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Utveckling av ett nationellt behörighetsprov och en
försöksverksamhet - utredningsdirektiv
Universitets- och högskolerådet (UHR) fick i regleringsbrevet för budgetåret 2020 i
uppdrag att utveckla ett nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet
och genomföra en försöksverksamhet med ett sådant prov enligt förordningen
(2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till
högskoleutbildning.
Förslaget till ett nationellt behörighetsprov presenterades i den så kallade
Tillträdesutredningen - Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system
för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20). I utredningen slås fast att krav
på förkunskaper bör fortsättningsvis uttryckas i grundläggande respektive särskild
behörighet. Den grundläggande behörigheten är gemensam för all
högskoleutbildning, medan den särskilda behörigheten är specifik för den sökta
utbildningen.
Att utveckla ett helt nytt behörighetsgivande prov kommer att kräva insatser från
olika delar av UHR:s verksamhet och provkonstruktörer behöver identifieras vid
svenska och möjligen nordiska universitet och högskolor. Tillträdesutredningen
konstaterar att det inte finns några egentliga internationella förebilder varför
uppgiften måste betecknas som en stor utmaning.

Tillträdesutredningens förslag
I utredningen kap. 10.2 redogörs för vad ett nationellt behörighetsprov ska
motsvara och därmed mäta. Inledningsvis anser utredningen, vilket regeringen
sedan tagit fasta på, att grundläggande behörighet ska uttryckas i kompetenser.
Dessa kompetenser ska utrycka det som är minsta gemensamma nämnare för att
en student ska kunna tillgodogöra sig en högskoleutbildning. De kompetenser som
utredningen anser är särskilt viktiga är kompetenser inom det svenska och det
engelska språket, vetenskapligt förhållningssätt, förmåga att kunna belysa frågor
ur flera perspektiv, problemlösningsförmåga, förmåga att kunna dra slutsatser och
argumentera för dessa samt övriga kompetenser som är nödvändiga för att kunna
tillgodogöra sig en högskoleutbildning. Utredningen föreslog vidare att UHR får
meddela närmare föreskrifter om de nödvändiga kompetenserna. Regeringen
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fattade beslut sommaren 2018 om att UHR får besluta om föreskrifter för
kompetenser (2018:1503).
Enligt utredningen ska en sökande som har en avlagd högskoleförberedande
examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
anses ha dessa kompetenser. Det ska också en sökande som har en avlagd
yrkesexamen på gymnasial nivå, och har lägst betyget E i de kurser i svenska eller
svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande
examen i gymnasieskolan. Även de som har en svensk eller utländsk utbildning
som motsvarar nämnda utbildningskrav ska anses uppfylla kraven på nödvändiga
kompetenser.
Utredningen föreslår att en sökande med ett godkänt resultat på ett nationellt
behörighetsprov ska anses ha grundläggande behörighet. För att få skriva provet
föreslås en åldersgräns på 24 år.
UHR:s tidigare regeringsuppdrag med bäring på den aktuella frågan
Sommaren 2018 erhöll UHR två regeringsuppdrag (Regleringsbrev 2018
(U2018/03177/UH).
Det ena uppdraget var att utarbeta en mer detaljerad beskrivning av de
kompetenser som krävs för grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas
på grundnivå enligt förordningen (2018:1503) om ändring i högskoleförordningen.
Dessa kompetenser är:
1. Kunskaper inom det svenska och det engelska språket,
2. ett vetenskapligt förhållningssätt,
3. förmåga att kunna belysa frågor ur flera perspektiv,
4. problemlösningsförmåga,
5. förmåga att kunna dra slutsatser och argumentera för dessa, och
6. övrig kompetens som är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig sådan
utbildning.
Den detaljerade beskrivningen av kompetenser som UHR arbetade fram har sitt
ursprung i examensmål, ämnesplaner, läroplan och kunskapskrav för
gymnasieskolan samt befintliga definitioner av SeQF13 nivå 4.
UHR:s rapport (dnr 1.1.1-00916-2018) lämnades till regeringskansliet den 12
december 2018.
Det andra uppdraget var att utreda förutsättningar för att utveckla ett nationellt
behörighetsprov för grundläggande behörighet och genomförandet av en
försöksverksamhet med ett sådant prov enligt förordning (2018:1510) om
försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning.
UHR konstaterade att det är en stor utmaning att utveckla och förvalta ett
behörighetsprov och föreslog två pilotomgångar för att utpröva provkonstruktion,
genomförande och rättning av provet samt säkerställa att provet mäter rätt
kompetenser. UHR konstaterade vidare att myndigheten saknar kompetens att
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utveckla ett behörighetsprov och att behovet av att inhämta extern kompetens
därmed är stort.
UHR:s rapport (dnr 1.1.1-00917-2018} lämnades till regeringskansliet den 30
januari 2019.
Tidplan för regeringsuppdragen
De ovan nämnda förordningarna träder ikraft den 1 januari 2022. Förordningen för
försöksverksamheten upphör den 31 december 2023.
Uppdraget i regleringsbrevet ska redovisas till regeringen senast den 31 januari
2021 och avser hur UHR bedrivit förberedelserna med provet.
Arbetet ska resultera i ett prov som kan användas i en försöksverksamhet under
2022. Vidare ska prov kunna ges i försöksverksamheten under 2023. Det innebär
att två prov ska tas fram under försöksverksamheten.
Prov ska kunna genomföras i full skala under 2025 enligt UHR:s rapport (dnr 1.1.100917-2018} som lämnades till regeringskansliet den 30 januari 2019. Tidplanen
kan komma att behöva justeras när design av prov (provdelar) och mer detaljerad
planering avseende logistik för genomförande är mer utarbetade. En revidering av
tidsplan bör ske inför att UHR avrapporterar till regeringen 31 januari 2021.
Uppföljning regleras inte alls i nuläget. Under tiden fram till fullskalig drift behöver
pilotomgångar under försöksperioden utvärderas.
När det gäller utvärdering av provet finns särskilda svårigheter. Vad är det som ska
utvärderas; är det studieframgång för de som blivit behöriga genom provet kan ett
första utvärderings tillfälle ske först tidigast 36 månader efter första provtillfälle.
Är det enbart fråga om att mäta hur många som antagits till någon utbildning av
de som blivit behöriga genom provet kan utvärdering ske efter 6-12 månader.
Ytterligare utvärdering eller uppföljning är hur många som har behövt komplettera
med särskild behörighet genom betyg eller bedömning av reell kompetens och hur
många som redan hade särskild behörighet genom oavslutad gymnasieutbildning,
svensk eller utländsk.
UHR föreslår att UKÄ får i uppdrag att (löpande) utvärdera provverksamheten när
provet är i skarp drift efter 2025.

