidigare relativa betygssystemet till urvalssitua-anpassatvar en
tion, det kunskapssynpunkt rangordnadeatt alla lästgenom ur som
kursen. Undervisningen också under i princip likvärdiga förhållan-gavs
den. Det innebar det relativa betyget skulle kunna måttatt ettses som
på studieförmågaelevens i relation till övriga elever lästsom samma
kurs.

I den gymnasieskolan det kunskaperär dokumenteras,nya som
oberoende under vilka omständigheter eleven skaffat sig dem.av som
Omfattningen och inriktningen beskrivs de kurser elevengenom som
genomgått fåttoch lägst betyget Godkänd på. Djupet i påkunnandet
varje kurs beskrivs påbetyget kursen fråga.igenom

Om skall använda de betygen för urval till högre studier,man nya
bör de därför användas mått på det de avseddaett beskrivaärsom att
nämligen den sökandes kunskaper och inte något denannat, t.ex.

studielämpligheten.generella
Det till viss del detär försöker göra nären senare som man man

tillämpar principen alla kurser skall räknas medatt oberoende inne-av
håll och inriktning.

Modell 2

Om jämför de sökande enbart deras betyg behörig-man genom
hetskursema modell 2 rangordnar dem efter just de kurserman som

kunskaper viktiga förär den sökta utbildningen. Detta skulleger som

15Sen det sånaturligtvisär höga betyg kurser innehåller för denatt framtidasom
utbildningen viktiga kunskaper sannolikt också tyder god studielämplighet i viden
mening.
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för betygsur-vanlig metodtidigarekopierariinnebära stortatt enman
sådan metodFördelen medantagningen. ärlokalagamlaval i den en

och dessaför alla sökandekurserijämför betygen attatt sammaman
betygssättningenstudierna. Om ärför de fortsattarelevantakurser är

mellan demetod jämförelseså dennalandet,enhetlig över enger
mångaförnackdelEnförkunskapskursema.i ärkunskapersökandes att

bara kämämnenaibehörighetskursemaantagningsaltemativ är stort sett
många fall läseskurser itvå kurser. Detytterligare ärelleroch somen

eller litendärför ingenUrvalsmetodenårskursen.förstafärdigt under tar
gymnasieut-underläseskurserstudieresultattillhänsyn senaresom

får starkt tryckockså mycketinnebärgång. Denbildningens ettatt man
då många harblir förhögskolanNyckeln till attkärnämnena. man

i kärnämnena.betygmycket bra

Modell 3

behörighetskurserformellainteockså kurser, ärfinnsDet sommensom
kan därförutbildningen. Manpå aktuelladenstudiernaförvärdeär av
med andraurvalsunderlageti ävenmodell 2 tabygga attut genomovan

någotinnehåll sätt ärkurserbehörighetskursema;kurser än vars
utbildningen.aktuellaför denrelevanta

skulle kunnasådan principhurvi skisseraskallföljandedetI en
fårnivåer beslutssystemeniolikaarbetetfortsattakonkretiseras. Det

Utgångspunkten följan-ärdennalångt komma väg.kanhurvisa man
de:

betyg frånpå antal kurserpå sökandesdenskall baserasUrvalet ett
meritkurser.kallarvigymnasieskolan som

finna allaskall bland meritkursemaantagningsaltemativvisstFör ett
antagningsaltemativet. Utövertillbehörighetskraveningår ikurser som

från förteckningvaldamed kurserfår meritkurserdetta tas somensom
kanKursförteckningenantagningsaltemativ.för varjefastställs separat

gymnasieskolanifrån nationellabåde deinnehålla kurser programmen
och lokala kurser.

6 harhande och de kursertillgodoräknas betygsökandeocksåliggerI detta somatt en
meriter.skaffat dessaoch hur hanhonoberoendeansökningstillfállet närmed sig vid av

konkurrenskomplettering.terminologingamladenbetyder i accepterarDet att man
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meritkurserdeomfattningenförmaximigränsfinnsDet som enaven
skall inteDetförslagsvis 1500 poäng.sig,får tillgodoräknasökande

merit-öka antaletobegränsatsigmeriteramöjligt attatt genomvara
fördenflera kurserlästsökande upptagnadenFörkurser som

inomkursförteckningen ängällandeantagningsaltemativet rymssom
meritpoängendet högstade kurserräknas1500 poäng gersomramen

1500bli exaktinte kan poängtillsammanmeritkursemaOmnedan.se
lämpligtkurser sätt.delarräknar avman

söktatill detmedmeritvärde hänsynberäknassökandevarjeFör4. ett
medmultiplicerasvarje meritkursförPoängenantagningsaltemativet. en

VälGodkänd, 3 förbetygetföreslår 2 förfaktornVibetygsfaktor.
meddivideratproduktgodkänd. DennavälMycketförgodkänd och 4

merit-allameritvärdena förmeritvärde. Summankursens100 avger
utbildningen. Dettaden söktaförmeritpoängsökandesdenkurser ger

60.högsttalgjort ärvifaktorerval ettblir, med det somovan,somav
sökande.rangordna deanvändas försedankantal attDetta

ingårdemtillåtna meritkurser utöverlistorna överUtformningen somav
fungerakommerför hurviktig attbehörighetskurser är systemetsom

gymnasies-tilldärigenomhögskolanockså signalerdeoch för gersom
undvika. Hurkan inteSådana signalerelever.kolan och dess manman

sänderbetygenmed hjälpurvalregler försinaformulerar manän av
gymnasieskolan.tillnågot signalerslags

innehållerbaralista intedetvår börmeningEnligt en somvara
för huma-Historia Bbehörighetskursema t.ex.tillfortsättningskurser

ochHistoriacivilingenjörsutbildning Bförkemi Bellernistiska ämnen
kurserstandardbehörighetema, ävenaktuellaingår de utaninteKemi B

utländskaochsvenskaiKurserkunskaper.sökandesbreddar desom
också relevantaviktigtDetsammanhanget. ärspråk naturliga i attär

medyrkesinriktadekalladesfrån tidigaredet taskurser programsom
kursförteckningen.

meritkurserräknarbararegelnmodellendel iviktig ärEn att man
Övriga förinomföreslås, 1500 poäng etthär poäng.till, ramensomupp

dettameritkurserintekurser äranvändas till attkan utansomprogram
negativt.påverkar meritvärdet

svåröverskådligt medblirdetinvändanaturligtvis ettMan kan att
antagningsaltemativ tillfrånvarierakanmeritkursemadär an-system

viktigtdetsamtidigt betonadock ärvill atttagningsaltemativ. Vi att
Påutbildningarna.till de olikakanmeritkurseruppsättningen anpassas

belastningfungera närurvalsregler kan tarförhand givna manensom
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fram utbildningsaltemativ. Mycket blir beroende måni vadnya
högskolorna kan samordna sina bedömningar det gäller meritkur-när

Vi övertygade pådetär för behörig-sättattserna. om samma som
gårhetskraven finna mindre antal uppsättningar tilläggskurseratt ett av

och kan gälla för utbildningsområden, oberoendestorasom var en av
universitet och högskola. sådanEn ordning bör presumtiva sökandege
tillräckligt underlag för planera sina studier.att

Det skisserade ocksåinnebär skapar meritvär-systemet att man en
desskala. För sökande med andra betyg, tidigare formert.ex. av gym-
nasiebetyg, kan utforma översättningsregler vilket innebär bl.a.man att

kan undvika kvoteringar.man
Utredningen förordar arbetar vidare enligt de principeratt man som
i modellges

måsteBetygsurval kompletteras med urval.annat

Slutligen åter framhållasbör betygsurval någon deatt ett typerav av
skisseras föregåendei det inte kan användas för hela urvaletsom av

frånsökande det gymnasiet. Högskoleprovets roll andranya som en
chans blir viktig i och med det betygssystemet. En förstamer nya
antagning 50 det planerade antalet studenter efter betygprocentav ca av
bör kompletteras med återståendeurval bland de baserat dels hög-ett
skoleprovet enbart, dels högskoleprov arbetslivspoäng alternativt+

påurval särskild grund.

7.7 Högskoleprovet

Högskoleprovet tillkom ursprungligen instrument för urval blandettsom
behöriga sökande inte hade frånbetyg gymnasieskolan. Det ärsom
utfonnat generellt studielämplighetsprov efterett modellsom en som
förekommer hållflera utomlands. bestårDet delprov.av sex

I och årsmed 1991 tillträdesreforrn får alla räkna högskoleprovet
merit vid urval till högskolan. Det andra chansär för demsom en som
fåttinte tillräckligt höga gymnasiebetyg. Detta har inneburit att provet

gångereller fleragörs del dem siktar högsko-storen av en av som
lestudier. Provet två gångeranordnas årligen; gång i oktober ochen en
i april. Antalet deltagare årende har varit 60 000 höstpro-senaste ca

vårprovet.och 80 000vet ca
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skalaProvresultaten i normalfördelad i intervallet 0,0normeras en -
2,0.

Några prognosvärde finns intedefinitiva resultat ännu.provetsom
allmänt för denna kan de vissRent säga atttypav man gerprov en

studieframgång, fråndock inte riktigt lika bra betygsomprognos om
utbildningar.teoretiska

framförs högskoleprovet det för allmäntEn kritik är ärmot attsom
förutsättningarinte tillräckligt bra de speciella krävs föroch prövar som

också diskuteratsvissa utbildningar. har i detta sammanhangDet om
anpassadha fler delar och för olikakunde är typerprovet var ensom

högskoleutbildningar.av
utformat idag tycks det finnas viss bias till kvin-Som ärprovet en

nackdel. innebär kort kvinnor med visst högskole-Det sagt att ettnors
i sinaprovresultat bättre högskolestudier än männenpresterarsom grupp

med provresultat. Detta tycks relativt generellt för dennavarasamma
till skillnad betygen istället ofta har bias tillmottyp av prov som en

7kvinnors fördel.
med högskoleprovet det enhetligt. princip harEn fördel Iär äratt

åtminstoneelleralla gjort Provresulta-typsamma prov samma av prov.
jämförbara de betygen. Samtidigt finnsdärmed änär t.ex.ten mer nya

inte kan sig själva rättvisa i högskoleprovet.det vissa göragrupper som
modersmål.inte har svenskaDet bl.a. Fleraär personer som som av

igoda kunskaper svenska. högskoleförordningendelproven förutsätter I
också fårföreskrives denna bakgrund högskoleprovet intemot att an-

urvalsinstrument.vändas endasom
får högskoleprovet mångaEn och i princip hurgörapersonsamma

gånger den gjort flerahelst. För högskoleprov skall det bästasom som
årenresultatet fem gälla.under de En strategi för den gärnasenaste som

då gårvill komma in speciell utbildning iär att proveten man upp

7 ingåendeFör diskussion högskoleprovet den kommande arbetsrapponenen mer av se
urvalsfrâgor.om
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så ofta någonkan med förhoppningen gång skall ha turattman man
och komma nivåtill den krävs för den eftertraktade utbild-upp som
ningen.

