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Sammanfattning 

Universitets- och högskolerådet (UHR) har fått i uppdrag att utreda en modell med 
högre krav för särskild behörighet. I uppdraget har dels ingått att kartlägga 
studenters jämförelsetal och betyg i kurser för särskild behörighet vid ett antal 
utbildningsprogram och dels att analysera samband mellan betyg och studenters 
prestationer och avhopp. Vidare ska myndigheten föreslå hur en modell med 
högre krav för särskild behörighet skulle kunna utformas, analysera för- och 
nackdelar med högre behörighetskrav, beskriva konsekvenserna av dessa, samt 
lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget har genomförts i nära samverkan 
med Statens skolverk och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).  

UHR har i kartläggningen och analysen utgått från sökande till de tio största 
utbildningarna som leder till yrkesexamen. Studien innefattar sökande med 
gymnasieexamen utfärdad i enlighet med gymnasieskola 2011.  

UHR har tagit fram fyra modeller med högre krav för behörighet och utifrån detta 
simulerat hur sökande och antalet antagna påverkas av de höjda kraven. Utöver 
det har UHR i samverkan med UKÄ gjort avhoppsanalyser samt studerat hur 
studentpopulationen påverkas av de höjda kraven.  

Resultatet av simuleringarna visar generellt att: 

- antalet behöriga sökande och antagna minskar  
- antalet avhopp minskar 
- poängproduktionen (antal poäng tagna per år) ökar 
- andelen studenter med högutbildade föräldrar ökar 
- andelen studenter med utländsk bakgrund minskar 

- andelen kvinnor ökar  

UHR har i arbetet med att föreslå en modell med högre krav för särskild 
behörighet tagit i beaktande att studenterna ska vara bättre förberedda för 
högskolestudier än vad som är fallet idag, att antalet avhopp bör minska samt att 
studenternas poängproduktion bör öka.  

Trots att simuleringarna ger vid handen ett antal icke önskvärda bieffekter föreslår 
UHR: 

• Höjt betygskrav till betyg C i kurser som krävs för särskild behörighet 
                     och/eller 

• Möjlighet att införa särskilda behörighetskrav i Engelska kurs 6 samt 
Svenska kurs 3 med betygskrav C.  

Konsekvenserna av UHR:s förslag kommer, åtminstone i det korta perspektivet, 
leda till mer homogena studentgrupper, ett minskat antal behöriga sökande och 
antagna samt ett ökat tryck på vuxenutbildningen.  
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Inledning 

Uppdraget 

Universitets- och högskolerådet (UHR) fick genom beslut den 26 juli 2018 om 
ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2018 i 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 studenters 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 genomströmningen 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 på 
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. 

Arbetsmetodik 

Uppdraget har genomförts i nära samarbete med Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) som deltagit i arbetet med analysen av sambanden mellan betyg i de kurser 
som krävs för särskild behörighet, studenters poängproduktion (antal tagna poäng 
per år) och avhopp. Uppdraget har även diskuterats med UKÄ:s interna nätverk för 
lärarutbildning. 

UHR har samverkat med Statens skolverk som har utsett två representanter som 
bidragit med kompetens i konsekvensanalysen. Representanterna har primärt 
bidragit med kunskap och erfarenheter om gymnasieskolan och dess 
betygssystem.  

UHR har även inhämtat synpunkter från Sveriges universitets- och 
högskoleförbunds (SUHF) nationella bedömargrupp för antagningsfrågor. UHR:s 
tillträdesråd har fått information om uppdraget vid två tillfällen. Uppdraget har 
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även diskuterats vid ett av UHR:s möten med lärosätenas studieadministrativa 
chefer. 

Rapporten innehåller en sammanfattande redovisning av arbetet och resultat av 
simuleringar och poängproduktions- och avhoppsanalyser. Redovisning uppdelad 
på respektive utbildning återfinns i bilagor.  

Simuleringarna baseras på samtliga sökande till de tio största utbildningarna som 
leder till yrkesexamen höstterminen 2018. Det är stora datamängder som 
sammanställts vilket varit en utmaning, dels för att genomföra analyser och dels 
för att sammanställa resultatet på ett överskådligt och begripligt sätt. Se vidare 
under stycket Metod och avgränsningar.  

