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Anmälan mot Södertörns högskola vad gäller urvalsreglerna för
kursen Medieteknik, grundkurs, 20 poäng
Anmälan
B har i en anmälan till Högskoleverket ifrågasatt om Södertörns högskolas
urvalsregler för kursen Medieteknik, grundkurs, 20 poäng, står i överensstämmelse
med högskolans egen antagningsordning och högskoleförordningens regler om
urval.
B har därvid anfört i huvudsak följande. Vid antagningen till grundkursen i
Medieteknik existerar inga kvotgrupper vare sig för högskoleprov eller
gymnasiebetyg. I stället tillämpas ett system med rangordnade urvalsgrupper som
gör att sökande som tidigare studerat vid Södertörns högskola, oavsett vad de har
studerat och hur många poäng de har tagit, alltid blir antagna före sökande med
enbart poäng från andra högskolor. Under de tre senaste åren har, enligt tillgänglig
statistik, inte en enda sökande som inte tidigare studerat vid Södertörns högskola
blivit antagen till grundkursen i Medieteknik vid Södertörns högskola. Trots att
kursen betecknats som grundkurs kan han inte söka på resultatet av sitt
högskoleprov och sina högskolepoäng, då de är tagna vid fel högskola. Enligt
antagningsordningen för grundutbildningen vid Södertörns högskola skall vid
antagningen till grundkurs minst en tredjedel av platserna fördelas på grundval av
gymnasiebetyg och minst en tredjedel på grundval av resultat vid högskoleprov.
Eventuella resterande platser skall fördelas på grundval av uppnådda högskolepoäng.

Utredning
Södertörns högskolas yttrande

Anmälan har remitterats till Södertörns högskola för yttrande varvid högskolan
anmodades att särskilt kommentera hur urvalsreglerna till den aktuella kursen
förhåller sig till högskolans egen antagningsordning.
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Södertörns högskola har i yttrande till Högskoleverket anfört följande.
/…/ Urvalsreglerna är olika när det gäller urval till kurser som riktar sig till nybörjare i högskolan, d
v s kurser som inte har några krav på akademiska förkunskaper och kurser som har krav på
akademiska förkunskaper. I antagningsordningen som B hänvisar till beskrivs detta som urval till
grundkurser samt urval till fortsättnings- påbyggnads- och fördjupningskurser. Detta gjordes för att
reglerna skulle vara lätta att förstå.
Med tiden ändrades emellertid kursutbudet så att det finns kurser t ex medieteknik, grundkurs, som
är grundkurser i ett visst ämne men ändå kräver förkunskaper i form av akademiska poäng. Då
blev detta som var menat att underlätta förståelsen uppenbarligen till en källa för missförstånd. För
att undvika dessa missförstånd som beskrivs i anmälan är den aktuella antagningsordningen ändrad.
Uttrycket "urval till grundkurser" är ändrat till "urval till kurser utan krav på tidigare högskolestudier”
osv.
Urvalsgruppen poängförtur, som innebär att sökande som studerar på Södertörns högskola
kommer före dem som inte studerat här, finns för att ge våra studenter en möjlighet att slutföra
sina studier här på högskolan. Eftersom högskolan är så ny skulle studenter som påbörjade sina
studier här inte kunnat konkurrera med studenter från andra lärosäten. Till mycket översökta kurser
skulle detta innebära att bara ett fåtal studenter från Södertörns högskola skulle ha en möjlighet att
få ihop de 140 poäng som troligen skulle krävas för att bli antagen. Tanken har dock inte varit att
alla sökande från andra högskolor ska uteslutas.
Södertörns högskolas tillträdesråd har påbörjat en genomgång av antagningsordningen som också
innebär en översyn av urvalsreglerna. Om detta skulle resultera i några ändringar av gällande regler
skulle dessa dock kunna träda i kraft tidigast till kommande läsår./…/

Anmälarens svar

B har beretts tillfälle att kommentera Södertörns högskolas yttrande och har därvid
bl.a. ifrågasatt varför Södertörns högskola efter drygt två månader fortfarande
tillhandahöll en inaktuell antagningsordning.
Södertörns högskolas yttrande över anmälarens svar

Södertörns högskola har i yttrande över B:s svar anfört bl.a. följande. Den aktuella
antagningsordningen fastställdes av högskolans styrelse den 14 december 2001 och
gällde från detta datum. Genom en sammanblandning verkar det som en gammal
antagningsordning hade legat ute på högskolans hemsida under en period. Nya
rutiner har därför inrättats för att säkerställa att informationen på högskolans
hemsida är riktig.