Högskoleprovet har beskrivits andra chans för densom en som av
någon anledning inte har tillräckligt bra gymnasiebetyg. ocksåDet ärett

mångai fall viktigt för dem har utbildnings-ett prov som en annan
vårbakgrund gymnasiet. Därför enligt mening högskoleprovetän är

överskådligunder tid viktigt komplement till betygen och de andraett
kan komma utvecklas.attprov som

Högskoleprovet har bara generellt urvalsprovanvänts sedansom
Våra1991. erfarenheter studieresultat och studieframgångar för demav

genomgått så länge begränsade. pågårDet flera hållär änprovetsom
studier dess funktioner. kan ledaDe till successivt utvecklarattav man
och modifierar i olika avseenden.provet

7.8 Andra urvalsprov

De traditionella och generella urvalsmetodema d.v.s. betyg och hög-
skoleprov inte tillräckliga för Bådaurvalet i framtiden.är drassystemen
med brister prognossynpunkt. inteDe heller alla behörigaur passar
sökande med deras olika bakgrund. Risken sökande medär godastor att
förutsättningar för den aktuella utbildningen med udda meritermen mer
inte kommer till sin enbart använder betygenrätt och högsko-om man

mångaleprovet urvalsgrund. I fall det dessutom andra kvalifika-ärsom
tioner viktiga för den sökta utbildningenär deän mätersom som man
med betygen eller påtagligahögskoleprovet. Det påexemplet dettamest

de konstnärliga utbildningarna, därär tradition urvaletgörman av
påbaserat inträdesprov eller insända arbetsprov.

Ett exempel läkarutbildningen där på hållfleraär kom-annat man
pletterar urvalet med hjälp betyg och högskoleprov, med urval base-av

de sökandes levnadsbeskrivningar, skriftliga motiveringar ochrat

18Den statistiskt korrekta lösningen inte räkna de bästa resultatet iställetär att utanmer
medelvärdet alla de resultat fåttden sökande vid de olika provtillfällena. Menav som

sådanregel skulle inte heller, uppfattas särskilt rättvis. ocksåDen skulle skapaen som
taktiskt beteende bland provdeltagama. ocksåDet skulle formella problem. Vilkaett ge

provtillfállen skall räknas Vad gäller blir sjuk under gång och måsteprovetsom man
avbryta osv.
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förmåganutifrån tillintagetbarasyftet intemed göraintervjuer, att
förmågasökandesockså denbedöma attstudierteoretiska attutan

ocksåfinnsjoumalistutbildningenTillframtiden.läkare ifungera som
osv.speciella prov

komple-kunskapsprovdirektaockså sigtänka ettMan kan sommer
exempelnäraliggande ärEtthögskoleprovet.betygsurval ochtillment

språk. intedetfrämmande Men ärstudier iförspråkfärdighetsprov
matematik ochikunskapsprovspeciellatänka sigorimligtheller att

vidoch högskoleprovetbetygentillkomplementnaturvetenskap ettsom
utbildningar.tekniskaochnaturvetenskapligatillurvalet

harhögskolanantagning tillvidkompletterandeförIntresset prov
flerför alltför dettaskältiden. Ett ärden attunderökat senaste man

defärdigheteroch änandra talangerdet finnsutbildningar attmenar
medbörhögskoleprov,ellergymnasiebetygmed taskan mätas somsom

högskoleut-få eftertraktadskallvilkabestämmernär ensomman
bildning.

i fram-för detsystemtekniskt skälockså attfinnsDet annatett mer
deantagningsprov. Enefterfrågas speciellakommerallttiden att avmer

utbildningartill vissadeturvalssystem äri dagenspunkterna attsvagaste
kunna kommaförmaximala betygspoängeller attmaximal nästankrävs
ytterligare denskolan, ochiverksamhetensnedvrider accentuerarin. Det

så längesvår undvika,förhållandenallaunder ärbetygsjakt att somsom
högsko-olikainkommachanserpåverkargymnasiebetygen attens

leutbildningar.
viktigtspecielltbetygssystemetdet attmedkommer attDet varanya

föri allabehövs högsta betygdär det ämnensituationerinte skaparman
förriskenutbildning.eftertraktad Annarspå är attstorinkommaatt en

minskar betygensytterligarebetygsinflationfårganska snabbtvi somen
behövs andradetinnebärDettaurvalsinstrument.användbarhet attsom

kanhögskoleprovet. Deochtill betygenkomplettering an-somprov
grundsidan demviddel sökande antasvändas för antaatt somaven

metod störreär görahögskoleprovet. Enoch att ettbetygen annanav
siktarhögskoleprovochbetyg änsökande meddeurval bland man

specielladetutvalalla i detta göra provet.erbjudaoch att
sökandetrycket hargjortharbedömningpreliminärI avsomen

sådanaaktuellt medområden kandär det extraföljandefunnitvi vara
slår igenomallvardå betygenår de1997redanurvalsinstrument nya

9 publice-kommerförekommerspeciellade olikasammanställning attEn somprovav
urvalsfrågor.arbetsrapportRUT-93:si omras
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bland de sökande:

Läkarutbildning, psykologutbildning och vissa andra utbildningar0
vårdområdet.inom

Vissa civilingenjörsutbildningar Industriell ekonomi och teknisk°
påfysik vissa ställen.

Utbildningar inom biologiska områdetdet inklusive vissa Lant-- av
bruksuniversitetets längre utbildningar.

Utbildningar inom infonnationssektom.-

Vissa speciella ekonomiska utbildningar.-

Ett antal gymnasielärarutbildningar.°

En viktig del vid utformningen andra urvalsprov, sig detav vare
gäller intervjuer, färdighetsprov eller kunskapsprov frågornaär om
rättvisa och rättssäkerhet. De regler och kriterier måstegällersom anges

förvägi i den antagningsordning kommer föreslåatt annatsom
ställe i detta betänkande avsnitt måste ocksåse 9.2. Det finnas möjlig-
heter till insyn i liksom måstedet finnas möjligheter tillprocesserna -
insyn i den ordinarie urvalsprocessen.även En viktig roll för Hög-
skoleverket och dess tillsynsfunktion vidare kontrolleraär deatt att
regler och procedurer tillämpas vid alla former urval, inte barasom av
vid de särskilda urvalsproven, med gällande förordning.stämmer

utfonnadeRätt kan speciella urvalsprov för vissa utbildningar eller
utbildningar bli användbara komplement till de traditionellagrupper av

urvalsmetodema. Det dock viktigt läggerär vidatt man omsorg provens
såutformning de mäter det vill såmäta och undvikeratt attman man

slumpmässighet. bådekrävsDet tid, och sakkunskap vidomsorg upp-
byggnaden och genomförandet Högskolorna och derasav proven. orga-

måstenisationer bygga kompetens inom områden.dessa Det ärupp
också bråttom. Redan till antagningen inför höstterminen 1997 kan det,

redan sådanabehövas för kompletterandenämnts, urval.som prov
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Lottning7.9

års tillträdesreforrn uttalandetill 1991ledde framIden proposition som
departementschefen:

helt undvikas i urvalspro-lottning börSlumpmässiga faktorer som
cessen.

kvar de möjligheter till urvalårs inte längreförordning finns1991I
UHÄ:s tillämpningsbestäm-förekommit tidigare. Ilottning somgenom

använda lottning vid likamöjlighetöppnades dockmelser att me-en
förordning överhuvudtagetgällandede sökande. Nuritvärde för nämner

vid urval.möjlighetinte lottning som en
önskvärda ihar framfört detFrån och högskoloruniversitet attman

fortsättningen.vid urval i Detanvända lottningskall kunna ävenman
två det urvalsin-situationer.olika Dengäller huvudsak vid är näri ena

högskoleprovet integälla betyg elleranvänder det kanstrument man
sökande.differentiera mellan de Omförkan användaslängre att man

ochsökande med högskoleprovpoäng,antalhar visstettt.ex. samma
dessavill kunna lotta blandplats för alla,sig hainte om vemmananser

orienteringskur-situationen kan gällafå andraskall komma in. Densom
står till för-där de urvalsinstrumentspecialkurser,eller olika somser
till kursensmindre meningsfulla med hänsynfogande upplevs som

karaktär.
högskolestu-del lottning vid antagning tillför sinRUT-93 attanser

försvagaFörekomsten lottning ägnadförekomma.dier inte bör är attav
också hög-urvalssystemet. Viförtroende förallmänhetens attmenar

ändradenuvarande form och i deni sinskoleförordningen ännu mer
föreslår universitet högskolor tillräckligai kap 10 ochviform gersom

flesta tillgripade i de fall inte skall behövahandlingsmöjligheter för att
urvalsprocessen.lottning vid

framhållas finnsockså det inte längresammanhanget börI centra-att
fårmånga vissttillföreskrifter hur studenterla ettantas an-somom

också fall möjligheti förekommande finnastagningsaltemativ. börDet
så lottning mellandet studerandeantal antar attatt mananpassa som

inte behöversökande med meritvärde göras.samma
mångfaldenpå förhållanden gäller ochMed tanke de skiftande som

högskolan vill vi dock inte uteslutaförekommerden utbildning somav
lottning. börtillgripa Deti undantagsfall kan tvungen attatt varaman
får allahögskoleförordningen detta bara skedock markeras i näratt

räcker till.andra urvalsmetoder inte
ovanstående föreslår vi HF 8 kap 8§ komplette-bakgrundMot attav

följande stycke.medras
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urvalsgrunderOm högskolan med hjälp de i första styck-av som anges
fårinte kan skilja antal sökande lottning användasettet

Tillämpning denna regel kan naturligtvis vid Högskolever-prövasav
tillsyn.kets
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utbildning och8 Information om

antagning

Inledningl

informationsmaterial gymnasister och andra intresseradeDet ärsom som
tillgåhögskolestudier har i hög grad utformat efter hurärattav an-

tagningen till olika utbildningar, dvs. det producent-sker är änsnarare
målgruppsorienterat.

högskolor löpande material utbildnings-Universitet och utger om
och urvalsregler vad gäller vid ansökanutbud, behörighets- samt som

till utbildningsaltemativ respektive universitet och högskolade görsom
antagningen till.

högskoleservice informerar gäller vidVerket för vadom som an-
utbildningslinjersökan utbildningsprogram och till vilka ansökan ochtill

samordnat via VHS. Det sker i första hand bro-antagning sker genom
till universitet och högskolor.schyren sökaAtt

ocksåhögskoleservice harVerket för broschyren Att studeragett ut
högskolor,vid universitet och viss allmän informationsom ger om

till exempelfinns uppgifter vilka examinahögskolestudier. Här om som
studierna upplagda.kan avläggas och hur I denna broschyr finnsär

också studiemedel, studentbostäderinformation och utlandsstudier.om
sådan allmäninfonnation i den bemärkelsen denDet vill ärsäga attsom

universitetvid vilketgäller oberoende eller vid vilken högskolaav
studierna bedrivs.

