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Anpassat högskoleprov för synsvaga
Högskoleverket beslutade 2001-12-11 att en försöksverksamhet med anpassat
högskoleprov för svagt synskadade skulle äga rum mellan våren 2002 och hösten
2003, under sammanlagt fyra provtillfällen. Därefter skulle verksamheten
utvärderas.
Högskoleverket har utvärderat verksamheten under hösten 2003. Verkets slutsats
är att den fungerat mycket väl och varit till nytta för provdeltagarna.
De universitet och högskolor som anordnar Högskoleprovet har givits möjlighet
att yttra sig över utvärderingen liksom riksorganisationen Unga Synskadade.
Samtliga tillstyrker att det anpassade provet för svagt synskadade permanentas.
Högskoleverkets tillträdesråd behandlade frågan vid sammanträde 2003-12-01 och
ställde sig också positiv till en permanentning av provet.
Mot bakgrund av de positiva erfarenheterna under försöksverksamheten och
remissinstansernas synpunkter beslutar Högskoleverket att det anpassade
högskoleprovet för svagt synskadade permanentas fr.o.m. år 2004.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke i närvaro av
kanslichfen Lennart Ståhle och avdelningschefen Håkan Forsberg efter
föredragning av utredaren Margaretha Hallgren.
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Remissammanställning
De 23 universitet och högskolor som anordnar högskoleprovet samt
riksorganisationen Unga Synskadade har haft möjlighet att inkomma med
synpunkter på den utvärdering som Högskoleverket gjorde 2003-11-19 angående
försöksverksamheten med anpassat högskoleprov för svagt synskadade.
Yttrande har inkommit från:
Universiteten i Göteborg, Uppsala och Umeå
Blekinge Tekniska Högskola
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Riksorganisationen Unga Synskadade
Samtliga remissinstanser anser att provet fungerat väl och tillstyrker att
högskoleprovet för svagt synskadade permanentas fr.o.m. vårprovet 2004.
Därutöver har universiteten i Uppsala och Umeå samt Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla ytterligare några synpunkter.
Uppsala universitet påpekar att det ibland orsakat negativa ekonomiska konsekvenser
att anordna provet för svagt synskadade då man av rättviseskäl vill att alla med
funktionshinder ska kunna skriva provet på samtliga provorter som universitetet
erbjuder.
Umeå universitet önskar att Högskoleverket ska verka för att
• ett anpassat prov för gruppen gravt rörelsehindrade inrättas, t.ex. med hjälp av
datorstöd
• högskoleprovet ska vara självfinansierat
Universitetet framställer också att hänsyn tas till kostnaderna för den anordnande
högskolan.
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla konstaterar att de synskadade har en särskilt stark
lobbygrupp som gjort det möjligt för dem att få göra ett anpassat prov. Medborgare
med annat handikapp utan stark handikapporganisation får inte samma möjlighet att
göra högskoleprovet utifrån sin handikappsituation.
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Utvärdering av högskoleprov för svagt synskadade
Högskoleverket beslöt 2001-12-11 (reg.nr 81-4749-01) att starta en
försöksverksamhet där svagt synskadade erbjöds att göra högskoleprovet med 50%
längre provtid. Försöksverksamheten skulle omfatta fyra prov från våren 2002 t.o.m.
hösten 2003. Syftet var att undersöka om en anpassning av högskoleprovet med
förlängd tid skulle kompensera för de synskadades handikapp. Försöksverksamheten
var också ett önskemål från utbildningsdepartementet.
Beslutet föregicks av samråd med bl.a. Socialstyrelsen, Hjälpmedelsinstitutet,
Syncentral Nord och Högskoleverkets Tillträdesråd.
Provgenomförande och provets utformning
Försöksverksamheten har inneburit att svagt synskadade mot uppvisande av intyg
från en syncentral kunnat göra det ordinarie högskoleprovet. Provtiden har varit
förlängd med 50 % vilket innebär att varje provblock omfattat 75 minuter mot 50
minuter för övriga provtagare. Däremot har gruppen inte behövt göra det s.k.
utprövningsblocket då provdagen i så fall hade blivit alltför lång.
De svagt synskadade har kunnat välja att få ett till A3-format uppförstorat prov. De
har också haft möjlighet att använda egna synhjälpmedel under provet.
Eftersom personer med dyslexi skriver högskoleprovet under samma tidspremisser har
grupperna kunnat göra provet i gemensamma lokaler vilket har förenklat
provgenomförandet och även torde haft positiva ekonomiska konsekvenser.
Proven har ägt rum under samma dagar som det ordinarie provet men med eget
schema.
Högskoleverket har uppfattat att provet för svagt synskadade har fungerat mycket bra
både sett ur provdeltagarnas och anordnarnas perspektiv.
Provdeltagarna
Kön
25 kvinnor och 6 män har genomgått provet.
Ålder
14 deltagare har varit 20 år eller yngre, 10 deltagare mellan 21-24, 5 deltagare mellan
25-29 år och 2 deltagare mellan 30-39 år.
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Utbildningsbakgrund
2 av provdeltagarna har betyg från 2-årig gymnasieskola. 25 provdeltagare har
genomgått 3-4 årig gymnasieutbildning. 4 har minst 80 poäng högskoleutbildning. 7
har gått N/T –linjen.
Provansvarigt universitet/högskola
Av de tjugotre möjliga universitet och högskolor som anordnar högskoleprovet har
svagt synskadade gjort provet vid tio enheter.
Enhet

Antal provdeltagare

Göteborg

6

Stockholm

5

Lund

4

Uppsala

3

Linköping

3

Blekinge Tekniska högskola

3

Kristianstad

2

Umeå

2

Mitthögskolan

2

Trollhättan/Uddevalla

1

Totalt

31

Provresultat
Medelresultatet för de svagt synskadade uppgår till 64.19 råpoäng vilket kan jämföras
med 66.84 för den ordinarie provgruppen (våren 2003). 15 personer har uppnått 1,0
eller högre normerad poäng. En provdeltagare har fått 2,0 poäng.
Vad beträffar resultaten på de olika delproven ORD, ELF, LÄS, DTK och NOG är
skillnaden störst på DTK och NOG-proven. Denna skillnad kan förklaras med
utbildningsbakgrund då det är förhållandevis få som gått N/T linjen av de svagt
synskadade. På ORD-provet ligger de svagt synskadade något över den ordinarie
gruppen i prestation och LÄS-provet visar knappt någon skillnad. Slutligen visar
ELF-provet att den ordinarie gruppen i genomsnitt har något bättre resultat.
Skillnaden i prestation mellan män och kvinnor skiljer sig inte från det ordinarie
provet d.v.s. männen har ca 5 råpoäng mer än kvinnorna.
Slutsats
Det anpassade provet för svagt synskadade har uppenbart varit till nytta för dem som
genomgått provet. Antalet provdeltagare har varit relativt begränsat vilket underlättat
själva provgenomförandet. Hanteringen av de intyg som de synskadade har haft att
uppvisa för att få genomgå högskoleprovet med förlängd tid har fungerat utan
problem. Verksamheten har m.a.o. fungerat mycket väl.
Mot denna bakgrund bör det anpassade högskoleprovet för svagt synskadade
permanentas fr.o.m. våren 2004.

