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Gällande möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för
fördelning av platser vid urval till högskolan vid
extraordinära händelser i fredstid

UUFS vill inledningsvis tacka för möjligheten att ge våra åsikter kring regeringens möjlighet att
frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i
fredstid.

UUFS är överlag positiva till förslaget att möjliggöra justering av fördelning av platser till urval.
Åtgärder för att hantera den eventuella snedfördelning som ett inställt högskoleprov kan
innebära kan medföra positiva effekter.

Det är samtidigt viktigt att framhålla att det föreslagna undantaget innebär svårigheter och
utebliven utbildning för vissa studenter. Det är samtidigt svårt att förutse hur många lärosäten
som kommer att tillämpa undantaget. UUFS ställer sig därför frågande till varför underlaget inte
har gjorts kraftfullare genom en statistisk analys över hur antagningsstatistiken har påverkats på
lärosätena genom högskoleprovets utevaro VT20. En sådan analys skulle kunna belysa den
föreslagna ändringens nödvändighet. UUFS hade gärna sett en reflektion kring konsekvenserna
av denna ändring i ljuset av beslutet om förlängd giltighetstid som togs i början av hösten.

Det är viktigt att reflektera kring konsekvenserna av lärosätets möjlighet att själva välja huruvida
undantaget ska tillämpas. Att lärosätena har större förståelse för sina egna utbildningars
förutsättningar och inställningar står klart, men den förutsättningen utgör inte en uttömmande
förklaring när en fråga av denna art behandlas. Underlaget hade gynnats av mer reflektion kring
vad utfallet av denna variation kan tänkas bli, vad som motiverar variationen och kanske också
några vägledande principer för hur denna bedömning bör göras. I dagsläget finns en minimi- och
maximigräns för de olika urvalsgrupperna, vilket även väcker frågan om det kommer att se ut så
även fortsättningsvis.

Då detta undantag från huvudregeln kan medföra att fördelningen av platser ändras sent under
VT21 ser UUFS en stor risk att sökande till utbildningar med start HT21 kommer att missa
information om fördelningen till utbildningen de sökt. Det kommer därför vara av stor vikt att
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UHR och individuella lärosäten proaktivt informerar denna grupp löpande om eventuella
åtgärder i det fall ett högskoleprov VT21 inte kan genomföras.

UUFS reflekterar avslutningsvis om hur långt man kan dra slutsatserna om de
integrationspolitiska konsekvenserna av förslaget. Den eventuella skillnaden i betygsnivåer
mellan studenter med utlandsfödda föräldrar och studenter med föräldrar födda i Sverige lyfts
inte, vilket möjligen undergräver den positiva effekten av förslaget.