Decentraliseringen för den detaljerade informationenansvaretav om
högskoleutbildning följd decentraliseringen beslutsfattandetär en av av

det gäller utbildningsutbud och behörighets- och urvalsregler. Paral-när
ocksålellt med decentraliseringen beslutsfattandet har den lokalaav

fåttkursvisa antagningen allt betydelse delstörre att storgenom en av
årenkapacitetstillväxten i högskolesystemet under de skett i detsenaste

utbud lokal antagning.harsom
I praktiken och i avsaknad samlad och översiktlig informationav-

också svårarehar decentraliseringen därmed inneburit det blivit föratt-
studenterpresumtiva överblicka det samlade utbildningsutbudet vidatt

universitet högskolor.och
Bland denna anledning har utbildningsministem i tilläggs-annat av
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direktiv till RUT-93 givit utredaren i uppdrag belysaatt behovet av
samordning informationen utbildningsutbudet vid universitet ochav om
högskolor i Sverige och utomlands.

sådant behov finns lätt sigAtt läggaär övertygaattett attom genom
informationsmaterial utbildningarihop det samlade ochom program

universitet och högskolorkurser Verket förut samtsom ges av av
högskoleservice. Samtidigt kan konstatera betydande problematt ettman

frånmed informationsmaterialet universitet och högskolor det iär att
såallmänhet upplagt det informerar hela utbildningsutbudetär att om

målgrupper.försök till uppdelning olika material skallSammautan
gångenanvändas dem för första sig den högre utbild-närmarav som

årningen och dem redan har studerat flera och inomav som som ramen
långsiktigaför studieplanering skall välja ytterligaresina kurs elleren

ämne.ett
skall i första hand diskutera de studenternas behovHär vi nya av

utbildning,information för kunna välja dvs. vad gymnasister ochatt
andra inte redan studerar vid universitet och högskolor behöversom

överblicka möjligheternaför kunna och väl grundade val.göraveta att

Övergripande information8.2

Vad framför allt saknas övergripande information liggerärsom som
före den detaljinformation utbildningar och kurser universitetom som

tillhandahåller.och högskolor Gymnasister och andra intressera-ärsom
tillgångde högskolestudier behöver ha till materialettav som ger

överskådligtmöjligheter de olika utbildningsmöjlig-sättatt ett se
huvuddrag och underlag förheterna i deras riktat informa-ettge mer

tionssökande.
får fråganstudenter idag vilkenvilka informationskällorNär om som

såvarit viktigast för deras val högskoleutbildning de ansök-av svarar
frånningsbroschyren VHS de sökt via VHS samordnade antagningom

eller respektive universitets eller högskolas ansökningsbroschyr deom
sökt via universitetet eller högskolan. följer föräldrar,Dämäst kamrater
eller antagningsmaterialetbekanta. Att centralt självklart eftersomär är

innehållerdet den preciserade informationen utbildningamakursema.om
ocksådet behövs bredare material kan bidra till vidgaMen ett attsom

horisontema vad det sociala nätverket kan det gällerutöver närge
valmöjlighetema.

för högskolestudierIden undersökning intresset SCB gjordeom som
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våren åretungdomar gick1993 enkät till 8 000 sista igenom en som
önskemål tillgångklart hagymnasieskolan det mycket tillattettvar

årskursenhösttennineninformation högskolestudier redan i sistaom
påför möjligheter bearbeta och diskutera planer fortsattahaatt att

den kursbaserade gymnasieskolan behöver högskolestudi-studier. I nya
påverka årskurser.finnas med och kursvalen i allakrav dessutomemas

Studenthandbok8.3

föreslår årligen studenthand-Utredningen inför utkommandeatt enman
bok.

förstudenthandbok modell samlad infonnation hög-En är en om
påskolestudier och högskoleutbildning. En bok kommer höstenutsom

år går årskursenriktas till dem sista i gymnasieskolan,varje och som
ståranvändas andragivetvis kan i begrepp sökaäven attav sommen

högskolor.till universitet och
studenthandbok skulle ha huvudsyfteEn inspirera till hög-attsom

vilka studievägar finnsskolestudier, orientera och möjlighetom som ge
utbildningsområdenfinna intressanta och Studieorter för vidareatt att

och söka detaljinformation.
studenthandboken innehållabetyder skulleDet mycket änatt mer ren

utgångspunktstudieinformation. kanEn de examina kanvara som
och allmänna.avläggas, yrkesexamina Det bör finnas översiktlig in-

vilka universitetformation talar eller högskolor har vilkaomsom som
också vadexamensrättigheter, examina olika slag kan innebäramen av

utgångspunktpå arbetsmarknaden. En andra bör de olika utbild-vara
ningsområdena och möjligheter finnsde för den intresseradärsomsom

område.fortsatt utbildning inom också måletvisst Samtidigt ärettav
för utbildningen viktig. informationMycket den finns ut-av som om
bildningar idag saknar ofta detta perspektiv meningen medtrots att
utbildningen för de flesta förbereda för yrkesverksamhet.är att

utgångspunkt ingångYtterligare böreller de olika universite-en vara
eller högskolorna allmännamed uppgifter antal studenter,ten ut-om

bildningsområden, examensrättigheter, lokalisering, och kringak-campus
tiviteter, studentbostäder osv.

så påMaterialet skall utformat det frågordeattvara svarar som en
presumtiv student kan ha högskolestudiemas hur, varför ochom var,

gårtydligt pekar hur vidare vill ha detaljeradenärut man man mer
uppgifter. också frågorEn studenthandbok skall givetvis svara om
studiefrnansiering, frågorutlandsstudier och andra allmän karaktär.av
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långt går totalbild alltockså så detskallstudenthandboken en avge
ochtill svenska universitetkan söka vidnybörjaredet man somsom

naturligtvis hurmöjligtdettaHuruvida avgörshögskolor. är antag-av
målrimligttorde dockframtiden. Detorganiseras iskallningen ettvara

de kankomplexafler ochinte änantagningsaltemativen är attatt mer
den danskatill exempelstudenthandbok seiredovisas en

så långtbestämda ideErhvervsvalget ärUddannelses samt attog
kommerstudenthandbokipublicerasde kanförväg ut senastatt somen

läsåret börjar.aktuellakalenderåret detinnansluteti av
tillgänglig föreller finnastilldistribuerasstudenthandboken bör

högskolestudier.börjafunderaralla andraochgymnasistema attsom
allastudenthandboken skallmålgruppen förObservera att vara som

gången. redanförsta De,högskolestudier förpåbörjaplanerar att som
påfunderar vad deså sedan ochlängeför inteeller lästeläser somsom

infonnation.behovfall delvisi varjemed, harskall fortsätta av annan
studi-informationövergripandefinns goddetförAnsvaret att omen

Högskoleverket. Sedethögskolor liggerochvid universitet nyaer
1994:153 HurHögskoleverk SOUbetänkande EttRUT-93:s nytt en

fråga. Produktion ipraktiskskall producerasstudenthandbok är en
få starkmöjlighet förförlag kansamarbete med attett pro-enenvara

kompromiss-intestudenthandbok börfessionell förankring. En vara en
målgruppens intresseutifrån producentintressen,skildaprodukt utan av

givetvis produ-möjlighetutformningen. En ärinfonnation bör attstyra
varje fallkommersiell produkt istudenthandboken somsom encera

försäljning.delvis finansieras genom
studenthand-angelägetuppfattning detutredningensEnligt är att en
med siktetill hösten 1996redanförsta versionkan fram ibok tas en

antagningsaltemativolikainformationeninnehålla definitivadenatt om
införgäller för dessaoch urvalsreglerbehörighets-och vilka som an-

hösten 1997.tagningen till

informationsmedierAndra8.4

ASK-databasen
anledningfinns alli testversion. DetfinnsASK-databasen attennu

kan med ökaddenna databas. Denutvecklingenvidarearbeta av
fåmöjlighet överblickutmärktbli övertillgänglighet nätöver ett att

utbildningsutbudet.detaljerna i
många avseendenofullständigheter iTestversionen lider ännu av
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vilket naturligt i uppbyggnadsfasen.är Tydligt också det behövsär att
hårdare redaktionell styrning Sökvägar och klassificering. Av-en av

görande för databasen skall fungera väl för icke-experteratt även är att
finner vad kan sig letarvänta sökordnär ochman man attman man

fåkan sidoreferenser kan leda spår.in Här finnsrätt myck-ännusom
Den modellgöra. används däret varje universitetatt och hög-som nu

skola för sin information torde den enda möjliga isvarar vara om man
framtiden skall tänka sig databas hållsständigt aktuell. Däremoten som
bör det finnas redaktör med vidgat för strukturen.en ansvar

Internet
Internet börjar användas i allt utsträckningstörre universitet ochnu av
högskolor för lägga information utbildningsutbudatt ut Mäng-etc.om
den information i denna form kommer öka snabbt. Tillgänglighetenatt

begränsadär fåännu relativt tillgånghar till datoreratt ärgenom som
inkopplade på någotDet docknätet. förändrasär i snabb takt.som

Inom relativt framtid kommernära sannolikt Internet blien att ett
alternativ till pappersburen information det slag finns i utbild-av som
ningskataloger och liknande, vilket naturligtvis framstegär i denett stort
meningen det blir möjligt mycket snabbare uppdateraatt informationatt

i de tryckta katalogema.än
Information Internet däröver varje universitet och högskola tillhan-

dahåller uppgifter sina utbildningar har dock svaghetom samma som
Utbildningskataloger frånoch de olika universitetenannat och högsko-
loma svårt fådet överblickär och hitta detatt relevant.att ärsom-

Informationen Internet redigerasöver varje universitet ochsom av
högskola alltsåför sig kan i viss utsträckning utbildningskatalo-ersätta

enheterna Men den måste kompletteras medut. centraltger som ger
redigerad information struktur och överblick och kan pekasom ger ut

den presumtive studenten skall söka efter detaljinformationen.var
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9 Rättssäkerheten i antagnings-
systemen

l Inledning

Begreppet rättssäkerhet kan definieras olika Vi utgåtthar frånsätt.
följande beskrivning begreppet rättssäkerhet i samband medav antag-
ning.

Varje sökande och presumtiv sökande skall behandlas enligt de°
bestämmelser fastlagts i högskoleförordningen och eventuellasom
förarbeten och i de bestämmelser de olika universitetenlhögsko-som
loma har utfärdat och offentliggjort. Några andra regler skall inte
användas. Detta utesluter naturligtvis inte bedömningargöratt man

hur olika regler skall tillämpas, det skall inte förekommaav men att
under gångantagningens tillskapar helt regler inteman ärnya som

förankrade i gällande förordningar och bestämmelser.

Varje sökande och presumtiv sökande skall före och under° antag-
ningsprocessens gång ha tillräckligt med information i olika avseen-
den för kunna fatta realistiska beslut vad hanhonatt skall söka,om
vilka alternativ skall stå kvarsom man osv.

Varje sökande och presumtiv sökande skall i samband° med antag-
ningen behandlas enligt de allmänna principer gäller för relatio-som

mellan medborgarna och myndigheterna. förvaltningslagenInen
föreskrivs bl.a. myndigheterna på olika skallatt hjälpasätt med-
borgare bevaka sin Denrätt. ofullständigaatt gör skrivelser skallsom
upplysas hur de kan för kompletteragöra dessa, besvärshän-attom
visningar skall anmaningutanges osv.

9.2 Regelsystemen

En konsekvens års1993 reform universitetär och högskolor harattav
fått för antagningen och för de regleransvaret behörighet ochstyrsom
urval inom de högskoleförordningen.ramar som ges av
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formelltdokumentation ochdet finnashögskola bör ettvarjeFör en
använder och hurreglerpreciserar debeslutsdokument manmansom

skallhögskoleförordningen. Detiriktlinjerdetillämpar varasom ges
respektiveföljerbesvärsärendenivilketdokumentdet mot omuppman

skallregler eller inte. Dethar följt sinaantagningsenhethögskolas egna
antagningeninformationennödvändigaockså för dengrunden omvara

högskola.till respektive
paragraffinnashögskoleförordningendet iexakt börMera somen

antagningsordningskalluniversitethögskola havarjeföreskriver att en
gäller vid hög-behörighet och urvalinnehåller regler förde somsom

kursplanpåskallantagningsordning sättskolan. En varaensamma som
medreviderasnaturligtvistillsvidare,gällerdokumentett sommensom

vidare kap 10.selämpliga mellanrum
granskatillsyn dvs.Högskoleverket utövauppgift för är attEn att om

ochgällande lagarantagningen följerpraxis vidregler ochhögskolornas
bristerfinnsde fall dettill dessa. Iförarbetenainklusiveförordningar

tillhögskolan ochberördapåtala för dendetta rapporteraskall verket
regeringen.

