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Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av 

Föreskrifter om ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om 

grundläggande behörighet och urval. 

 

SFS har i ett tidigare remissvar (SFS diarienummer P2-26/1920) gällande UHR:s remiss 

Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om 

grundläggande behörighet och urval (UHR:s diarienummer 4.1.2-00261-2020) redogjort för vår 

principiella ståndpunkt gällande meritpoäng. I korthet är SFS emot meritpoängssystemet som 

sådant då meritpoäng tenderar att premiera tidiga strategiska val samtidigt som det inte säger 

mycket om förutsättningar för att tillgodoräkna sig en högskoleutbildning, vilket gör att 

sökande väljs ut på osakliga grunder. För att systemet ska vara effektivt, transparent, och inte 

i onödan styra studentens studieval, anser SFS att alla gymnasiebetyg ska ha lika meritvärde.  

 

20 §, 24 §, 25 §, 28 §, och 29 § 
SFS tillstyrker de föreslagna ändringarna. Ändringarna rör korrigering av hänvisning till 

paragrafnummer, så att dessa nu blir korrekta. För 25 § rör ändringarna även borttagandet av 

“och/eller”, vilket enligt konsekvensutredningen uppges vara en formulering som bör undvikas.  

 



Bilaga 3 Preliminärt meritvärde för vissa betyg från utländska 

utbildningar 
SFS har inga synpunkter på att meritvärdering ska ske enligt bestämmelserna i 20 § för 

sökande som avlagt finländsk studentexamen enligt den examensstruktur som trädde i kraft 

vårterminen 2022. Det är rimligt att UHR inväntar tillräckligt med statistiskt underlag innan 

UHR tar ställning till en ny omräkningstabell. Det är dock viktigt att detta inte blir till nackdel 

för studenterna.  

 

Bilaga 5, Värdering av vissa betyg som jämställs med betyg från 

gymnasieskolan 
SFS tillstyrker de föreslagna ändringarna i punkterna 4 a och 9 a samt 6, som rör korrigering 

av felaktiga hänvisningar, så att dessa nu blir korrekta. 
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