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Yttrande angående Universitets- och högskolerådets förslag till
föreskrifter om högskoleprovet (Dnr. 4.1.2-2343-2014)
Härmed inkommer Lunds universitets studentkårer (hädanefter LUS) med ett
yttrande angående Universitets- och högskolerådets (hädanefter UHR) förslag
till föreskrifter om högskoleprovet (Dnr. 4.1.2-2343-2014).
Inledning
LUS anser att förslaget i stort är väldigt bra och väl genomarbetat av UHR. LUS
har dock två anmärkningar att göra, en som berör kapitlet om ”anpassning av
högskoleprovet” och en som berör kapitlet ”vidta förberedelser inför
högskoleprovet”.
Anpassning av högskoleprovet
LUS anser att detta är ett oerhört viktigt kapitel och delar helt den andemening
som finns i kapitlet, att möjliggöra för fler personer att genomföra
högskoleprovet. LUS menar att hänsyn också ska tas till de presumtiva studenter
som har dokumenterade koncentrationssvårigheter eller ångestproblematik. På
såväl gymnasieskolor och på våra universitet och högskolor finns det utvecklade
stöd för personer med ovannämnda svårigheter. Därför menar vi att samma
hänsyn även ska tas i samband med högskoleprovet. Det vi önskar är således att
en
paragraf
om
dokumenterade
koncentrationssvårigheter
och
ångestproblematik läggs till. LUS föreslår därför att en paragraf med följande
lydelse läggs till:
Provdeltagare med dokumenterade koncentrationssvårigheter eller
ångestproblematik har rätt till att sitta enskilt eller i mindre grupp under
skrivtiden. Koncentrationssvårigheterna eller ångestproblematiken ska
styrkas med utlåtande eller intyg baserat på en fullständig utredning av
provdeltagarens totala situation. Utlåtandet eller intyget ska utfärdas av en
legitimerad läkare.

LUS är medvetna om att detta med denna justering kan medfölja ytterligare
merkostnader för de som arrangerar provet, dels på grund av ökad
administration men också ökade kostnader på grund av annat lokalbehov och
Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 3:e vån. Internpost HS 31
Telefon 070 821 31 19 E-post v.ordf@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se

YTTRANDE

2 (2)

2015-02-23
Mårten Sommelius
Övriga för kännedom

Lunds Universitets Studentkårer
Sebastian Persson
Vice ordförande

fler provvakter. LUS anser dock inte detta vara ett hinder, utan en prisvärd åtgärd
och en diskussion som får föras inom UHR och mellan lärosätena om hur detta
ska lösas på bästa vis.
Vidta förberedelser inför högskoleprovet
LUS önskar att det görs ett tillägg i 30 § som berör lokalernas anpassning. LUS
menar att i ljuset av hur detaljerade 5-9 §§ bör ett tilläggöras i 30 § om
tillgänglighets anpassning av provlokalen i relation till diskrimineringslagens
(2008:567) beskrivning av begreppet funktionsnedsättning. LUS är medvetna
om att detta mycket väl kan tolkas in i lydelsen ”Lokaler för genomförandet av
högskoleprovet ska vara lämpliga för provgenomförandet”. Men vi anser att det
är bra med ett förtydligande av tillgänglighetsaspekten.

I tjänsten,
Sebastian Persson
Vice ordförande
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