Framförhållning9.3

vissdet finnsrättssäkerhetenförförutsättning ärviktigEn att penna-en
informerarantagningsmyndighetemaochi regelsystemet att omnens

såförväg,tillräcklig god tid iiurvalsreglerochbehörighetsreglernya
dessa.handlande eftersittmöjlighetsökande harde attatt anpassa
kapitel 6ivi föreslagitstandardbehörighetermedDet system som

snabbaundvika alltförkaneffekter hasinabör att mansom en av
Standardbehörigheter-behörigheten.gäller förreglerdeändringar i som

gymnasiestudi-planera sinastudenterblivandemöjligheter för attna ger
har bestämtintehögskolestudierpå framtida ävenmed sikte om maner
underlättashögskola.vid vilken Dettaläsa ochskalli detalj vad man

introdu-Högskoleförbundetpraxisdenfortsätterdessutom, sommanom
framförhållning och informeratvå års fastläggermedcerat att omman

informeragälla ellerkommerstandardbehörigheterde att snararesom
med standarbehörigheterieventuella ändringar systemetom .

ochannorlundaurvalsreglerna problemen större.det gäller ärNär
garantiersökandealdrigkapitel kani 7vi konstaterarSom man ge en

såfår visst betygvisst krav,uppfyllereller honhan ettt.ex.ettatt om
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på två år.kommer honhan in viss utbildning elleretten om
påDet finns alltid risk gymnasister tidigt inriktar sig baraatten en

speciell högskoleutbildning och sina gymnasiestudier enbartanpassar
Sådanaefter de gällerkrav för denna. studenter vill helst ha allasom

regler fullständigt klara för sig, för kunna lägga den optimalaatt upp
strategin för komma in. Gymnasiet blir transportsträcka fram tillatt en
den önskade antagningen till utbildning skall lösa alla derasen som

sådant sådanproblem. beteendeEtt och attityd kan naturligtvisen man
inte hindra, bör inte förstärka den istället hela tidenutanmen man
betona urvalssituationen kan förändras och aldrig kanatt att man ge
garantier antagning till vissför utbildning.en

också årenDet finns inte minst under de motsättningnärmaste en- -
önskemålenmellan tidiga besked framtida urvalsförfaranden ochom om

behovet utveckling och anpassning urvalsmetodema för de olikaav av
behållaantagningsaltemativen. olämpligtAtt urvalsförfarande ellerett

för det aktuella antagningsaltemativet olämplig urvalsmetod,en som
dessutom kanske uppfattas orättvis de sökande, enbart medsom av

skallhänvisning till inte ändra reglerna för snabbt inte rim-äratt man
ligt.

alltsåNär det gäller urvalsregler kan inte påställa kravman samma
långtprecisering i förväg för behörighetsreglema.gör Detsom man

betyder naturligtvis inte det bör fritt fram för ändringaratt storavara
med kort Utredningen följandevarsel. principer rimliga.attanser vara

antagningsaltemativ gällerFör sökande tidigare inte läst isom som
högskolan urvalskriteriemaoch där kan gymnasiebetyg, högskolep-avse

arbetslivserfarenhet eller bör urvalsförfarandet fastläggasannatrov, prov
såi god tid kan publiceras i dendet studenthandbok publicerasatt som

läsåråretunder hösten detföre antagningen gäller. föränd-Störresom
ringar för redan existerande utbildningar bör aviseras i publika-samma
tion ytterligare i förväg.ett

Bortåt hälften alla ansökningar inom högskolan gäller studenterav
redan läser vid högskola. del dessaEn söker till kursstorsom en av en

eller antal kurser iled icke programbundna studier förett ettsom en
vanligen fil kand eller fil Studenter sådanamag. bedriverexamen som

studier, vilket bör enligt högskolerefonnens intentioner,uppmuntras
måste också fåi rimlig tid klarhet de olika krav krävs för demom som

det gäller fortsatta studier fram tillnär Som redan behandlatexamen.
i föreslårkapitel 6 vi införandet antagningsalternativbegreppet iav
högskoleförordningen. formulering föreslårDen vi i högskoleförord-
ningen kap 10 möjligheterse redan vidöppnar antagningen till denatt
första kursen fåprecisera villkoren för fortsätta studierna efteratt

4 15-0789
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tidsramarvilkainomreglerfinnaslokaltdetbörVidare somdenna. om
sökandeurvalskriterier förochförkunskapskravskall bestämmaman

högskola.elleruniversitetvidlästtidigaresom

Motsvaranderegler9.4

utbildningbehörighet vissförpreciserashögskoleförordningen attI en
specifik kursexaminationformelluppnåsbehöverinte engenom

förvärvatÄven verksamhetdenutbildning.eller annangenomsom
denmåste innebärabehörig. Detta attkunskaper ärmotsvarande som

ändå skallexaminabehörighetsgivande testasdenågon urharinte av
hanhonkunskaperdokumenteradeutifrån debehörighetssynpunkt som

mångadååren105under de närmasteviktigtspeciellthar. Det är -
denskolori andra änkunskapersig sinaskaffathakommersökande att
kandet viktigtäven lång sikt är attMengymnasieskolan. mannya

ställerDetdetta behövs.de fallmotsvarighetsbedömning ireellgöra en
behörighetsprövningen.påkravstörre

elleruddaharför demalltså viktigt examenDet attär ensomman
sakbedömningutbildningavslutad görnågon fonnelltharinte ensom

under denmedhinnasofta intekanDettakunskaper.vederbörandesav
nuvarandeså vi harlängepågår inteantagningentidkorta somsom

standardbe-vårt förslagtillanslutningverksamheten. Ivolym om
skall kunnaförformerutvecklakan6.6 attavsnitthörigheter manman

standardbehörigheterna ävenförhållande tilltestad ibehörighetfå sin
inteangelägetDettautbildning.viss ärtillsökerinteännu enmanom

rättssäkerhetsperspektivet.utifrånminst
medsambandiförutvecklar formerockså viktigt attDet är att man

meriterdokumenteradedebedömningsakligurval ensomgör aven
de sche-in imeriterdessaoberoendeanföra,villsökande passarav om
möjlig-införföreslagitvikapitel har7ej. I attellerfinns manman som

högskolornakangrund. Dennapå särskildantagningtillheten av
för deförutsättningargodaharföranvändas att anta sompersoner

antagnings-formellain i detintestudiernaplanerade passarsommen
systemet.



SOU 1995:71 Kapitel 9 99

9.5 Information

En viktig förutsättning för rättssäkerheten i vid mening allaär att pre-
sumtiva sökande kan skaffa sig information. Då måste ocksåsamma
denna information tillgänglig för alla presumtiva sökande. Somvara
framgår kapitel 8 inforrnationslägetär splittrat för den funderarav som

bedriva universitets- eller högskolestudier.att Ett viktigt syfte med
studenthandbokden föreslås i kapitel 8 bidra tillär förbättradattsom en

rättssäkerhet för dem söker till högskoleutbildning.som

9.6 Rättssäkerheten i processen

För den mångaenskilde det frånär det fyller isteg ansöknings-att man
blanketterna till det till sist blir eventuelltatt antagen,man som reserv,
eller inser allt inte kommer in.att Här finnstrots det riskerman att
stordriften och krav kan komma i konfliktsystemens med kravet på
rättssäkerhet i vid mening. Man kan bara peka reservantagningen

omfattar totalt flera tiotusental platser. måsteDen snabbt.som Här
finns det risk inte hinner medatt dettagöra under rimligaatten man
krav rättssäkerhet.

Mer allmänt finns det vårenligt mening risk för särskiltatten man -
bakgrund det ökande antaletmot ansökningar under antagningspro-av -

gång grund arbetsbelastningen och det pressade tidssche-cessens av
blir successivtmat kraventvungen att rättssäkerhet.tona Tvåner

åtgärder för undvika detta äratt att

minska belastningen organisationen låta viss utbildning0 attgenom
ospärrad gårom det och flera studentervara tillatt antagenom

kurspaketstörre sträcker sig flera terminer iställetöver för densom
nuvarande kursantagningen tennin för termin.

småsuccessivt i förbättra rättssäkerheten i desteg olika- processerna
de punkter där kan detta.göra En förbättradattman ser man

antagningsprocess den sökandes villkor bör viktig del ivara en
varje högskolas kvalitetsarbete. En förutsättning är att man engagerar
fler människor i verksamheten. Antagningen bör fråga förvara en
hela universitetethögskolan.



1995:71SOUKapitel 9100

Besvärsrätt9.7

harantagningssammanhangibeslutöverklagaFrågan rätten attom
med 1993sambanddetta iskeddetillfällen. Senastfleraviddiskuterats

tillträdesut-antagningsreglemavid denoch Översynårs somreform av
1980-talet.mittenigjorderedningen av

vilketförantagning,beslutgälltdethade provlänge attSedan om
tidigaredetfick ihelleröverklagas. Intefickinteantagningenavgjorde

överklagas.fristående kurstillantagningbeslutsystemet om
kvalitets-antagningsvolymenskall ytterst styrasdagens avI system

inteårs reform1993propositionenenligtdetDärför ärhänsyn. om
överklagas.skulle kunnasådantantagningsbeslutrimligt ett somatt

antagningsmyn-medannorlundaförhöll sigdetansågDäremot attman
behörighet. Av rättssä-sökandestill denställningstagandendighetemas

gått densådana beslut,angelägetdetansåg attkerhetsskäl somman
högskole-också enligtgällerfå överklagas. Dettaskullesökande emot

2 §13 kapHFförordningen.
kunnaskallbehörighetsökandesdebesluthögskolasAtt omen

så grund-Enmeningarnågra deladerådadet intetordeöverklagas om.
instans.högrefå imåste prövasbehörighetenfrågaläggande ensom

föreslårvistandardbehörighet attÄven eventuellbeskedde somom
börutbildningvisstillsökerintefåkunnaskall även enmanomman

högskoleförord-i13 kapändringtillVårt förslagöverklagas.kunna av
10.kapdetta,innebärningen se

få ompröv-obligatoriska rättenförvaltningslagen attenligt enDen
tillsynsfunktionHögskoleverkets gent-ärendenastånd itill samtning

rättssäkerhetsökandeshävda deockså tillbidrarhögskolorna attemot
antagningen.ochurvaletvid

urvaletvåra i kap 7förslaginnebär atturvalsprocessengällerdetNär
baserasdel kommerrelativttill attframtiden storihögskolantill en

Sådanabedömningarspeciellaoch etc.högskoleprovetinklusiveprov
besluten.överklagaformellmed rätt attsvåra förenabeslut är att en

univer-varjeviddetföreslagitkapiteldettai atttidigarevi harMen
skallantagningsordning garanteraskall finnashögskolaoch somsitet en

regler-överblickbarhetfrågorna ochkringbeslutsprocess avtydlig enen
sakbehandlingförockså underlagAntagningsordningen avengerna.

kapitel 10urvalsbeslut. Iöverklagar ettregeltillämpningen manom
skalldettainnebärreglernuvarande attändringföreslår vi somaven

påbyggerbeslutförslagetinnebär atttillåtet. pro-Däremot somvara
få överklagas.skallvresultat inte
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9.8 Studenternas insyn i antagningsprocessen

En viktig faktor för rättssäkerheten och det förtroende de sökandesom
har för antagningsprocessen, den insynär finns på de olika nivåer-som

Enligt vår mening det viktigtärna. allaatt universitet ochman
högskolor finner former för hur studenternas insyn skall Hurgaranteras.

löser fråga.detta lokalär vårtIman förslag tillen ändrad förord-
ningstext har vi dock angivit denna fråga dem skallsom en av som
behandlas i antagningsordningen. Vi utgår i sammanhanget från att
antagningsordningen kommer fastställas högskolestyrelsema,att därav
studenterna är representerade, i enlighet med föreskrifterna i HF 2 kap
2 §

2°På vissa högskolor har för detta införtettman särskildasom antagnings-organ
nämnder.