Högskoleverkets bedömning
Tillämpliga bestämmelser
I 7 kap. 10 § högskoleförordningen (1993:100) anges följande. Vid urval skall

hänsyn tas till de sökandes meriter.
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Vid urvalet används urvalsgrunderna
1. betyg,
2. högskoleprov som avses i 17 §,
3. andra särskilda prov,
4. tidigare utbildning,
5. arbetslivserfarenhet, och
6. särskilda skäl.
Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras med hänsyn till kön i syfte att
förbättra rekryteringen av studenter från det underrepresenterade könet. Vid sådana
meriter får vidare lottning användas, om urval med hänsyn till kön inte kan göras.
Högskolan bestämmer vilka urvalsgrunder enligt andra stycket som skall användas i
fråga om utbildningar som inte vänder sig till nybörjare i högskolan.
Av 7 kap. 11 § högskoleförordningen framgår följande. Vid urval till en utbildning
som vänder sig till nybörjare i högskolan gäller 12-16 b §§. Detta hindrar emellertid
inte att det vid antagning till en kurs ges förtur åt sökande som redan är studenter
vid högskolan.
Enligt 7 kap. 12 § första och andra styckena högskoleförordningen skall
urvalsgrunderna vara betyg och resultat från högskoleprovet i kombination med
arbetslivserfarenhet. Om det inte finns synnerliga skäl skall av platserna fördelas
1. minst en tredjedel på grundval av betyg, och
2. minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet i kombination
med arbetslivserfarenhet
Av de platser som avses i första stycket 2 skall hälften fördelas på grundval av poäng
för såväl högskoleprovet som arbetslivserfarenhet och hälften på grundval av poäng
för enbart högskoleprovet.
Högskoleverkets slutsatser

Enligt den tidigare gällande antagningsordningen vid Södertörns högskola
tillämpades vid antagning till ”grundkurs” urvalsregler som var i enlighet med
7 kap. 11 § högskoleförordningen, dvs. urvalsreglerna för utbildning som vänder sig
till nybörjare.
Kursen Medieteknik vid Södertörns högskola vänder sig, enligt högskolan, inte till
nybörjare. Mot bakgrund av den tidigare gällande antagningsordningen blev
högskolans rubricering av kursen som en ”grundkurs” missvisande. Högskolan
bestämmer ju själv vilka urvalsgrunder enligt 7 kap. 10 andra stycket
högskoleförordningen som skall användas i fråga om utbildningar som inte vänder
sig till nybörjare i högskolan.
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Högskolan har uppgett att man – för att undvika framtida missförstånd – numera
ändrat formuleringen i sin antagningsordning från ”grundkurs” till ”urval till
utbildningar utan krav på tidigare högskolestudier”. Med hänsyn härtill och då det i
övrigt inte har framkommit att Södertörns högskola vid urvalet till kursen i
Medieteknik skulle ha brutit mot bestämmelserna om urval i högskoleförordningen, finner Högskoleverket inte skäl att vidare uppehålla sig vid saken.
Högskoleverket ser positivt på att högskolan har infört nya rutiner för att säkerställa
att informationen på högskolans hemsida är aktuell.
Med dessa besked avslutas ärendet.
Beslutet har fattats av chefsjuristen Annica Lindblom efter föredragning av
verksjuristen Pontus Kyrk i närvaro av verksjuristen Barbro Molander.

Annica Lindblom
Pontus Kyrk

