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Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Universitets- och
högskolerådet

Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och
bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr.
16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Med ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende
Universitets- och högskolerådet beslutar regeringen att regleringsbrevet
ska ha följande lydelse i nedan angivna delar.

VERKSAMHET

- - -

3 Uppdrag

- - -

Ta fram en detaljerad beskrivning av de nödvändiga kompetenser som krävs för
grundläggande behörighet
• Myndigheten ska utarbeta en mer detaljerad beskrivning av de

kompetenser som anges i förordning (2018:1503) om ändring i
högskoleförordningen.

• Den detaljerade beskrivningen ska ligga till grund för utformningen av
det nationella behörighetsprov som regleras i förordning (2018:1510)
om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till
högskoleutbildning och för bedömning av reell kompetens.
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• Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget inhämta kunskap,
erfarenheter och synpunkter från Statens skolverk och statliga
universitet och högskolor.

• Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) senast den 14 december 2018.

Förberedande uppdrag inför utveckling av ett nationellt behörighetsprov och en
försöksverksamhet
• Myndigheten ska förbereda inför utvecklingen av 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. Arbetet med att utveckla provet planeras
påbörjas i början av 2019.

• I uppdraget ingår att föreslå en möjlig tidpunkt för ett införande av
ett nationellt behörighetsprov.

• I uppdraget ingår också att lämna förslag på tydliggörande av hur det
nationella behörighetsprovet och bedömningen av reell kompetens för
grundläggande behörighet förhåller sig till varandra.

• Myndigheten ska redovisa möjlig tidpunkt för ett införande av ett
nationellt behörighetsprov och förslag på tydliggörande av hur det
nationella behörighetsprovet och bedömningen av reell kompetens
förhåller sig till varandra till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2019.

Förberedande uppdrag inför en utveckling av ett särskilt antagningsprov för
ämneslärarutbildningen
• Myndigheten ska förbereda utvecklingen av ett särskilt

antagningsprov för ämneslärarutbildningen. Godkänt resultat på
provet ska krävas för särskild behörighet.

• Utvecklingen av ett sådant prov ska utgå från erfarenheterna från den
tidigare genomförda försöksverksamheten med
lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och
förskollärarutbildning.

• I uppdraget ingår att föreslå hur arbetet med utformningen av ett
antagningsprov för ämneslärarutbildningen bör läggas upp, hur
genomförandet av provet bör organiseras nationellt och tidsplan för
arbetet, inklusive när ett antagningsprov kan införas i
antagningsprocessen.

• Myndigheten ska genomföra uppdraget i dialog med universitet och
högskolor som har tillstånd att utfärda ämneslärarexamen.

• Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) senast den 14 december 2018.
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Uppdrag att utreda en modell med högre krav för särskild behörighet
• Myndigheten ska kartlägga studenters jämförelsetal och betyg i de

kurser som krävs för särskild behörighet på vissa program som leder
till yrkesexamen.

• I analysen av sambanden mellan betyget i de kurser som krävs för
särskild behörighet och studenternas prestationer, avhopp och
genomströmning ska en jämförelse göras med resultaten i
Universitetskanslersämbetets analyser om betyg, genomströmning
och avhopp (Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och
studieprestation, Statistisk analys, UKÄ (2017-01-23/1) samt Tidiga
avhopp från högskolan, Analyser av genomströmning på de tio största
yrkesexamensprogrammen, rapport UKÄ (2017:17). Den delen av
uppdraget ska genomföras i samarbete med
Universitetskanslersämbetet.

• Myndigheten ska vidare utreda och föreslå hur en modell med högre
krav för särskild behörighet skulle kunna utformas. Fokus ska i första
hand ligga på krav i form av högre betyg än E i kurser som krävs för
särskild behörighet. Myndigheten ska dock även utreda alternativa
modeller.

• Utifrån kartläggningen och analysen ovan ska myndigheten analysera
för- och nackdelar med högre krav för särskild behörighet och
beskriva konsekvenserna av olika modeller enligt ovan vad gäller:
• söktryck,
• vilka som antas,
• olika grupper av presumtiva sökande,
• gymnasieskolan,
• den kommunala vuxenutbildningen,
• tillträdesbestämmelserna för högskolan, och
• eventuellt övriga konsekvenser.

• Myndigheten ska under arbetet med konsekvensanalysen inhämta
kunskap, erfarenheter och synpunkter från Statens skolverk.

• Universitets- och högskolerådet ska lämna nödvändiga
författningsförslag.

• Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) senast den 29 maj 2019.

Uppdrag att genomföra en pilotverksamhet med viktade högskoleprovsresultat
• Myndigheten ska genomföra en pilotverksamhet där viktade resultat

från högskoleprovets två delar används enligt förordning (2018:1510)
om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval.

• I uppdraget ingår att myndigheten ska föreskriva om hur resultatet
från de två delarna kan viktas och vilka utbildningar som
pilotverksamheten ska omfatta.
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• Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2023. I
redovisningen ska ingå en uppföljning av om syftet med viktade
högskoleprovsresultat har uppfyllts och en beskrivning av
konsekvenserna av ett eventuellt införande av viktade
högskoleprovsresultat.

Främjande av lärosätenas användning av lokalt beslutade urvalsgrunder
• Myndigheten ska främja universitets och högskolors användning av

lokalt beslutade urvalsgrunder samt stödja dessa i arbetet med att
utveckla sådana urvalsgrunder.

• Myndigheten ska vidare bedöma om det finns behov av föreskrifter
om lokalt beslutade urvalsgrunder.

• De insatser som genomförs under 2018 ska redovisas i myndighetens
årsredovisning för 2018.

- - -

På regeringens vägnar

Helene Hellmark Knutsson

Frédérique Lémery
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Kopia till

Statsrådsberedningen/REV, EUK
Försvarsdepartementet/MFI
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Näringsdepartementet/HL, NV
Kulturdepartementet/DISK
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets
ansvarsområde
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet
Riksgäldskontoret
Akademi för Ledarskap och Teologi
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Handelshögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer
Enskilda högskolan Stockholm AB