5 15-0789
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10 Regelsystemet

10.1 Inledning

dettaI kapitel har vi samlat de förslag till ändringar i högskoleförord-
ningen HF, blivit resultatet den tidigare genomgången desom av av
olika delarna i antagningsprocessen.

Målet vårtför utredningsarbete har varit förutsättningar föratt ettge
för antagning, behörighet och urvalsystem som

tillär de sökandes situationanpassat0
så lång det möjligt studenternaär möjlighet få den utbildningattger
de önskar
uppfyller kraven överblickbarhet och rättssäkerhet-

Samtidigt vi det mycket viktigt antagningssystemen ochattanser som
måsteantagningsreglema utformas så den dynamik i utvecklingenatt

inom universitet och högskolor skapats under de åren kansenastesom
fortsätta. Vi också det viktigt kravär det finns klarhet iett hurattanser

och rollerna fördeladeär mellan de olikaansvaret aktörerna.
En följd detta delär för antagning,att stor behörig-ansvaretav en av

het och måsteurval ligga de enskilda högskolorna, för sig ellervar
Det finns inte några möjlighetergemensamt. i dagens diversifierade

högskolevärld återgå till regelstyrning och detaljregleringatt inomen
antagningsområdet. Antagningssystemet måste i stället baseras att
universitet och högskolor tolkar och tillämpar allmänt hållna förord-
ningstexter. Detta gör i underlaget för högsko-egetman ansvar, men
lomas tolkningar ingår förarbetena tilläven förordningen. En delstor av
detta betänkande också tillägnas diskussioner och synpunkter hurav
de fåtaligarelativt förordningsparagrafema bör tolkas. Speciellt gäller
detta de kommentarer i detta kapitel.restensom ges av

I sammanhanget bör också framhållas statsmaktemas möjligheter att
i regleringsbreven och de uppdrag där varje universitethögsko-som ges

mål för högskolornas antagning, beträffande balansenange mel-t.ex.
lan nybörjare och fortsättare, och äldre studerande målDessayngre osv.
kan med i underlaget högskolornatas när inom för högskole-ramen
förordningens regler planerar och beslutar urvalsreglerna.om

Kontrollen högskolornas tillämpning de regler iav av som ges
högskoleförordningen sker olika frånMan kansätt. regeringens sida
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regleringsbrevet.mål iuppnått demånvilkenifölja som gesmanupp
dennatillsyn. lsinuppgiftviktigHögskoleverketVidare har genomen

bestämmelserdetillämparhögskolorochuniversitetingår hurföljaatt
möjlig-fallfinns i vissadettaUtöverhögskoleförordningen.ifinnssom

antagningsärende.enskiltbeslut ihögskolasöverklaga ettheten att en

tillförslagRUT-93zsiHuvudpunkterna10.2

högskoleförordningen.iändringar

högskoleförordningendenskall inomhögskolaVarje gerram som°
särskildurval iochbehörighetantagningförreglersinaprecisera en

universitethögskola finnasvarjeskall vidantagningsordning. Vidare
högskoleförordningensockså inomexamensordninglokal somen

för degällerkravoch andrakurskravvilkapreciserar somramar
delaharhögskolan rätt ut.examina attolika som

införs.antagningsalternativBegreppet-

i denuttrycktpreciserasbehörighetengrundläggandedenförKraven-
dehurpreciseringarVidare görsgymnasieskolans avtermer.nya
tillrelationallt iframförutformas,skallförkunskapskravensärskilda
be-hurvidarebehandlaskommentarergymnasieskolan. Iden nya
ochfolkhögskolestuderandeförtillämpasskallhörighetsreglema

vuxenstuderande.sökandeandra

behandlasochmodifierasbehörighetskravövrigaförBestämmelserna°
vidåldersgränserfrågandärbehandlasBl.a.kommentarerna.i om

antagningen.

preci-tillämpasskalldetoch hurstandardbehörighetermedSystemet-
seras.

påurvaltillMöjligheterna sär-modifieras.urvalförBestämmelserna-
tillantagningallregel ettinförsVidaregrund attskild införs. an-en

gymnasiebety-utgångspunkt imedfårintetagningsaltemativ göras

gen.

stärksställningsökandesoch deStudenternas genom-
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Införande antagningsordningama.° av
Införande de lokala examensordningama.0 av
Införande antagningsalternativ. sådantVarje skalltermen- av
innehålla preciseringar de rättigheter och skyldigheterav som
den studenten har.antagne

formerna förAtt studenternas insyn i antagningen skall fast--
ställas i antagningsordningen.
Att möjligheterna överklaga antagningsbeslut utvidgas.att°

10.3 Förslag till förändrad lydelse vissaav

paragrafer i kap.HF 7

tillgång3 § Studenter skall beredas till studievägledning och yrkesori-
ocksåentering. Högskolan skall sörja för erforderlig informationatt om

de de utbildningsprogramhögskolan, och förekommer,ämnenom som
utbildningenhur vid högskolan organiserad hurär samtom om an-

tagningsalternativen, i 8 kap 1§, utformade, finns till-ärsom avses
gänglig för dem börja högskoleutbildning.attsom avser

kursiverade förhållandeKommentar: Det tillagt i till gällan-är nu
de fonnulering. motiverasDet behovet förbättra infonnatio-attav

till dem söka till viss högskola. börDetattnen som avser en
betonas det högskolorna själva bestämmer studieor-äratt som om

då ocksåganisationen. Det viktigt det finns infonnationär att om
denna tillgänglig.

5 § I examensordningen omfattningen kursfordringarna, deanges av
mål och skallövriga krav uppfyllas för viss examens-som en examen
beskrivning vilka högskolor har utfärda olika exami-rättsamt attsom
na.

Vid högskola skall finnas lokalvarje examensordning vilkenien
depreciseras krav gäller för de högskolanexamina får ut-som som

färda.

Kommentar: Den examensordning bilaga till högskoleför-ärsom
innehållerordningen någraegentligen inte explicita krav i deutan

målbeskrivningarallra flesta fall enbart för olika examina. Det
alltså,behövs inte minst rättssåkerhetssynpunkt för de studeran-ur

de, varje högskola har precisering i form deatt man en av
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olika examinaför delokalt gällerkurskrav som manm.m. som
med speciel-varianterdet lokalafinnsutfärdar. Ofta en examenav

inriktningmedingenjörsexamenbenämningen Exi motla tillägg
också preciserat.bördatateknik. Det vara

lokalaviktigt denantagningssynpunktDet attär examens-ur
måstevissförinnehåller kravinteordningen att examenman en

vara Så intedet förut,till visstett nuantagen menvarprogram.
års reform.1993bakomliggerintentionerenligt delängre som

allaså eller iblandändå vissaiblandnaturligtvisdetSen attär
tillkan läsasingår barai ettantaskurser manomen examensom

program.visst
i förstakursfordringarnaomfattningenformuleringenMed av

föreskrifteroch depoängtalet förtotaladetstycket examenavses
kankurserolikafördelningen poängen typer somavavom

förekomma.

påskall betygi kursplanen sättasföreskrivetOm inte10 § ärannat en
bestämmasskallexamination. Betygetgenomgången kurs avav en

examinator.utsedd läraresärskilthögskolan

kommerinföres. DenexaminationBeteckningen attKommentar.
paragrafer.ianvändas senare

vissalydelseförändradtillFörslag10.4 av

8 kap.paragrafer i HF

skallhögskoleutbildninggrundläggandetill ettAntagning§l avse
delta ifårantagningsaltemativEtt rättantagningsaltemativ. attavse

ellerflera kurserpå elleroch examinationutbildningangivenviss en
deltafastställda villkor i vissenligtutbildningsprogrampå samt attett

ellerandra kurserpåutbildning examinationochframtidaangiven
utbildningsprogram.

antagningsaltemativ motive-Införandet begreppetKommentar. av
inte hellerför ochformuleringen snäv,tidigaredenatt varavras

studen-inneburitflesta fallAntagning har i derättvisande.helt att
varit oklartkurstillfälle. oftaDet harvisstfått delta irätt ettattten

kursen osv.läsarättigheter attytterligarevilka tentera, somom
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studenten haft. denI gamla högskoleförordningen fanns vissa
generella regler detta, inte i den nuvarande. Det berorom men
bl.a. hela studieordningen tidigare enhetligatt och kodiñe-var
rad i högskoleförordningen. Nu kan utformningen studieord-av
ningen variera mellan högskolorna. Då måste studenternas rättig-
heter och skyldigheter regleras i anslutning till antagningen. Det

otillfredsställandeär regler gällert.ex. tillatt rätten omtenta-som
inte bestäms i anslutning till antagningstillfället, i vissamen utan

fall införs i efterhand med ekonomiska motiv.t.ex.
Formuleringen innebär också kan studerandeatt antaman en

till följd kurser kan sträcka sig flera termineröveren av som utan
de tillsammans behöver formelltatt utgöra utbildningsprogram.ett

Den sista efter samt innebär kan fåsatsen läsaatt rätt attman
vissa angivna kurser i framtiden under förutsättning dess-att man
förinnan blivit godkänd på vissa andra kursert.ex. eller skaffar sig

viss behörigheten osv.
Utbildningsprogrammen innehåller bådeofta valfria och frivilli-
kurser. Ibland finns ocksådet eller inriktningarga grenar som man

kan välja eller ibland söka till någotefter någraeller års studier.
Ofta finns det villkor för dessa val. bådeDet kan gälla för-extra
kunskapskrav och krav på klarat visst antal påatt ett poängman
de tidigare kurserna. För de gamla linjerna fanns stadgat att ut-
bildningsplanen innehållaskulle regler för deltagande i de olika
kurserna. Det fanns också reglerat i HF hur urval till kurser inom

linje skulle Sådanagenomföras. regler finns inte fören program-
årsi 1993 högskoleförordning. Ur rättssäkerhetssynpunkt börmen

det klart vid antagningen vilka rättigheter och skyldighetervara
kommer gälla under hela den tid studentenatt läsersom som

Om detta skrivs in direkt i beskrivningprogrammet. en av an-
tagningsaltemativet eller hänvisar till någon be-om man annan
stämmelse inom högskolan utbildningsplan fårt.ex. lokalt.avgöras

fonnellaDen grunden för detta formuleringenär i sista isatsen
paragrafen.

