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Yttrande över departementspromemorian Vissa frågor om
högskoleprovet
(Ert dnr U2014/1700/UH)
Universitetskanslersämbetet har anmodats att yttra sig över departementspromemorian
Vissa frågor om högskoleprovet.

Regeringens förslag och Universitetskanslersämbetets kommentarer
Förslaget om lägsta gräns för provresultat på 0,50 för att få delta i urval på
grundval av högskoleprovsresultat
För att sökande ska komma i fråga för urval på grundval av högskoleprovet ska det krävas ett
provresultat på minst 0,50 poäng på en skala mellan 0,00 och 2,00 poäng. Kravet på ett provresultat
på minst 0,50 poäng ska tillämpas för prov som genomförs efter den 30 juni 2015.
Universitetskanslersämbetets kommentar
Universitetskanslersämbetet har inga synpunkter på förslaget, men vill ändå ur ett
effektivitetsperspektiv föra fram att införandet av en lägsta gräns för högskoleprovsresultat
för deltagande i urval förefaller vara kostsamt i förhållande till de små effekter det, enligt
Universitets- och högskolerådets konsekvensanalys, skulle få på vilka sökande som antas.
Ämbetet förmodar att effekten av förslaget snarare blir en signal till provdeltagarna om att
de inte ska besvara frågorna slumpvis, utan att inverka på vilka som antas. Det framgår
inte heller hur många det är som har besvarat provet slumpvis och mot den bakgrunden
kan frågan ställas om de ökade kostnaderna för i första hand Universitets- och
högskolerådet, för systemanpassning och annat, står i paritet till signalvärdet.

Förslagen om ansvar för och genomförande av högskoleprovet
Universitets- och högskolerådet ska ansvara för högskoleprovet. I det ingår att ta fram provet,
besluta om resultat på provet och meddela närmare föreskrifter i fråga om provet. De statliga
universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992: 1434) och som använder provet
som urvalsgrund ska genomföra provet enligt de föreskrifter som Universitets- och högskolerådet
får meddela. Även Universitets- och högskolerådet ska få genomföra provet.
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Universitetskanslersämbetets kommentar
Högskoleprovet kan ha stor betydelse för en enskild sökande till högskolan och vara
avgörande för om han eller hon antas till en högskoleutbildning eller inte.
Universitetskanslersämbetet välkomnar förslagen som bidrar till att ett tydligare regelverk
skapas för högskoleprovet, vilket medför att rättssäkerheten för den enskilde förbättras.

Förslaget om en höjning av avgiften för högskoleprovet
Avgiften för den som vill delta i högskoleprovet ska höjas från 350 kronor till 450 kronor.
Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om på vilket sätt avgiften ska betalas.
Universitetskanslersämbetets kommentar
Universitetskanslersämbetet har inga kommentarer angående förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande myndighetschefen Annika Pontén
efter föredragning av verksjuristen Mattias Wande i närvaro av chefsjuristen Christian
Sjöstrand och seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson. I beredningen av ärendet har även
utredaren Torbjörn Lindqvist deltagit.
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