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Yttrande över remiss från Universitets- och 
högskolerådet angående UHR:s föreskrifter om 
försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid 
urval (dnr. 4.1.2-00030-2019) 

Sammanfattning 
SLU instämmer i remissens huvudpunkter. SLU är positiv till försöksverksamhet 
med viktat högskoleprovsresultat vid urval. Att genom viktning av resultatet 
förbättra högskoleprovets prognostisering är ett bra initiativ för ökad 
genomströmning och retention. 

Specifika synpunkter 
Resultat på högskoleprovet vid flera giltiga provresultat med samma resultat  

§1 SLU ser det som självklart att det för studenten bästa provresultatet efter 
viktning används vid urvalet. Att UHR tar fram ett maskinellt stöd för att hitta 
studentens bästa resultat är utmärkt. 

Hur resultatet från de två delarna, kvantitativ och verbal, ska viktas 

§2 Det är högskolan som bäst kan avgöra relevansen av högskoleprovets olika 
delar som prognosverktyg för olika utbildningar. Därför är det bra att förslaget 
innebär att högskolan också får besluta om hur delarna ska viktas. SLU ställer sig 
även bakom de föreslagna procentandelarna för viktningen. 

Vilka utbildningar försöksverksamheten omfattar 

Enligt §3 ska försöksverksamheten under hösten 2019 omfatta utbildningar som 
leder till Civilingenjörsexamen. Då civilingenjörsutbildningen är mansdominerad 
hade det varit intressant om även en kvinnodominerad utbildning ingått i 
försöksverksamheten. Hur hade det påverkat sammansättningen av kön om man 
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viktat högskoleprovsresultatet mot den kvantitativa delen, då ”det framförallt är 
yngre män som har ett bättre resultat i den kvantitativa delen”? 

Beslut om detta yttrande har rektor Karin Holmgren fattat efter föredragning av tf. 
avdelningschef Maria Orvehed vid utbildningsavdelningen. Innehållet har 
utarbetats av enhetschef Helena Lundvik vid utbildningsavdelningen samt tf. 
avdelningschef Maria Orvehed, utbildningsavdelningen.  

Karin Holmgren  

  

  

Maria Orvehed  
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