Den formuleringen 1 § behöver inte innebära någranya av
förändringar jämfört med nulägetstora annat måsteän att man

precisera antagningsvillkoren inte gjort det tidigare.om man
Däremot paragrafen formulerad såär den praxis finnsatt som nu
också med förordningstexten.stämmer

Den fonnuleringen kan dessutom användas för förbättranya att
den osäkra situationen för det antal studenter läserstora medsom
sikte måste söka till varjeen examen, nyttmen som nu
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vissläsa 40-antagningsaltemativ kan rättkurs. Ett attt.ex. ge en
fått visst antaldessutom poängpoängskurs och närrätt ettatt, man

behövapå angivna kurservissa andra utandenna, fortsätta att
till dem.söka

högskoleutbildning krävsgrundläggandetillbli att2 § För antagenatt
särskildagrundläggande och dessutom denbehörighetsökanden har

föreskriven.behörighet kan varasom

oinvigdeför denbehörighetallmänTermenKommentar: ger
Så dock inteallmänt.gällerbehörighet ärintrycket somav en

under 1970-taletintroduceradesfrån detRedanfallet. att termen
utbildningsaltemativ för vilkamindre antalvaritbarahar det ett

Vitillräcklig för behörighet.varitbehörigheten harden allmänna
rättvisandeanvänder denställetföreslår idärför att merman

grundläggande behörighet.beteckningen

gymnasieskolandenbehörighet har iGrundläggande4 § som

därvid harochspecialutforrnatnationellt ellerfullföljt ett program
den90omfattar minstGodkänd på kurserbetygetminst procent avsom

fullständigtundervisningstiden förgaranterademinsta ett program,

naturkunskap,Godkänd engelska, matematik,betyget ihar minst
dessadensvenska i omfattningsamhällskunskap ochreligionskunskap,

Övriga till skollagenenligt bilaga 2förharämnen program
1985:1100, och

specialarbete.Godkänd påbetygethar minst

motsvarandeden harocksåbehörighet harGrundläggande som
verksamheteller denutländsk utbildningsvensk eller som genom annan

ocksåGrundläggande behörighet harmotsvarande kunskaper.förvärvat
eller och därFinland, Island NorgeDanmark, ärbosatt iden ärsom

utbildning.till högrebehörig
Färöiska, isländ-modersmål svenska, danska,har änDen annatsom

behövs.i svenska Dende kunskapernorska skall haska eller som som
finsktsvenska imodersmål haftoch har ämnehar finska somsom

år skallunder ellerskolformmotsvarande finskellergymnasium tre mer
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ha de kunskaper i svenska behövs.anses som

Ändringen förhållandeKommentar: i till tidigare formulering är
dels den precisering RUT-93 föreslagit i tidigare betänkan-ettsom
de SOU 1995:41 med vissa ytterligare ändringar, dels att termen
allmän behörighet har bytts grundläggande behörighet.ut mot

Paragrafens formulering motsvarande utbildning och mot-om
svarande kunskaper tillämplig också på gåttstuderandeär isom
det gamla gymnasiet, frånstuderande Komvux och folkhögskolor

den har utländsk utom-nordisk utbildning. Påsamt som annan
plats i detta betänkande se avsnitt 6.3 har RUT-93 singett syn
på hur reglerna motsvarighetsbedömning bör tillämpas.om

Vid tillämpningen denna ocksåparagraf bör observeras attav
tidigare regler för allmän behörighet här grundläggande behörig-

övergångsvis utgångenhet gäller årtill 1999.av

5 också§ Utan hinder 4 § skall grundläggandeden ha be-av anses
hörighet som....

allmänKommentar: Beteckningen behörighet har bytts ut mot
grundläggande behörighet. föreslåsI övrigt inga förändringar av
paragrafens formulering

6 För särskild behörighet§ för antagningsalternativ får högsko-ett en
ställa särskildakrav på förkunskaper. Dessa skall relevanta förvara

den aktuella fårutbildningen. Kraven avse
ellerkunskaper från flera kurseri gymnasieskolans nationellaen

eller motsvarande kunskaper,program
frånkunskaper ellereller flera högskolekurser motsvarandeen

kunskaper.
Kraven i första stycket 1 skall kunskaper motsvarande be-minstavse

Godkänd. Om särskilda skäl föreligger får kraven ocksåtyget avse
kunskaper motsvarande betyget Väl godkänd.minst

Om särskilda skäl föreligger får särskild behörighetför till ett an-
tagningsalternativ ställas andra krav betingas utbildningenäven som av
eller betydelse detför yrkesområde utbildningen förberederär av som
for.

ParagrafenKommentar: har omformulerats för skapa störreatt
klarhet. Dessutom har införts precisering vad gäller kravenen

frånkunskaper gymnasieskolan. Förslaget innebär det normalaatt
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God-skall lägstförkunskapskursenbetygetskall att varavara
formuleringen kanundantag6.5. Deavsnittkänd se även gesom

debakgrundbl.a.användasför bör sparsamt, mot avutrymme
fungera.betygen kommerhur definnsosäkerheter attnyaomsom
kravskall dettaanvändstill undantagmöjlighetenOm avse

godkänd intevälMycketgodkänd. Betyget ärVälbetygetlägst
nivå ilägstaanvändasdefinierat förvältillräckligt ettatt som

behörighetskrav.
be-motiverat krävaområde skulle kunnadär detEtt attvara
fär-högskolestudier ibehörighet kangodkänd förVältyget vara

språk, skulle krävadär kunnafrämmandedighetsämnen, t.ex. man
språket fråga.i i Ettgymnasiebetyggodkänt iVäl annatminst

hälsaidrott ochgymnasieämnetgällaskulle kunnaundantagsfall
börmotsvarande. Däremottill idrottslärareutbildningarför man

förförkunskapsämnegodkänd iVälbetygetundvika krav ett
utbildningdennajustmed motiveringenutbildningviss atten
jämförelseikrav förkunskaperspeciellaalldelesställerallmänt

utbildningar.andramed
rad olikaparagrafenstycket i mötasista ärDet avsett att en

olika utbildningar. Förvillkor förspeciellaberorkrav ensom
6.5.avsnittmotiveringnärmare se

paragraferFörslag till nya

högsko-med ochsamverkan universitetskallHögskoleverket i6 §a
antalFolkbildningsrådet fastställaochskolverklor, Statens ett stan-

antagningsalternativde flestapåtillämpasdardbehörigheter kansom
högskolestudier. Kra-bedrivittidigareden intevilka kan sökas somav

4-6från föreskrifternafår avvika istandardbehörigheterna inteiven
behörighet,grundläggandedels krav förformulerasskall§§. De som

gymnasiesko-kurserGodkänd på inombetyget vissapådels krav minst
nationellalans program.

antagningsalterna-vilkaskall framgå förstandardbehörigheternaAv
tänkta.behörigheternade olikativ ärsom

skall gällastandardbehörighethögskola vissVarje6 b § avgör om en
antagningsalternativ.för visstett

vidantagningsalternativtillansökt visstharDen6 § ett ensomc
standardbehörighetbedömts inneha visshögskolanhögskola och enav
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skall dennaha standardbehörighet vid ansökanäven tillanses senare
eller utbildningsalternativ vid eller högsko-annatsamma samma annan

la.
En högskola skyldig huruvidaär harpröva vissatt en person en

standardbehörighet eller denne inte söker tilläven högskoleut-om en
bildning.

Kommentar. Paragrafema preciseringsammantagnager en av
med standardbehörigheter.Se vidare avsnittsystemet 6.6.

Vid8 § urvalet skall användas eller flera urvalsgrundernaen av
betyg, högskoleprov i 9 särskilt tidigareannatsom avses samtprov
utbildning eller erfarenhet. Varken gymnasiebetyg eller högskoleprov får
användas enda urvalsgrund för hela antagningen tillsom ett antag-
ningsalternativ.

Vid i övrigt likvärdiga fårmeriter ocksåurval ske med hänsyn till
kön i syfte förbättra rekryteringen studenter frånatt kraftigt under-av

kön.representerat
Om högskolan med hjälp de urvalsgrunder i förstaav som anges

stycket inte kan skilja antal sökande åt får lottning användas.ett

frånKommentar. Skillnaden tidigare denna punkt denär att
tidigare formuleringen arbetslivserfarenhet och sökandenattom av
åberopade särskilda fårskäl användas har överförts till en ny
paragraf se nedan 8 §a

Vidare har tidigare erfarenhet lagts tilltermen ett nyttsom
urvalskriterium. skallDet liksom övriga urvalskriterier vara an-
knutet till formuleringen i §7 hänsyn skall till den sök-tasom
andes möjligheter tillgodogöra sig utbildningen.att Kriteriet iär
första hand tillämpas för fortbildning ochavsett vidareutbild-att
ning vissa yrkes- och utbildningskategorier. Det kan inteav vara
rimligt basera urvalet sådanatill utbildningaratt ofta mycket
gamla gymnasiebetyg eller resultatet högskoleprovettav som
är den allmännamäta studielämpligheten.avsett att Med erfarenhet

här inte allmän arbetslivserfarenhet.avses
den sistaI meningen i första stycket har förhållandei till den

tidigare lydelsen tillagts urval samtliga studenter tillatt ettav an-
tagningsaltemativ fårinte ske enbart med gymnasiebetygen som
grund För motivering avsnitt 7.6se

l övrigt kan konstateras i förarbetena prop.199293:1att till
denna paragraf framhöll dåvarande departementschefen medatt
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förekom-förfarandeockså detkundesärskilt somavsemanprov
intervjuer ochsker efterurvaletdelställen därflera avenmer

så kanangelägetmening detRUT-93:sEnligt är attuppsatsprov.
framtiden.iske även

övrigalottningtillmöjligheten närinförsstycketsistaI ur-
avsnitt 7.9.motiveringtill. Förräckerintevalsgrunder seen

antagningsalternativtill§§ får7 och 8hinderUtan§ ett8 ava
utifråntotalt,antal studenterdetfjärdedelhögst antassomantas aven

urval på8 §de igrunder sär-andradelvishelt eller än angessom
grund får räknassådanskild grund. Som

arbetslivet,verksamhet inomerfarenhetomfattande av
denbetydelsespeciell förerfarenheterochkunskaper är avsom

ellerutbildningen,sökta
särskilda skäl.åberopadesökandedenövriga av

tid ansök-god föreantagningsalternativ iskall för varjeHögskolan
grund skallsärskildpåantagningutgång preciseraningstidens om

skall beaktas.därvidmeritervilkaochförekomma som

okonventio-medangeläget ävenDet är attKommentar: personer
utbildning-spärradeinkommamöjlighetharbakgrundnell att

deförutsättningar förderasbedömakaninteäven manomar,
osv..betygmening högatraditionellistudiernaavsedda snäv

och arbets-föreningsmeritemavarittidigarehardettaMetoder för
livspoängen.

framtiden till-iförformernabehandlathar vi7.5 attavsnittI
föreslag-Denurvalssituationen.iarbetslivserfarenhetergodoräkna

vi där.förslaganpassad till de görparagrafen ärna
tillhänsynvid urvaletockså möjlighetersaknat taharMan att

sökande har.vissaerfarenheterochkunskaperspeciellade som
ofullständigavarierande ochmedsökandeutländskagällakanDet

från verksamhetfrån hemlandet, ellerutbildningar personer som
i deförutsättsinteoch meriterfått erfarenheterSverigei som

tillträdesreglema.formella
fortsätt-viktigtdet ävenbetonavill är systemetRUT-93 attatt

gått deintedemantagningför ävenningsvis utrymme somavger
tillräckligadet finnsdockVikonventionella attvägarna. anser
åstadkom-på effektivt kaninte sättdettamånga förbevis ettatt
tillämpatspoängberäkningsmetoder,tekniskamed de sommas

utbild-översöktadeförhållanden inte förallaunder mesthittills -
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föreslårVi därför övergångningarna. successivprövaratt man en
individuell bedömning dennatill punkt. Den föreslagnaen mer

paragrafen kan förutsättningar för detta.ge
ocksåUrval särskild grund kan behöva användas för att ge

frånbehandling de sökande inte har betygrättvis denen av som
ellergymnasieskolan betyg kan och inteöversättassomnya som

genomgåttheller har högskoleprovet, eller olika skäl intesom av
skulle kunna sig rättvisa i det hartgöra annatomex man mo-

