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Remiss - Kontroller vid högskoleprovet - ett lagförslag om åtgärder mot fusk - 

SOU 2019:37 
Högskolan Väst överlämnar härmed sitt svar på ovan nämnda remiss. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Linda Severinson. I handläggningen har 
även jurist Mats Schantz deltagit. 
 
Våra kommentarer/synpunkter till lagförslaget berör två områden, tiden för 
genomförandet och kostnaden för provet. Vi har svårt att se hur in- och 
utpasseringskontrollerna ska kunna genomföras utan att inskränka på provtiden. Om den 
totala tiden för provdagen inte ska förändras så bör det rimligtvis påverka tiden mellan 
provpassen. Att hinna skanna av alla skrivande och då också eventuellt hinna göra en 
grundligare visitation av en eller flera skrivande på samma tid som man idag har för att 
släppa in skrivande i salen känns tveksamt. Det är framförallt vid inpasseringskontroll som 
tidsaspekten kan bli kritisk och som det kan bli problematiskt att starta provpasset i tid. 
När det gäller kostnaden för provet är vi tveksamma till en ytterligare höjning, frågan är 
vart smärtgränsen för skrivande går utan att det blir en klassfråga huruvida du kan skriva 
provet eller inte. Finansieringsfrågan är en inte helt enkel fråga och huruvida underskottet 
ska bekostas av särskilda anslag eller inte är en principfråga. Som det löses idag, att 
underskott tas av grundutbildningsanslagen är kanske inte helt rätt och frågan är vart 
kostnaden ska tas. Provet är viktigt ur flera perspektiv, inte enbart för den enskilda 
individen som får en andra chans utan också ur ett samhällsperspektiv kopplat till 
kompetensförsörjning, livslångt lärande och möjlighet för t ex nyanlända att konkurrera 
om en studieplats. Ur den aspekten är det kanske helt rimligt att en del av kostnaden också 
tas av statliga medel? 
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