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Anmälan mot Högskolan i Gävle angående antagning till kurs
Anmälan
N N har i anmälan begärt att Högskoleverket skall granska hur Högskolan i Gävle
har förfarit vid antagningen till sommarkursen Fornskandinavisk religion och isländsk saga A, 10 poäng.
N N har anfört i huvudsak följande. Hon sökte inför sommaren 2004 två kurser
vid Högskolan i Gävle. I antagningsbeskedet angavs att kursen Kvinnor, kvinnlighet och kvinnoroller i kristendomens historia A, 10 poäng, hade blivit struken på
grund av lärarbrist och att hon var placerad som första reserv till kursen Fornskandinavisk religion och isländsk saga A, 10 poäng. Hon trodde därmed att hon
skulle komma in på den senare kursen eftersom hon av erfarenhet vet att det inte
är så många studenter som registrerar sig vid det första kurstillfället. Det fanns 25
platser på kursen. Emellertid antog Högskolan i Gävle, utan att informera studenterna, 40 sökande. Utan att få vetskap om det hamnade hon plötsligt på sextonde
plats på reservlistan. Vid registreringstillfället var det sex personer som inte kom
och hon trodde då att hon kommit in på kursen. Men antagningsenheten uppgav
att 34 studenter hade antagits till kursen och att det var nio sökande för många.
Hon undrar om det är rimligt att högskolan antar fyrtio sökande, utan att informera om detta, på grund av att högskolan räknar med bortfall.
Hon har även fått kännedom om att vissa av de studenter som antogs hade sökt
kursen i andra hand. Dessa personer har således placerats före de som, i likhet med
henne, sökt kursen i första hand.
Hon förväntar sig inte att komma in på kursen, men hon tycker inte att högskolan
ska behandla studenter på detta sätt. Hon hoppas att ingen student i framtiden ska
behöva hamna i samma situation.
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Utredning
Högskolan i Gävles yttrande
Anmälan har remitterats till Högskolan i Gävle för yttrande. Högskolan i Gävle
har inkommit med yttrande över anmälan och anfört i huvudsak följande. Högskolan har gjort ett överintag. I antagningsordningen vid Högskolan i Gävle anges
under rubriken ”Antagning”, punkt 5.2.2, i huvudsak följande angående reservantagning. ”På de flesta kurser görs ett överintag, vilket innebär att reserv inte generellt inkallas för varje person som lämnat återbud eller uteblivit från introduktionsmötet utan att ha anmält förhinder”. Detta är således praxis. Från början
hade antalet platser för aktuell kurs satts till 25. Men när kursen Kvinnor, kvinnlighet och kvinnoroller i kristendomens historia A, 10 poäng, ställdes in utökades
platsantalet på kursen Fornskandinavisk religion och isländsk saga A, 10 poäng
med tio, dvs. till 35 platser. Detta angavs på hemsidan.
I samtal med institutionskansliet fick N N information om att ett överintag om 15
personer hade gjorts, dvs. att 50 studenter hade antagits. Femtiofem studenter blev
reservplacerade i olika kvotgrupper och varje grupp hade sin egen reservnummerordning. Det registrerades 38 studenter på kursen. De övriga studenter som hade
blivit antagna hade lämnat återbud eller, utan att ha meddelat förhinder, inte infunnit sig vid uppropet. Dessa studenter ansågs därmed inte vara intresserade av
att gå kursen. Eftersom 38 studenter registrerats till 35 platser fanns det inget utrymme för att kalla reserver.
N N, som har beretts tillfälle att yttra sig över Högskolan i Gävles yttrande, har
inte hörts av.

Tillämpliga bestämmelser m.m.
I 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) anges bl.a. följande. En högskola
skall se till att nödvändig information om högskolan finns tillgänglig för den som
avser att börja grundläggande högskoleutbildning. Särskilt skall högskolans antagningsordning finnas tillgänglig. Med antagningsordning avses de regler för grundläggande högskoleutbildning som högskolan tillämpar dels i fråga om ansökan,
behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels i fråga om hur
beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas och hur beslut
om behörighet överklagas.
Enligt 7 kap. 19 § samma förordning skall den som vill antas till grundläggande
högskoleutbildning anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan
bestämmer. Frågor om antagning avgörs av högskolan. Därvid gäller ett maskinellt
framtaget besked om antagning såsom högskolans beslut.
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I 7 kap. 10 § samma förordning stadgas följande. Vid urval skall hänsyn tas till de
sökandens meriter. 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. I fråga om utbildningar som vänder sig till nybörjare i högskolan, får en
högskola i den omfattning som framgår av 16 c § bestämma urvalsgrunder som
innefattar vissa förkunskaper eller andra sakliga omständigheter. Högskolan får
bestämma att urvalsgrunder som anges i andra stycket skall användas. I fråga om
utbildningar som inte vänder sig till nybörjare, skall högskolan bestämma vilka
urvalsgrunder enligt andra stycket som skall användas.
I Högskolan i Gävles antagningsordning under rubriken” Reservantagning”, s. 14,
(under huvudrubriken ”Antagning till kurser”, punkt 5.2.), anges bl.a. följande.
”Behöriga, som inte kan beredas plats på sökt kurs, sätts på reservplats. I antagningsbeskedet framgår vilket ordningsnummer reservplatserna har. På de flesta
kurser görs ett överintag, vilket innebär att reserv inte generellt inkallas för varje
person som lämnat återbud eller uteblivit från introduktionsmötet utan att ha
anmält förhinder.

Ytterligare utredning
På verkets fråga om hur antagningen till kursen Fornskandinavisk religion och
isländsk saga A, 10 poäng, har skett har handläggare vid antagningsenheten vid
Högskolan i Gävle svarat bl.a. följande. Högskolan sköter själv om antagningen
till sommarkurser och vid antagningen till aktuell kurs fattades beslut om att utöka kursplatserna från 25 till 35 samt att göra ett överintag om 15 studenter innan
antagningsbesked till kursen hade skickades ut till studenterna.
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Högskoleverkets bedömning
N N har anmärkt mot att Högskolan i Gävle gjort ett överintag till kursen Fornskandinavisk religion och isländsk saga A. Av högskolans antagningsordning
framgår att på de flesta kurser sker ett överintag vilket innebär att reserver inte
inkallas för varje person som lämnat återbud eller uteblivit från introduktionsmötet utan att ha anmält förhinder. Av utredningen i ärendet framgår inte annat än
att Högskolan i Gävle har tillämpat de bestämmelser och praxis som gäller vid
reservantagning vid högskolan. Högskoleverket konstaterar att högskolan genom
detta förfarande inte har brutit mot någon bestämmelse som rör högskolan.
Vidare har N N anmärkt mot att några av de studenter som antogs hade sökt kursen i andra hand och därmed placerats före sökande, som i likhet med henne, sökt
kursen i första hand. Högskoleverket konstaterar att inte heller detta förfarande
strider mot någon regel.
Med dessa besked avslutas ärendet.
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