Sådersmål tvåsvenska. länge det bara finns huvudsakligaän
måsteurvalsmetoder betyg och högskoleprov denna prö-grupp- -

fåför rättvis bedömning.individuellt att envas
i avsnitt syftet med den föreslagnavi redan 7.5Som nämnt är

högskolorna initialt skall tillämpaformuleringen kunnaatt nuva-
till vissa utbildningarrande praxis där 20antar procentman ca av

utifrånde sökande resultatet högskoleprovet med poängtillägg
år Påi fall femför yrkeslivserfarenhet de flesta eller mer. längre

utveckla metoder för hur rättssäker-sikt kan ettmanman ur
hetssynpunkt tillfredsställande skall kunna individu-sätt göra mer

såväl sökande med arbetslivserfarenhetella bedömningar av som
andra meriter.sökande

viktig uppgift för Högskoleverket bör följa utveck-En attvara
antagningen särskild grund.lingen av

långsiktigaför den antydda lös-praktiskaDe arrangemangen
olika kan antagningenningen kan Ettsätt.göras attvara

framförhållning,och med längresärskild grund dvs.görs separat
ansökningstid.tidigare

Nya paragrafer.

antagningsordning.Vid högskola skall finnasvarje12 § en
antagningsordningen skallI anges

de regler behörighet och urval, gäller antagningsalterna-för försom
vid högskolan,tiven

de regler anmälan till utbildningen gäller vidför högskolan,som
beslut behörighet urval vidhur och fattas högskolan,om

studenternasformerna för och urvalsprocesseninsyn i antagnings-
vid högskolan, och

de behövsregler för skalli övrigt antagningen fungera iattsom
överensstämmelse med bestämmelserna denna förordning.i
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rättssäkerhetssynpunkt deminst§ Inte ärtill 12Kommentar ur
finnsvid högskolaregler för antagningengällandeangeläget att en

avsnitt 9.2.tillgängliga seochsamlade även

lydelse 13förändrad HFtillFörslag10.5 av

2§kap

Överklagandenämnden får följande beslutför högskolanTill2 § av
nämligenöverklagas,högskolaen

doktorandtjänst eller vika-tjänsttillsättning änbeslut annanavom
högskola,statligvidriat tjänst

behörighet föruppfyller kravenintesökande attbeslut attom
högskoleutbildning,grundläggandetillbli antagen

standard-uppfyller kraven för vissintebeslut att enpersonenom
behörighet,

antagningsord-urval ide regler förtillämpningen som angesav
jämförbara be-andraochintervjuerresultatdockningen, av prov,

dömningsgrunder,
kurstillgodoräknandebeslut samtavom

få examensbevis eller utbild-på begäranstudentsavslag atten
ningsbevis.

får överklagas.intenämndenBeslut av

avsnitt 9.7.förändringenmotiveringFörKommentar: seav



sou 1995:71 Bilaga 1 115

Kommittédirektiv

Dir. 1993:143

årsUppföljning 1993 universitets- och högskolereformav

Dir. 1993:143

Beslut vid regeringssammanträde 1993-12-22.

Statsrådet Ask anför.

Mitt förslag

föreslår särskildJag utredare tillkallas för uppföljningatt göraatten en
års1993 universitets- och högskolereform. Avsikten studeraär attav

hur den friheten och det ökade kännetecknar reformenansvaretnya som
utnyttjats universiteten och högskolorna treårsperiodenunderav
1993944995196.

omgående pågåArbetet bör inledas och den 1 1996.t.o.m. mars

påAnsvaret ligger universitet och högskolor

I proposition 199293:1 Universitet och högskolor frihet för kvalitet-
föreslogs långtgående förändringar i regelverket för de statliga univer-
siteten och högskolorna. De grundläggande principerna bakom dessa

ochförändringar skapa frihet för universitet högskolor beslutaatt attvar
innehåll i och institutionella för verksamheten. Dessa prin-om ramar

ciper godkändes riksdagen i december 1992 bet. 199293:UbU3,av
rskr. 19993:103.

Den högskolelag 1992:1434 och högskoleförordning 1993:100,nya
ändrad 1993: 1080 respektive 1993:221 för Sveriges lantbruksuni-senast

versitet det resurstilldelningssystem för grundutbildning,samt nya som
delvis infördes den 1 juli 1993, innebär statsmakterna övergivit denatt
direkta styrning landets lärosäten för högre utbildning och forskningav
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lång för myckettid. stället harunder Itillämpats ansvaret storasom
långsiktiga kompetensutvecklingenväsentlig del denoch avenresurser

universiteten och högskolorna. Jfrtilli landet lämnats över prop.
1992932363.19993:UbU14, rskr.1992932169, bet.

Chalmers tekniska högskolaTvå högskolorna, nämligenstatligadeav
den juli 1994 till stiftel-Jönköping, förs fr.o.m. lioch Högskolan över

mångfalden bet.199293321,ytterligare öka prop.seform för att
199291405.rskr.199293:UbU18,

för universiteten och hög-självständighetenökadeväsentligtDen
kraftfullaordning innefattarmedkombineratsskolorna har somen
effektivi-i verksamheten och ökautveckla kvalitetenförincitament att

förUniversitetskanslem har givitsresursutnyttjandet.iteten ansvar
Sålunda tvåkvalitetsbedömning.ochutvärderingnationell svarar nya

Rådet grundläggande högsko-förKanslersämbetet ochmyndigheter,
universiteten och högskolornaoch stödjastimuleraleutbildning, för att

Vidare införs successivtutveckla kvaliteten.ansträngningari deras att
såväl grundutbildning för forskningförresurstilldelningssystem somnya
treårsperioden. uppföljningsansvar harEttunderforskarutbildningoch

högskoleservice VI-IS.Verket förlagts
tillförtsökadeparallellt medgenomförtsharReformen att resurser
antaletkraftig ökningmöjliggörahögskolor föruniversitet och att aven

högskoleutbildning.grundläggandeistudenter

Uppdraget

högskolereformårs universitets-ochmålen för 1993 ärviktigasteDe
förhållandehögskolornas frihet iochöka universitetensväsentligtatt

riksdag,regering ochtill
såväl innehållfråga i organisa-mångfald istimulera tillatt somom

verksamheten,tion av
verksamheten,kvaliteten ihöjaatt

effektivt,utnyttjaatt resurserna
utbildning,fullföljer sinoch doktoranderstudenteröka antaletatt som

och
högskoleut-grundläggandeutbildningsutbudet inom denatt anpassa

efterfrågan.bildningen till studenternas
mål förverkligas vidgrundläggandestudera hur dessaUtredaren bör

treårsperioden. Utredarenden förstahögskolorna underuniversiteten och
högskoleför-högskolelagen och dendenstudera hurbör även nyanya
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utsträckningsärskilt belysa i vilkenUtredaren börtillämpas.ordningen
för verk-igenom till demintentionerreformens trängt ytterst svararsom

och studenterna.nämligen lärarnasamheten,
utvecklats:också följande aspektersärskilt belysa hurbörUtredaren

i olika beslutsorganStudentinflytandet-
urvalsreglerBehörighetsvillkor och-
information till studenternaochAntagningssystem-

internationaliseringutbildningensDen högre-
institutionerstyrelse-fakultet ochmellanRelationema-

utvärderingen.internaför denAnsvaret-
i olika delar landettill högre utbildningtillgänglighetenbörVidare av

gäller sociala, köns-förändringar vad deneventuellabelysas liksom
till högre utbildning.rekryteringenregionalamässiga och

arbeteutredarensförRamar

kommittédirektiven dir.gällerarbetesärskilda utredarensFör den
särskildakommittéer ochtill samtliga1992:50dir.1984:5 ut-samt
redovisninginriktning respektiveutredningsförslagensangåenderedare

konsekvenser.regionalpolitiskaav
jäm-1992:E församråda Arbetsgruppen UmedskallUtredaren

JÄST-gruppen,s.k.forskning, denutbildning ochställdhet i högre
projekt be-utvärdering detill samladinitiativtagitvilken somaven

sikte ökaduniversitet och högskolor medtid inomdrivits senare
jämställdhet.

resurstilldelnings-från UtredningenvidareskallUtredaren nyttom
Resursbered-l992:05, den s.k.och högskoloruniversitetförsystem

resurstilldelnings-hand deti förstaerfarenheterningen, hämta nyaav
systemet.

Kanslersämbetet vad gällersamråda medskall slutligenUtredaren
högskoleservicemed Verket förkvaliteten ochutvecklaarbetet med att

verksamheten.uppföljningenvad gäller av
Utbildningsdeparte-översiktligt.redovisasskall fortlöpandeArbetet

för riksdagspartier,företrädareordning beredai särskildmentet attavser
redo-del dessamöjlighetintresseradeorganisationer och andra att ta av

september 1994.iredovisningen börförstavisningar. Den göras
1996.slutredovisas den 1Utredningsarbetet skall mars
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Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för Utbildningsdepartementet

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976:119 med uppdrag uppföljning års1993göra uni-att en av-
versitets- och högskolerefonn,

besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeatt experter, annatom
utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skallatt att
åttondebelasta huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Utbildningsdepartementet
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Kommittédirektiv

1994:126Dir.

års universitets-1993uppföljningutredningenTilläggsdirektiv till avom
1994:01högskolereform Uoch

1994oktoberregeringssammanträde den 27vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

års univer-följa 1993tillkallats förutredaren,särskilda attDen uppsom
läggai uppdrag1993:143,dir.högskolerefonn attochsitets- ges

regler1993:100högskoleförordningensiförändringartillförslag om
uppgifterskallhögskoleutbildning. Vidaregrundläggandetilltillträde

utbildning-den högremyndigheterna inomcentralaför deoch struktur
förslag tillframläggasyftemedområde över att en samman-sesens

högskoleområdet.ochuniversitets-hållen myndighet inom

konsekvenserdessochHögskolereformen

utredare medsärskild1993decemberden 22tillkalladeRegeringen en
högskolereform dir.års universitets- och1993följauppgift att upp

förutsättningarnadestudera hurUppdraget1993:143. är att somnya
högskolornauniversiteten ochutnyttjatsreformenskapats avgenom

199596.199394-treårsperiodenunder
1991922195bet.199192:UbU18, rskr.riksdagenbeslutGenom av

UHÄ Utrustnings-ochhögskoleämbetetochUniversitets-avvecklades
Samtidigt in-juli 1992.högskolor den 1ochuniversitetförnämnden
sekretariatethögskoleservice,förVerketmyndigheter,rättades fem nya

ändra-juli 1993högskolor, den 1ochuniversitetför utvärdering somav
Överklagandenämnden för högskolan,Kanslersämbetet,tillde namnet

Rådet för forskninghögskoleutbildningRådet grundläggandeför samt
högskolor.universitet ochom

myndigheternade avveckladefattadestidigareVissa beslut avsom
och hög-universitetenriksdag ellerochregeringfattas avavnumera

utbildningsorganisationen,frågorgällersjälva.skolorna Detta t.ex. om
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vissa dimensionerings- lokaliseringsfrågor.ochsamt
frågor ocksåAndra beslutas lokalt följd reformen gällersom som en av

behörighet och urval till grundläggande högskoleutbildning vissasamt
inforrnationsfrågor hör med detta. Tidigare ansvaradesom samman
UHÄ UHÄfrågor.delvis för dessa ocksåhade central roll i arbeteten
med anslagsframställningama. Som följd högskolereforrnen gåren av
samtliga årsredovisningaranslagsframställningar och direkt tillnu rege-
ringen.

Högskolerefonnen innefattade i övrigt omfattandeäven omstrukture-en
ring inom den centrala administrationen inom högskoleområdet.