Metod och avgränsningar  

UHR har baserat analysen på de tio största utbildningarna (med flest antal 
nybörjare) som leder till yrkesexamen, dessa är: 

- Civilingenjörsexamen 
- Sjuksköterskeexamen 
- Ämneslärarexamen 
- Högskoleingenjörsexamen 
- Grundlärarexamen 
- Förskollärarexamen 
- Socionomexamen 
- Juristexamen 
- Läkarexamen 
- Civilekonomexamen 

Populationen som analyserats har avgränsats till att omfatta sökande med 
gymnasieexamen utfärdad i enlighet med gymnasieskola 2011 (GY11) med 
betygsskala A-F.  

UHR har utformat fyra modeller för högre behörighet och studerat dess påverkan 
på avhopp, poängproduktion, studentgruppens sociala sammansättning och 
söktryck.   

Simuleringarna baseras på sökande till höstterminen 2018. Fyra simuleringar har 
genomförts med de olika modellerna för särskild behörighet. Resultatet av dem 
har analyserats och jämförts med urvalsresultatet från höstterminen 2018 i syfte 
att undersöka hur antalet behöriga sökande och antagna påverkas. 

I samverkan med UKÄ har sambandet mellan betyg, studenters avhopp och 
poängproduktion analyserats. Analysen bygger på ett särskilt datauttag från 
Statistiska centralbyrån kombinerat med grunddata från rapporten Tidiga avhopp 
från högskolan (UKÄ 2017:17). Detta har kombinerats med behörighetskrav enligt 
de fyra olika modellerna för särskild behörighet som beskrivs nedan.    
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Modeller för särskild behörighet 

Utgångspunkt från uppdraget 

Regeringsuppdraget innebär att: ”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 högre betyg än betyg E i kurser som krävs för särskild 
behörighet. Myndigheten ska dock även utreda alternativa modeller”. 

Överväganden 

Det finns preciserade kunskapskrav för tre av gymnasieskolans fem betygssteg för 
godkänt betyg - E, C och A. Det finns en progression mellan de olika 
kunskapskraven och betyg C betonar elevens självständiga arbete i högre grad än 
betyg E. Något som behövs vid studier på högskolan. UHR har därför valt att 
studera en modell med betyg C som högre betygskrav för särskild behörighet. 

De särskilda behörighetskraven består av kurser som bygger på varandra, vilket 
innebär att det förutsätts att en elev läst underliggande kurs för att ha möjlighet 
att läsa mer avancerad kurs. En elev som läst en mer avancerad kurs än 
behörighetskravet torde ha en fördjupad kunskap i kursen som skulle kunna räcka 
för behörighet även om betyget är E. UHR har även valt att studera en modell med 
mer avancerad kurs som högre behörighetskrav för särskild behörighet. 

Det är inte alltid möjligt att höja behörighetskravet till en mer avancerad kurs 
eftersom behörighetskravet redan är den högsta i kursen. Det kan också finnas 
alternativa sätt att uppfylla behörigheten på som inte omfattar en mer avancerad 
kurs. Det verkar då rimligt att behörighet kan uppnås antingen genom nuvarande 
behörighetskurs med höjt betygskrav till C eller en högre nivå i den 
behörighetsgivande kursen. UHR har därför valt att studera även denna modell. 

För att uppfylla kraven på grundläggande behörighet krävs gymnasieexamen och 
lägst betyg E i svenska 1–3, engelska 5–6 och matematik 1. Dessa kurser är särskilt 
viktiga för fortsatta högskolestudier eftersom de ingår i den grundläggande 
behörigheten.  UHR har därför valt att studera samtliga dessa kurser med betyg C 
som ett högre särskilt behörighetskrav till samtliga tio yrkesprogram.  
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Modeller för högre krav på särskild behörighet 

Som tidigare nämnts har UHR valt att studera fyra modeller för höjda krav för 
särskild behörighet. Utöver en kombination där den sökande behöver ha antingen 
betyg C i behörighetsgivande kurs eller betyg E i mer avancerade kurser (modell 1) 
har även utfallet av höjt betygskrav i behörighetsgivande kurser studerats (modell 
2). Dessutom har UHR studerat effekterna av att höja behörighetskravet till en mer 
avancerad gymnasiekurs (ex från Fysik 1 till Fysik 2) . Utöver det har UHR valt att 
studera utfallet av särskilt behörighetskrav i matematik 1, svenska 1-3 och 
engelska 5-6 med betygskrav C (modell 4), se tabell nedan: 

