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Remissvar gällande betänkandet Tillträde för nybörjare – ett öppnare och
enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20)
Dnr: U2017/01213/UH
Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är en branschorganisation för vuxenutbildare.
Organisationen representerar offentliga och privata vuxenutbildare över hela Sverige.
ViS har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Tillträde för nybörjare – ett öppnare och
enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20).
ViS ställer sig i huvudsak positivt till de i betänkandet framlagda förslagen och delar utredningens
slutsatser att tillträdessystemet bör göras enklare och mer överskådligt. Dagens system upplevs bitvis
svåröverskådligt och onödigt komplicerat och det finns delar som inte fyller någon direkt funktion för
tillträdet till högskoleutbildning eller för att säkerställa att de som antas till högskoleutbildning har de
rätta förutsättningar för utbildningen.
ViS lämnar i det följande synpunkter på särskilda delar av betänkandet.
10.2.1 Grundläggande behörighet
ViS tillstyrker förslagen och vill framhålla att det är positivt att den grundläggande behörigheten ska
uttryckas i kompetenser. Det är kompetenserna i sig som är av betydelse för förutsättningarna att
tillgodogöra sig högre utbildning, inte hur behörigheten uppnås.
10.2.2 Särskild behörighet
ViS tillstyrker förslagen. Det är viktigt, vilket utredningen också markerar, att de behörighetskrav som
formuleras ska vara helt nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Likaså delar ViS
utredningens uppfattning att det inte ska gå att ställa högre betygskrav än E som särskilt
behörighetskrav.
För att systemet inte ska bli alltför komplext och svåröverskådligt, och därmed motverka
grundintentionen med utredningen, är det viktigt att begränsa vilka kurser som lärosäten kan
använda sig av då de fastställer behörighetskrav för generella examina och fristående kurser. Därmed
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tillstyrker ViS förslaget att UHR ska få föreskriva vilka kurser som kan användas som särskilda
behörighetskrav.
10.3.1 Fördelning av platser mellan olika urvalsgrunder
ViS tillstyrker förslagen.
10.3.2 Betyg som urvalsgrund
ViS tillstyrker förslagen som innebär två grupper inom betygsurvalet samt att systemet med
meritpoäng och meritpoängskompensation avskaffas.
ViS anser däremot inte att underkända betyg i kurser som inte krävs för behörighet och som i
efterhand läses upp, eller utbyteskompletterade betyg, endast ska få tillgodoräknas som ett E i
meritvärderingen. ViS förstår att en sådan begränsning syftar till att betona gymnasieskolan som
huvudvägen in till högskolan. Sett ur perspektivet livslångt lärande är ViS uppfattning ändå att betyg
ska värderas lika oavsett hur de har förvärvats.
10.3.3 Högskoleprovet
ViS tillstyrker i huvudsak förslagen.
ViS ser dock inget skäl till att högskoleprovets giltighetstid ska kortas. Utredningen anför som skäl
att en persons kunskaper och färdigheter förändras över tid. Detta gäller dock oavsett hur
kunskaperna och färdigheterna har dokumenterats och gällande betyg är deras giltighetstid
obegränsad.
10.3.6 Urval för sökande med utländska meriter
ViS tillstyrker förslagen.

Jonas Jonsson
Ordförande
Vuxenutbildning i Samverkan
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