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Tillträdesreglerna – sammanslagning av urvalsgrupperna för
nya och gamla gymnasiebetyg
Under arbetet med uppdraget att slå samman urvalsgrupperna för nya och gamla
gymnasiebetyg har Högskoleverket noterat några problem som verket vill göra
regeringen uppmärksam på.
Bakgrund

Som en följd av att riksdagen antog Den öppna högskolan (reg.prop. 2001/02:15)
och en därpå följande ändring i högskoleförordningen gavs Högskoleverket i
uppdrag att slå samman urvalsgrupperna för nya och gamla gymnasiebetyg. De
nya reglerna skall, enligt förordningsbeslutet, tillämpas för första gången vid
antagningen till hösten 2004.
Högskoleverkets styrelse fattade den 3 april 2003 beslut om sammanslagning av
urvalsgrupperna. Gamla svenska gymnasiebetyg (betygsskalan 1–5) värderas i den
nya skalan 0–20 (IG–MVG). Beslutet innebär att också reglerna om värdering av
utländska gymnasiebetyg måste ändras, då de hittills har värderats i skalan 1–5.
Tidpunkt för förändring

Högskoleverkets förslag till förändring i föreskrifterna om värdering av betyg har
varit ute på remiss. Ett stort antal av landets universitet och högskolor samt Verket
för högskoleservice anser att höstterminen 2004 är för tidigt vad gäller tillämpning
av de nya reglerna. De förordar i stället höstterminen 2005 med hänvisning till att
ett nytt tekniskt antagningssystem (NyA) planeras tas i bruk då.
Konsekvenserna av förändringen när det gäller värdering av utländska betyg blir
större än konsekvenserna för värdering av de gamla svenska betygen.
Högskoleverkets styrelse har därför beslutat att förändringen för utländska betyg
skall genomföras i två steg. De regler som verkets styrelse fattade beslut om den 3
april ska tillämpas under perioden hösten 2004–våren 2006. Nästa steg genomförs
från och med antagningen till hösten 2006.
Konkurrenskomplettering

De nuvarande reglerna innebär i praktiken att olika grupper av sökande inte har
likvärdiga möjligheter att konkurrenskomplettera sina betyg. Konkurrens-
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komplettering kan göras på två sätt. Utbyteskomplettering, som innebär att ett
lägre betyg byts ut mot ett nytt och högre. Tilläggskomplettering, som innebär att
ett betyg i en ny kurs/ett nytt ämne räknas med om det höjer medelvärdet.
Möjligheterna att utbyteskomplettera är störst för sökande med nya betyg.
Sökande med gamla betyg kan i begränsad utsträckning utnyttja möjligheten.
Sökande med utländska betyg kan utbyteskomplettera bara om det är möjligt i det
egna systemet. Dessa möjligheter är i allmänhet starkt begränsade.
När det gäller tilläggskomplettering så innebär reglerna att den bas som används
vid uträkningen av jämförelsetalet är olika för olika kategorier av sökande.
Möjligheterna att konkurrenskomplettera är också olika i olika kommuner.
Enligt Högskoleverkets mening bör reglerna om konkurrenskomplettering ses över
i syfte att åstadkomma större rättvisa.
Två decimaler

Att olika jämförelsetal (medelvärden) skall anges med två decimaler orsakar
mycket extra arbete i olika led i antagningsprocessen. Enligt Högskoleverkets
mening tillför inte denna andra decimal något när det gäller målet att anta de
lämpligaste studenterna. Jämförelsetal bör, enligt verkets mening, anges med en
decimal.
I detta ärende har beslut fattats av universitetskanslern, i närvaro av kanslichefen
Lennart Ståhle och avdelningschefen Håkan Forsberg, efter föredragning av
utredaren Leif Strandberg. Högskoleverkets styrelse har deltagit i beredningen av
ärendet.
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