 

Modell 1. Mer avancerad kurs eller höjt betyg för särskild behörighet  
Modell 2. Höjt betyg för särskild behörighet 
Modell 3. Mer avancerad kurs för särskild behörighet 
Modell 4. Höjt betyg för särskild behörighet i svenska 1-3, engelska 5-6 och 

matematik 1a/b/c 

Resultat av genomförda analyser 
UHR kan konstatera att många sökande förefaller söka utbildningar till vilka det 
krävs meriter som ligger nära eller precis tangerar deras egna maximala meriter 
vilket kan vara en förklaring till att samtliga modeller som UHR simulerat leder till 
att antalet behöriga sökande och antagna minskar. 

Meritvärdena för de sist antagna i urvalsgruppen för betyg från Gy11 sjunker till 
jurist-, läkar- och socionomprogrammen, medan det höjs till civilingenjörs-, 
högskoleingenjörs- och ämneslärarprogrammen (se bilaga 1).  

Som nämnts ovan har enbart betyg från Gy11 ingått i de genomförda 
simuleringarna. Fattas beslut om höjda krav för särskild behörighet är det 
nödvändigt att också övriga betygsgrupper (med äldre eller utländska betyg) 
omfattas. Annars kommer de att få en orättvis positiv särbehandling. Hur 
behörighetsmodellerna slår när alla sökande och antagna omfattas framgår inte 
här. Det är dock sannolikt att antalet behöriga sökande och antalet antagna 
kommer att bli färre än vad som framgår av de simuleringar som nu genomförts. 
När det gäller de höjda behörighetskravens effekt på avhopp och poängproduktion 
skulle sannolikt avhoppen från utbildningarna minska något och 
poängproduktionen öka något om någon av de analyserade 
behörighetsmodellerna genomfördes. Dock uppväger inte färre avhopp den 
kraftiga minskningen av antalet antagna.  
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UHR:s analys visar samtidigt på att studentgrupperna sannolikt skulle bli mer 
homogena än vad som är fallet idag; andelen studenter med högutbildade 
föräldrar skulle öka, andelen studenter med utländsk bakgrund minska och 
andelen kvinnor öka. I tabellen nedan visas hur populationen skulle påverkas i 
jämförelse med dagens population. 

  
Civil-
ekonom 

Civil-
ingenjör 

Förskol-
lärare 

Grund-
lärare 

Högskole-
ingenjör 

Jurist Läkare 
Sjuk-
sköterska 

Socionom 
Ämnes-
lärare 

Modell 1                     

Högutbildade 
föräldrar, 
procentenheter 

2 3 0 1 0 1 7 -1 4 8 

Utländsk 
bakgrund, 
procentenheter 

-3 -4 -2 -10 -6 -3 -10 -2 -4 -11 

Andel kvinnor 6 1 3 6 5 1 -1 2 -1 6 

Modell 2                     

Högutbildade 
föräldrar, 
procentenheter 

2 3 0 2 0 1 7 -1 4 8 

Utländsk 
bakgrund, 
procentenheter 

-4 -4 -6 -20 -9 -3 -10 -6 -8 -13 

Andel kvinnor 9 1 3 9 6 1 0 4 2 7 

Modell 3                     

Högutbildade 
föräldrar, 
procentenheter 

6 4  -  - -3 7  -  - 2  - 

Utländsk 
bakgrund, 
procentenheter 

-5 0  -  - 1 -4  -  - 0  - 

Andel kvinnor 0 3  -  - 3 2  -  - -2  - 

Modell 4                     

Högutbildade 
föräldrar, 
procentenheter 

2 3 9 1 2 2 8 4 5 11 

Utländsk 
bakgrund, 
procentenheter 

-4 -5 -14 -24 -12 -6 -11 -9 -13 -18 

Andel kvinnor 8 5 -1 8 12 2 -1 2 3 5 
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Nedan visas de olika modellernas påverkan på antal behöriga sökande och 
antagna. Dessutom visas skillnaden i andel avhopp där samtliga antagna studenter 
har jämförts med studenter som blivit antagna enligt de olika modellerna.  

