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Dnr 4.1.2-01447-2021. 

Till: Universitets- och högskolerådet 

Remissvar:  
Förslag till föreskrifter om genomförande av 
försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till 
högskoleutbildning 

Dnr: 4.1.2-01447-2021. 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på 
remissen Förslag till föreskrifter om genomförande av försöksverksamhet med behörighetsprov 
för tillträde till högskoleutbildning. 

1 § SFS tillstyrker de föreskrifter som anges i förordningen (2018:1510), vilka innehåller de 
bestämmelser om genomförandet av försöksverksamheten. 

 

2 § SFS tillstyrker förslaget att Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms 
universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet anordnar behörighetsprovet på 
uppdrag av UHR. SFS ser positivt på de valda lärosätena geografiska spridning i landet, vilket 
bidrar till att göra resultatet från försöksverksamhetens mer representativt.  
 

3 § SFS tillstyrker förslaget att de högskolor som anordnar provet ska säkerställa att provet 
hanteras och förvaras på̊ ett sådant sätt att uppgifterna i provet inte röjs. 

 

4 § SFS tillstyrker förslaget att det första behörighetsprovet kommer att genomföras den 9 
oktober 2022 och att det andra provet kommer att genomföras under hösten 2023. 

 

5 § SFS tillstyrker förslaget om att högsta antal provdeltagare vid varje provtillfälle ska vara 
1000 personer. SFS avstyrker förslaget att i det fall antalet anmälda är fler än 1000 personer, 
bör platserna fördelas genom turordning och genom lottning. SFS föreslår istället att lottning 
ska gälla för de som har anmält sig till provtillfället, och att de som förlorar lottningen får förtur 
till nästa provtillfälle, för att göra urvalet så rättvist som möjligt.  

 



 

6 § SFS tillstyrker förslaget att kallelsen till provet anger vilken lokal provdeltagaren ska 
skriva provet i. 

 

7 § SFS tillstyrker förslaget att anordnande högskola ska utse en eller flera provledare för 
genomförandet av provet. 

 

8 § SFS tillstyrker förslaget att behörighetsprovet består av flera delprov. SFS vill dock att 
beroende på provets längd bör  det finnas möjlighet för provdeltagaren att ta paus, förslagsvis 
mellan delproven, om detta är möjligt utan att äventyra risken för fusk. Detta för att skapa så 
bra förutsättningar för provskrivarens prestation som möjligt.  

 

9 § SFS tillstyrker förslaget att provdeltagaren endast har tillåtelse att använda blyertspenna, 
radergummi, överstrykningspenna och rak linjal som hjälpmedel på provet. SFS menar däremot 
att de nödvändiga hjälpmedel som krävs i de fall provdeltagaren har särskilda behov, skall vara 
tillåtna att använda under provet. SFS menar därför att det ska finnas utrymme för detta 
undantag i förslagets formulering. SFS anser därför att det bör ges utrymme för undantag i 
förslagets begränsningar av hjälpmedel. Vid högskoleprovet finns idag liknande reglering, där 
det ligger på provdeltagaren att kontakta lärosätet vid särskilda behov och lärosätet kan 
anpassa provsituationen därefter. Denna möjlighet bör även finnas vid behörighetsprovet. 

 

10 § SFS tillstyrker förslaget att provdeltagaren ska följa provledarens anvisningar och 
tillsägelser. 

 

11 § SFS tillstyrker förslaget att provdeltagaren ska placera väskor och andra personliga 
tillhörigheter på̊ anvisad plats, samt att mobiltelefon och annan teknisk utrustning ska vara 
avstängd under provet och förvaras på̊ anvisad plats. Men liksom SFS påpekar till § 9, bör den 
tekniska utrustning vara tillåten att använda som är nödvändig för en provdeltagare med 
särskilda behov att genomföra provet. 

 

12 § SFS tillstyrker förslaget att samtal mellan provdeltagare eller mellan provdeltagare och 
utomstående, inte får förekomma förrän provledaren har meddelat att provpasset är slut och 
samtliga provdeltagare har lämnat lokalen. 

 

13 § SFS tillstyrker förslaget att provledaren ska kontrollera provdeltagarnas legitimationer 
för att säkerställa provdeltagarnas identitet. SFS tillstyrker även att förslaget ger utrymme 
för att personer som saknar svenskt personnummer men är medborgare i ett EU/EES-land ska 
kunna delta i provet vid uppvisande av nationellt id-kort. SFS tillstyrker även att förslaget 



 

ger utrymme för att personer utan svenskt personnummer men som är utländsk medborgare, 
ska kunna delta i provet vid uppvisande av utländskt pass som legitimation.  

14 § SFS tillstyrker förslaget att provdeltagare som uppträder störande på̊ provledares 
uppmaning ska avlägsna sig från lokalen. 

 

15 § SFS tillstyrker förslaget att provdeltagare inte får ta med sig provmaterialet ut ur 
skrivsalen. SFS avstyrker däremot förslaget att kladdpapper ej får användas under provet.  

 

16 § SFS tillstyrker förslaget att provdeltagare som infinner sig efter det att ett delprov har 
startat, inte får delta i delprovet. SFS avstyrker dock att provdeltagare inte får lämna 
skrivsalen när ett delprov genomförs. Att inte få lämna salen är en onödigt hård begränsning 
av den enskildes rörelsefrihet och bör tillämpas med tillförsikt. SFS anser därför att 
provdeltagaren vid behov ska vara tillåten att lämna provsalen när ett delprov genomförs, men 
inte vara tillåten att återvända till samma delprov. Detta för att motverka fusk och bevara 
provresultatets tillförlitlighet.  

 

17 § SFS tillstyrker förslaget att provdeltagare inte får påbörja ett delprov innan provet har 
startat eller fortsätta att skriva efter provtiden är slut. 

 

18 § SFS tillstyrker förslaget att provdeltagare som inte följer bestämmelser i 9–17 §§ och 
provledarens anvisningar riskerar att inte få ett resultat på̊ provet. 
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