Sammantaget har dessa förändringar medfört rad problem, inteen
minst ocksåför de studerande för universitet och högskolor.men

Regeringen uppdrog den juni 1994 till2 Verket för högskoleservice att
i samverkan med Svenska Akademiska Rektorskonferensen SAR och
De Nya Högskolornas Rektorskonvent NHR förstudiegöra rörandeen
förutsättningarna för förändrade styrforrner verkets service tillm.m. av
universitet och högskolor. Förstudien överlämnades till regeringen den
9 september 1994.

Uppdraget

Utredaren har den 17 oktober 1994 lämnat kort lägesrapport meden
frågortyngdpunkt rörande antagning och rekrytering till högskoleut-

bildning.
Mot bakgrund denna påbörjadeoch övriga redan uppfölj-rapportav

ningsstudier skall utredaren lägga fram förslag till förändringar i hög-
skoleförordningens regler tillträde till grundläggande högskoleut-om
bildning. Syftet skall skapa nationell ordning är över-attvara en som
blickbar för de enskilda vad beträffar kopplingen mellan gymnasiesko-
lan, vuxenutbildningen och högskolan. Särskild uppmärksamhet skall

de studerandes rättssäkerhetägnas i antagningsprocessen. I anslutning
till överväganden tillträdesreglema bör utredaren belysa behovetom av
samordning informationen utbildningutbudet vid universitet ochav om
högskolor i Sverige och utomlands.

Vidare skall utredaren analysera myndighetsstrukturen inom universi-
högskoleområdet.och I denna del ocksåuppdraget skalltets- prövasav

ytterligare uppgifter frånkan delegeras regeringen till myndighetsni-om
vån och huvud vilka uppgifter böröver fullgöras centraltaget som av en
myndighet. förutsättsDet arbetet vad gäller kvalitet och kvalitets-att
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pågår såväl universitet och högskolorvidutveckling, somsom nu
fortgåmyndighetsnivå, och organisatoriska förutsätt-skallcentral att

myndighetsnivå. Utredningsarbetetpå centralskallför dettaningar ges
området.sammanhållen myndighet inomskapainriktasbör att en

Utredningsarbetet,den juli 1995.möjligt inrättas 1Myndigheten bör om
beaktande detskall ske medmåste skyndsamt,således bedrivas avsom

i statsförvaltningen.effektivitetövergripande kravet

Utbildningsdepartementet
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1993:100SFSHögskoleförordningen
kap.137-8,

högskoleutbildningGrundläggandekap.7

bestämmelserAllmänna

i formbedrivashögskoleutbildning skallgrundläggandeAll§1 av
utbildningsprogram.tillfår sammanförasKurserkurser.

enligthögskoleutbildninggrundläggande ettOmfattningen§2 angesav
vecka.underheltidsstudiervarjedär poäng motsvararpoängsystem, en

yrkesorien-ochstudievägledningtillgång tillberedasskallStudenter§3
informationerforderligockså försörjaskallHögskolan atttering. om

grundläggandebörjaför demtillgängligfinns atthögskolan avsersom
högskoleutbildning.

Examina

defår endastavläggashögskoleutbildninggrundläggande§ Inom4
examensordningen.förordningtill dennabilaga 3iexamina angessom

vissuppfyllas förskallvilka kravexamensordningen5 § I ensomanges
harhögskolor rättvilkaexamensbeskrivning attsamt somexamen

1994:1101.Förordningexamina.utfärda olika

Kursplan

finnasskall dethögskoleutbildninggrundläggandeinomkurs6 § För en
kursplan.

skallkursplanen§ I7 anges
benämning,kursens

förhållande tillfördjupningsnivå iochpoängtalkursens examens-
fordringarna,
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syftet med kursen,
innehålletdet huvudsakliga i kursen,

den kurslitteratur och de övriga läromedel skall användas,som
påde krav särskilda förkunskaper och andra villkor gäller för attsom

bli till kursen,antagen
formerna för bedöma studenternas prestationer,att
de betygsgrader skall användas samtsom

kursen uppdelad i delar.ärom
ocksåkursplanenI de övriga föreskrifter behövs.anges som

Utbildningsplan

8 § För utbildningsprogram skall det finnas utbildningsplan. §Av 7en
framgår fördet kurserna inom skall finnas kursplaner.att programmet

9 § I utbildningsplanen skall anges
de kurser utbildningen omfattar,som
den huvudsakliga uppläggningen utbildningen,av

påde krav särskilda förkunskaper och andra villkor gäller för attsom
bli till utbildningen.antagen

ocksåutbildningsplanenI de övriga föreskrifter behövs.anges som

Betyg

10 § Om inte föreskrivet i kursplanen påskall betygär sättasannat en
genomgången kurs. Betyget skall bestämmas högskolan särskiltav en av
utsedd lärare examinator.

någotll § Som betyg används uttrycken underkänd, godkänd ellerav
väl godkänd, inte högskolan föreskriver betygssystem.ett annatom
Tillgodoräknande kursav m. m.

§ Om vid gått12 student högskola inom landet har igenom vissen en
grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten

tillgodoräkna sig detta för motsvarande någonrätt utbildning vidatt
högskola. Detsamma gäller studenter, vid universitet ellerannan som

motsvarande läroanstalt i Danmark, Finland, gåttIsland eller Norge har
igenom viss utbildning med godkänt resultat.
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utbildning densigtillgodoräkna änStudent har13 § rätt att somannan
åberoparstudentenfärdigheterochde kunskaper12i somomavses

sådan omfattning de i huvud-harsådan beskaffenhet och attär enav en
tillgodo-avseddavilken deutbildning förden ärsak attmotsvarar

kunskaper ochmotsvarandefår tillgodoräknasStudenträknas. även
yrkesverksamhet.iförvärvatsharfärdigheter som

kaneller verksamhetutbildningtidigarehuruvidaPrövning§14 en
på högskolan.ankommertillgodoräknandegodtas för

kursbevisochExamens-

fåskall begäranförfordringarnauppfyllerStudent15 § examensom
högskolan.examensbevis av

få kursbevisbegärani kurs skallgodkäntsharStudent16 § avsom
högskolan.

högskola, skallutbildning vidskall änbeviset17 § Om enmeravse
godkänts iharstudentenhögskola därdenbeviset utfärdas senastav

ihögskolornaberördainte deutbildning,slutfört sinhareller omprov
kommitfallet har överensenskildadet annat.om

studiedokumentation

särskiltmeddelasstudiedokumentationBestämmelser§18 avm.m.om
regeringen.

EG-direktiv

tillinnehållet utbildningarvissaiSådana EG-direktiv rörande19 § som
tillämpligaSverige skall iförblivit bindandeEES-avtalet harföljd av
Förordningutbildningsplaner.kursplaner ochidelar beaktas

1993:1440.



Bilaga126 3 SOU 1995:71

8 kap. Tillträde till grundläggande högskoleutbildning

Allmänna bestämmelser

l § Antagning till grundläggande högskoleutbildning skall kursavse en
eller utbildningsprogram.ett

2 § För bli till grundläggande högskoleutbildning krävsatt antagen att
sökanden har allmän behörighet och dessutom den särskilda behörighet

kan föreskriven.som vara

3 § Om fårdet föreligger särskilda skäl högskolan besluta dispensom
från något någraeller behörighetsvillkor.

Allmän behörighet

som4 § Allmän behörighet har den fullföljt nationellt iett program
gymnasieskolan eller har motsvarande svensk eller utländsk utbildning
eller den verksamhet förvärvat motsvarande kun-som genom annan
skaper. ocksåAllmän behörighet har den bosatt i Danmark,ärsom
Finland, Island eller ochNorge där behörig till högre utbildning.är

modersmålDen har svenska, danska, färöiska, isländskaänannatsom
eller norska skall ha de kunskaper i svenska behövs. Den harsom som

modersmålfinska och har haft svenska i finsktämnesom som gym-
nasium eller motsvarande finsk årskolform under eller skalltre mer

ha de kunskaper i svenska behövs. Förordning 1994:37.anses som

5 § Utan hinder skall också4 § den ha allmän behörighetav anses som

fyller år kalenderår25 under det då utbildningen börjar,senast
varit yrkesverksam årminst fyra kalenderårföre det då utbildningen

börjar eller förvärvatsätt motsvarande erfarenhet ochannat
har kunskaper i svenska och engelska fullföljtmotsvarar ettsom

nationellt i gymnasieskolan.program
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behörighetSärskild

uppställer skallhögskolapå särskilda förkunskaper6 § De krav som en
fårKravenaktuella utbildningen.denförrelevanta avsevara

ellernationellagymnasieskolansi ikunskaper motsva-ämne program
rande kunskaper,

högskolekurser,från eller flerakunskaper en
betydelse förellerutbildningenbetingas ärvillkorandra avavsom

förbereder för.yrkesområde utbildningendet som

Urval

tillskall hänsynhögskoleutbildninggrundläggandeurval tillVid tas7 §
sådan utbildning.sigtillgodogöramöjlighetsökandesden att

urvalsgrundema betyg,fleraanvändas ellerskallurvaletVid8 § aven
utbildningtidigaresärskilti 9högskoleprov annat prov,avsessom

Även åbe-sökande harsärskilda skäl denarbetslivserfarenhet.samt som
får användasdock inteHögskoleprovanvändas.skall kunna somropat

utbildning.tillantagningenför helaurvalsgrundenda en

könfår också med hänsyn tillurval skelikvärdiga meriterövrigtVid i
från kraftigt underrepre-studenterrekryteringenförbättrai syfte att av

l994:37.Förordningkön.senterat

högskole-skall finnaslandethögskolor ialla9 § För gemensamtett
framställs.skall förhögskoleserviceVerket för att provetsvaraprov.

skall anordnavid urvaletanvänder högskoleprovethögskolorDe som
anordnandetfår samverka vidHögskoloma provet.provet. av

år.giltigt i femhögskoleprovetResultatet ärav

avgift 300erläggaskalli högskoleprovetvill delta10 § Den ensom
anmälan tillsamband medkronor i provet.
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Antagningsförfarande

vill till grundläggande högskoleutbildning skall11 § Den antassom
den tid och i den ordning högskolan bestämmer.anmäla det inom som

Frågor antagning högskolan. Därvid gäller maskinelltavgörs ettavom
såsom högskolansframtaget besked antagning beslut. Förordningom

1993:159.

Överklagande13 kap.

huvudmanBeslut högskola för vilken i ärenden1 § ärstatenav en om
och i ärenden enligt kollektivavtal skalltjänstledighet avgörassom av
får överklagas hos Statens arbets givarverk. Verkets beslutarbetsgivaren,

får inte överklagas.

Överklagandenämnden fårför högskolan följande beslut2 § Till av en
högskola överklagas, nämligen

tjänst doktorandtjänst eller vikariatbeslut tillsättning änav annanom
statlig högskola,tjänst vid

uppfyller kraven behörighet för blisökande intebeslut attattom
högskoleutbildning,grundläggandetillantagen

tillgodoräknande kursbeslut samtavom
få examensbevis eller utbildnings-students begäranavslag atten

bevis.
får överklagas.Beslut nämnden inteav

fåravstängning överklagas hos allmänDisciplinnämndens beslut3 § om
överklagandet skall tillförvaltningsdomstol. skrivelse med inEn ges

länsrätten.
Prövningstillstånd till kammarrätten. Förordningkrävs vid överklagande
1995:253.

fårhögskola i fall i detta kapitel4 § Beslut nämnsänannaten somav
det särskilt medgivet i författning.överklagas endast ärom annan

EEUO
é 6sk0 l åv: 0:a
3
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