  
Civil-
ekonom 

Civil-
ingenjör 

Förskol-
lärare 

Grund-
lärare 

Högskole-
ingenjör Jurist Läkare 

Sjuk-
sköterska Socionom 

Ämnes-
lärare 

Modell 1                     

Beh Sökande  -64% -48% -67% -79% -74% -26% -51% -37% -70% -64% 

Antagna -30% -32% -56% -76% -78% -3% -8% -10% -26% -61% 

Skillnad avhopp 
procentenheter 

-3 -4 -2 -7 -8 -1 -1 -1 -1 -9 

Modell 2                     

Beh Sökande  -73% -51% -76% -87% -76% -31% -52% -59% -85% -67% 

Antagna -47% -36% -68% -86% -79% -3% -9% -28% -45% -63% 

Skillnad avhopp 
procentenheter 

-3 -5 -3 -8 -9 -1 -1 -3 0 -9 

Modell 3                     

Beh Sökande  -95% -58%  -  - -100% -80%  -  - -81%  - 

Antagna -86% -43%  -  - -100% -38%  -  - -41%  - 

Skillnad avhopp 
procentenheter 

0 -1  -  - * -3  -  - -1  - 

Modell 4                     

Beh Sökande  -67% -44% -93% -90% -75% -63% -41% -86% -86% -78% 

Antagna -41% -29% -93% -89% -81% -9% -7% -76% -48% -78% 

Skillnad avhopp 
procentenheter 

-3 -3 -3 -6 -5 -2 -1 -6 0 -11 

- = Modell ej tillämplig 
*= Inga antagna  

I diskussionerna med Skolverket har det framkommit att modell 1 inte ger den 
effekt som eftersträvas eftersom skillnaden i kunskapskrav mellan betyg C och E är 
betydande. Det gäller särskilt krav på självständighet och det faktum att 
gymnasieskolan är skyldig att ge elever extra stöd att nå betyg E. Slutsatsen är 
därför att betygskrav E på mer avancerade kurser än vad som krävs för behörighet 
skulle kunna leda till att studenter vid högskolan inte har förkunskaper för studier 
på den nivån. UHR förespråkar därför inte denna modell.  

Modell 2, högre betyg (C) i behörighetsgivande kurser innebär ett stort bortfall av 
behöriga sökande och antagna. Kunskapskravet i gymnasieskolan som är kopplat 
till det högre betygskravet innebär dock att eleverna torde vara bättre rustade för 
högre utbildning och genom det öka sin poängproduktion och i lägre grad avsluta 
sin utbildning i förtid.  Analyserna visar på att andelen studenter med utländsk 
bakgrund generellt minskar, i vissa fall kraftigt, samt att andelen kvinnor ökar i och 
med införandet av de högre betygskraven.  
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Den modell som innebär största bortfallet både i antal sökande och antagna är 
modell 3, höjd behörighetsnivå. Av tabellen framgår att vissa utbildningar redan 
har högsta behörighetsnivå, eller har alternativa behörighetskrav som gör att 
modellen inte är tillämplig. Skolverket hänvisar dessutom till skillnaden i betyg C 
och betyg E avseende krav på elevers självständighet. UHR förespråkar därför inte 
denna modell.  

Simuleringarna visar att även modell 4 innebär ett kraftigt bortfall i behöriga 
sökande. Många av de sökande blir obehöriga i och med det höjda betygskravet i 
matematik 1. Avhoppsanalysen för modell 4 visar på ett minskat antal avhopp. 
UHR förespråkar inte denna modell på det sätt den är simulerad. 

UHR:s förslag 
Simuleringarna visar generellt att både antalet behöriga sökande och antagna 
kommer att minska kraftigt om höjda behörighetskrav införs. Dock visar 
simuleringarna att antalet avhopp generellt kommer att minska.  

Utgångspunkter för förslaget 

UHR har tolkat att höjda behörighetskrav ska leda till att:  
- Studenterna är bättre förberedda för högskolestudier  
- andelen avhopp från högre utbildning minskar 
- poängproduktionen ökar 

Modell med högre krav för särskild behörighet 

UHR föreslår:  
• Höjt betygskrav till betyg C i kurser som krävs för särskild behörighet 

och/eller 

• Möjlighet att införa särskilda behörighetskrav i Engelska kurs 6 samt 
Svenska kurs 3 med betygskrav C.  