Arbetsmetodik
Möjlighet att använda befintliga prov ska undersökas
Undersök möjlighet att använda gymnasieskolans nationella prov:
Matematik lb: enbart skriftligt
Engelska 6: listening, reading, speaking, writing
Svenska 3 skriftligt (240 min) och muntligt (10 min)
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Undersök vidare hur inskrivningsprov mäter kompetenserna 2-6 (UHR:s rapport
dnr 1.1.1-00916-2018) bl a kognitiva färdigheter och vetenskapligt förhållningssätt.
UHR behöver tydliggöra matematikens roll bland de kompetenser som finns
angivna i förordning (2018:1503). Ämneskunskaper inom matematik bör övervägas
att ingå som en del av kompetenserna och uttryckas så att det omfattar matematik
i motsvarande grad som krävs för att erhålla en gymnasieexamen.
UHR behöver även ta ställning till hur det nationella behörighetsprovet ska fungera
för provdeltagare med funktionsnedsättning, främst dyslektiker och synskadade.
Idag har de synskadade ett särskilt högskoleprov. Dyslektiker har förlängd provtid
efter intyg från intygsgivare och beslut av provanordnare. Tankar kring det måste
finnas med redan under provkonstruktionen.
Avgränsningar i arbetet med försöksverksamheten
Provet ska under försöksverksamheten vara analogt.
Provet ska under försöksverksamheten genomföras på ett begränsat antal ställen
och vid ett begränsat antal tillfällen vilket förordningen ger utrymme för det.
Muntliga färdigheter ska inte ingå i de prov som ska nyutvecklas.
I beskrivningen till regeringen i januari 2021 ska det framgå hur provet ska kunna
utvecklas för att fungera för provdeltagare med olika former av
funktionsnedsättning. Under försöksperioden kommer inte ett sådant prov av
tidsskål kunna tas fram.
Föreskrifter
Ett stort arbete med föreskrifter måste genomföras. Det bör ske i anslutning till
utvecklingen av provet. Föreskrifterna ska omfatta flera delar, för provanordnarna,
provdeltagarna och föreskrifter för själva provet.

Projektgrupp
Arbetet ska ledas av Eva Minten. Härutöver ingår Karin Holmvall, Vivi Sahlberg och
Mats Embertsen. Till projektgruppen kommer senare andra kompetenser att
knytas för att dra lärdom av högskoleprovets genomförande till exempel. Även de
som arbetar med föreskrifter kommer att knytas till gruppen. En kommunikatör
behöver delta vid de möten som projektgruppen har. En projektkoordinator kan
komma att knytas till projektgruppen.
lnledningsfasen
Projektledningen samtalar med en grupp lämpliga forskare, Skolverket kontaktas
liksom Folkbildningsrådet. Fokus initialt ligger på att pröva tanken med upplägget
kring nationella prov, kognitiva test plus test av vetenskapligt förhållningssätt.
Styrgrupp
En styrgrupp tillsätts senare. Inledningsvis rapporterar gruppen till UHR:s
generaldirektör.
Referensgrupp/lärosätesråd
För att säkra att lärosätenas kompetens i framtagandet och genomförandet av
provet tas tillvara och att nödvåndig insyn i arbetet ges bör ett representativt
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lärosätesråd tillsättas. UHR avser att föreslå att ett sådant råd utses av Sveriges
universitets- och högskoleförbund i samverkan med UHR. UHR:s generaldirektör
leder rådet. I gruppen ska även ingå en rektor för ett lärosäte, en
universitetsdirektör, en SA-chef samt representanter för UKÄ och Skolverket.
Forskare verksamma inom området ska även ingå i gruppen
UHR:s tillträdesråd ska också tillfrågas i specifika frågeställningar.
Rapportering
Gruppens arbete ska resultera i en eller flera rapport/er. Slutmålet är att det ska
finnas ett färdigt prov under första halvåret 2022. Inför rapporteringen till
regeringen i januari 2021 ska det finns ett underlag senast den 15 december 2020.
Återkommande avrapportering ska ske till GD fram till dess att en styrgrupp
tillsatts.
Tidplan
Rapportering ska ske i vid flera tillfällen fram till den 1 december 2021. Den första
skarpa tidpunkten är inför det att UHR ska rapportera till regeringen om hur
förberedelserna har bedrivits. Gruppens rapport måste vara klar senast den 15
december 2020.
Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Röding efter föredragning
av senior rådgivare Mats Embertsen i närvaro av stabschef Ulrica Engström Nilsson
och avdelningschef Susanne Wadsborn Taube.
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