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Yttrande över remiss gällande Universitets- och
högskolerådets föreskrifter om genomförande av
försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till
högskoleutbildning
Sammanfattning
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) välkomnar försöksverksamheten med
behörighetsprov. Ett behörighetsprov kommer, om det blir permanentat efter
försöksperioden, förhoppningsvis att underlätta för nya studentgrupper att söka sig
till högskolan.

Generella synpunkter
UHR har uppdraget att informera om behörighetsprovet vilket är bra. SLU anser att
det är viktigt att tidigt och tydligt informera rätt målgrupper om möjligheten att
skriva behörighetsprovet, och att provet inte ger ett meritvärde vid urval, inte ger
särskild behörighet eller ersätter högskoleprovet.
SLU anser att det är bra att ingen kostnad tas ut av de skrivande under
försöksverksamheten. Det är dock viktigt att i god tid ange provort för dem som
anmält sig, för att hålla nere kostnaden för eventuell resa och boende.

Specifika synpunkter
5 §: Viktigt att det tydligt framgår hur platserna fördelas. Är det genom turordning
om det är färre än 1000 personer anmälda sista anmälningsdagen? Och att samtliga
platser fördelas genom lottning om antalet anmälda överstiger 1000 personer?
8 §: Antalet delprov bör anges.
9 §: SLU anser att det vore en fördel, om det finns möjlighet, om de skrivande
skriver provet digitalt i skrivsal under försöksverksamheten, för att få möjlighet att
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testa och kalibrera ett välfungerade och säkert system. Om behörighetsprovet
permanentas vore det att föredra att det genomförs digitalt på plats i skrivsal för att
underlätta administration och rättande av provet, samt minska kostnaden.
18 §: Det är önskvärt med en tydligare skrivning om konsekvenser för
provdeltagare som inte följer regelverk och anvisningar. Det bör vara tydligt för
dem som skriver provet vad som är tillåtet och inte, och vilka konsekvenser olika
ageranden ger så att det inte riskerar att bli godtyckligt, särskilt som UHR:s beslut
inte får överklagas enligt förordningen.
Beslut om detta yttrande har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter
föredragning av avdelningschef Maria Orvehed. Vid utarbetande av innehållet har
även antagningshandläggare Leo Pierini, och studievägledarna Maria Albing och
Nina Nesset medverkat.
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