Tidpunkt för införande 

Beslutar regeringen att genomföra föreslagna förändringar i tillträdesreglerna 
krävs ett omfattande förberedelse- och utredningsarbete. Det medför att ett 
eventuellt nytt regelverk kan träda i kraft tidigast 2022-01-01 och omfatta 
gymnasieelever som börjar gymnasiet hösten 2022. Detta medför att de ändrade 
tillträdesreglerna kan träda i kraft för utbildningar som påbörjas efter 1 juli 2025.  
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Konsekvenser 

Gymnasieskolan 

De högskoleförberedande programmen ska göra eleverna väl förberedda för 
högskolestudier. En höjning av betygskravet för särskild behörighet till vissa 
högskoleutbildningar signalerar att en gymnasieexamen inte längre är tillräcklig för 
att klara dessa högskoleutbildningar.  

Gymnasieskolan har idag skyldighet att sätta in insatser för att eleverna ska uppnå 
betyget E och lägger mycket resurser på att eleven ska klara det. Det är troligt att 
elever kommer att efterfråga rådgivning från gymnasieskolan för hur de ska nå 
även betyget C i de kurser som krävs för särskild behörighet.  

En elev som går i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning på skolan i alla 
kurser som ingår i elevens individuella studieplan om eleven inte tidigare fått 
betyg på kursen eller om eleven har fått betyget F. Även en elev som inte är elev i 
gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning i alla kurser som finns på ett 
nationellt program och då även om hen tidigare fått godkänt på kursen. Sannolikt 
kommer efterfrågan på prövningar att öka i gymnasieskolan.  

Ett högre betygskrav kan påverka elevernas studier i gymnasieskolan. Det kan 
handla om taktikläsande, dvs att mycket stor vikt läggs på att klara betyget C i de 
kurser som krävs för särskild behörighet i förhållande till övriga kurser. 
Taktikläsande gäller särskilt elever som ska söka till högskoleutbildningar där 
antagningspoängen är relativt hög, medan det till utbildningar där i stort sett alla 
antas i princip inte förekommer alls. 

Att införa ett högre krav för särskild behörighet kan sannolikt leda till att 
gymnasieelever kommer att uppleva en ökad betygsstress för att nå höga betyg i 
vissa kurser, ibland på bekostnad av andra kurser än de som ingår i den särskilda 
behörigheten. Det kan även påverka elevernas val av de valbara kurserna genom 
att de väljer kurser som de bedömer är lättare att klara av för att kunna satsa på 
kurserna för särskild behörighet med betygskrav C. 

Den kommunala vuxenutbildningen 

Högre betygskrav kommer att leda till ett ökat tryck på vuxenutbildningen för 
individer som behöver höja betygen till C i redan godkända kurser. En elev har rätt 
att läsa vid vuxenutbildningen för att bli behörig till studier på yrkeshögskolan eller 
högskolan. Även antalet prövningar för att uppnå ett högre betyg kommer därför 
sannolikt att öka. 

Det ökade trycket på vuxenutbildningen kommer i sin tur att öka behovet av 
lärare.  

Lärosätena 

Genomförs förändringar av tillträdesreglerna i enlighet med UHR:s förslag kommer 
det innebära ett minskat antal sökande och antagna till yrkesutbildningar på 
lärosätena. 
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UHR har inte diskuterat följderna av ett införande av högre betygskrav med något 
lärosäte, men generellt och åtminstone på kort sikt kan detta leda till en mer 
homogen studentpopulation. Utöver det kan lärosätena få problem med att fylla 
alla utbildningsplatser i och med för få behöriga sökande. Detta kan få till följd att 
samhällsrelevanta utbildningar måste ställas in samt att färre studenter 
examineras från lärosätena. Med dagens resurstilldelningssystem leder färre 
studenter och färre utexaminerade i förlängningen till att lärosätena får en 
försämrad ekonomi.  

Tillträdesregler för högskolan 

Utredningar inför regelförändringar 

Den modell med högre krav för särskild behörighet som används behöver vara 
likvärdig, oavsett när och var en sökande har fått sitt betyg. Det kommer att ställas 
höga krav på analys för en likvärdig bedömning av betyg som har sitt ursprung från 
olika gymnasiereformer, skolformer och länder. 

