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Gällande ändring i högskoleförordningen om förlängd
giltighetstid av högskoleprovet

UUFS vill inledningsvis tacka för möjligheten att ge våra åsikter kring ändringen i
högskoleförordningen kring en eventuell förlängning av giltighetstiden för högskoleprovet.

Vem gynnar detta förslag egentligen?
I och med bristfällig bakgrundsinformation från Utbildningsdepartementet angående hur de
resonerar kring förslaget ställer vi i UUFS oss fundersamma till vilka detta beslutet vänder sig till
och vilka de kommer att gynna.

För de som nyligen har förlorat sin sysselsättning i samband med covid-19 kan detta förslag vara
gynnsamt, samt för de studenter som är beroende av sitt högskoleprovsresultat för att kunna
fortsätta sin redan påbörjade utbildning bestående av fristående kurser. Men vi anser att de som
nyligen har tagit studenten kommer missgynnas av detta förslag i relation till deras möjlighet till
vidareutbildning.

UUFS ser att en av de grupper som till större grad missgynnas av vårens inställda högskoleprov
är de elever som tog studenten 2020. Många elever skriver högskoleprovet under sin sista termin
på gymnasiet vilket de nu ej hade möjlighet till. Förslaget till förändring i högskoleförordningen
skulle ej gynna denna grupp då de endast kommer kunna söka till högskolor med sina betyg.
Detta kommer leda till en ökad konkurrens om platser då en högre andel kommer söka med
betyg. Det ter sig att utbildningsplatserna på vissa utbildningar har utökats men detta gäller
endast för ett fåtal utbildningar varvid en ökad konkurrens kommer föreligga under ansökan till
många program samt kurser.

I delningsmissivet till ändringen framgår det att förslaget har till syfte att “möjliggöra att fler ska
kunna söka till högskola med högskoleprovsresultat”. UUFS noterar dock att missivet inte
behandlar den fråga om konkurrens och prioritering som ändringen föranleder. En utökad
giltighetstid innebär att personer med gamla och utdaterade högskoleprovsresultat riskerar att få
orättvisa fördelar i förhållande till nyexaminerade gymnasiestudenter. Det bör också tilläggas att
personer i tillfällig friställning kan söka kurser för att säkra sysselsättning. UUFS anser att det är
finns goda poänger med sådana möjligheter, men drar slutsatsen att en sådan ändring inte bör
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göras på bekostnad av nya studenters möjligheter att börja studera. Dessutom kan
distansundervisningen ha haft negativ inverkan på nya studenters prestationer, vilket bör beaktas
i sammanhanget.

Kunskap är en färskvara
De kunskaper som testas på högskoleprovet är enligt UUFS en färskvara och ett prov som skrevs
för åtta år sedan speglar inte de kunskaper som individen har idag. Detta kan leda till att individer
som skrev ett bra högskoleprov för åtta år sedan skulle kunna komma att ta platser som annars
hade gått till individer med betydligt färskare kunskaper men ett något sämre resultat på
högskoleprovet. Detta kan i längden leda till att dessa individer med de åtta år gamla resultaten
kommer in på en utbildning de sedan inte kommer klara av och då eventuellt inte kommer
avsluta.

Förslag på mer stabila långsiktiga lösningar
Förslaget så som det ligger på en förlängning av giltighetstiden på 3 år anser UUFS är en alldeles
för lång tid. Detta skulle innebära att man ersätter en förlorad möjlighet med sex stycken tidigare
tillfällen. Detta föreligger för oss som ej proportionerligt eller rimligt.

UUFS ser gärna att giltighetstiden förlängs med ett halvår för varje termin högskoleprovet inte
kan hållas. Med en sådan lösning kommer man åt de som avsett att förnya sitt resultat utan att
förvärra konkurrensen för de nya studenterna.

Alternativt anser UUFS att giltighetstiden enbart bör förlängas med ett år, för att vid ett senare
tillfälle förlängas ytterligare.