Det kommer att vara nödvändigt att också sökande med utländska betyg omfattas 
av höjda behörighetskrav, om inte kommer denna grupp att få en orättvis positiv 
särbehandling.  

Det behövs en översyn av samtliga övriga utbildningsformer som inte ger något 
betygsvärde i respektive behörighetsämne, främst folkhögskoleutbildning, basår 
och språktest.  

UHR:s förslag kan komma att påverkas av den pågående ämnesbetygsutredningen 
som ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2019 eftersom en 
gymnasieskola utformad av ämnen och ämnesbetyg påverkar dagens kurser och 
kursbetyg för särskild behörighet.  

Skolverket anser att betyget C i dagens betygssystem kan likställas med betyget VG 
i det äldre betygssystemet. När det gäller ännu äldre betygsystem måste beslut 
fattas vilket betygskrav som ska gälla.  

Regelförändringar 

Det är troligt att ett förslag om behörighetskrav i form av högre betyg kommer att 
innebära att det behöver göras ändringar i högskoleförordningen (HF). Enligt HF 7 
kap. 8 § ska de krav på särskild behörighet som ställs vara helt nödvändiga för att 
studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Eventuellt behöver UHR 
ytterligare bemyndiganden vid införandet av nya tillträdesregler som innebär 
högre betygskrav i behörighetsgivande ämnen. 
 
UHR får enligt HF kap. 7 9 § meddela föreskrifter om vilka krav på särskild 
behörighet som ska gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare 
och som leder till en [sådan] yrkesexamen eller konstnärlig examen. Enligt 7 kap. 
10 § får UHR meddela föreskrifter om vilka kurser i gymnasieskolan som kan krävas 
för särskild behörighet. Vid införandet av högre betygskrav i svenska och engelska 
som särskild behörighet bör det göras en särskild analys av om varje enskild 
yrkesutbildning har ett innehåll som innebär att det är nödvändigt att ställa krav i 
svenska och/eller engelska, utöver det som ingår i den grundläggande 
behörigheten, för att studenten ska klara utbildningen.  
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Om den föreslagna modellen införs innebär det att UHR behöver lämna förslag på 
ändring i UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och 
urval samt UHR:s föreskrifter (UHRFS 2019:1) om särskild behörighet.  

 
Innan UHR kan lämna förslag på föreskriftsändringar behöver myndigheten göra 
omfattande utredningar av vad som är motsvarande högre betygskrav enligt äldre 
betygssystem och hur ett motsvarande högre krav ska formuleras för sökande med 
utländska betyg samt andra utbildningar där betyg inte sätts, som exempelvis 
folkhögskoleutbildning. I ett sådant utredningsarbete är det nödvändigt att UHR 
samråder med Skolverket.  

Övriga konsekvenser 

Vid tillträde till högskolan finns tre urvalsgrupper i betygsurvalet, en direktgrupp 
(BI) för sökande med avslutade gymnasiestudier som ger behörighet utan 
kompletteringsbetyg, en kompletteringsgrupp (BII) för sökande som har 
kompletterat för att uppfylla behörighetskraven samt folkhögskolegruppen (BF) 
för sökande med studieomdöme från folkhögskola. Platserna fördelas i förhållande 
till antalet behöriga sökande i betygsgruppen (BI/BII) och folkhögskolegruppen 
(BF). När platserna har fördelats i respektive grupp, fördelas platserna i 
betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga sökande i BI och BII. En tredjedel 
av platserna i BII förs sedan över till BI. 

En förändring i enlighet med det UHR föreslår kommer troligtvis innebära att fler 
personer behöver komplettera sin gymnasieexamen inom vuxenutbildningen för 
att bli behöriga till högre utbildning. Detta innebär att andelen sökande i 
urvalsgruppen BII troligtvis kommer att öka.  

Olika betygskrav till vissa högskoleutbildningar innebär ett ytterligare mer 
komplext regelverk för tillträde till högskolan. Det ställer stora krav på information 
till sökande från studievägledare på alla nivåer och olika myndigheter inom 
utbildningssektorn.  
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