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Ansökan om andra krav för internationell utbildning
som leder till lärarexamen vid Malmö högskola
Ärendet
Malmö högskola ansökte den 7 maj 2009 om att få använda andra krav för en
lärarutbildning med inriktning samhällsvetenskap och lärande, internationell
variant. Malmö högskola avser att använda områdesbehörighet 16 med krav på
Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap B. Malmö högskola ansöker
om att dessutom få ställa krav på godkänt betyg i Engelska B för behörighet till
denna utbildning som startar höstterminen 2010 och därefter.
Bakgrund
Malmö högskola erbjuder möjlighet att läsa en internationell lärarutbildning (300
högskolepoäng) inom huvudområdet samhällsvetenskap. Utbildningen är inriktad
mot undervisning i grundskolans senare år och inom gymnasieskolan. Under
huvudområdesstudierna på grundnivå ska studenterna läsa en kurs på engelska
tillsammans med internationella studenter vid högskolan. På avancerad nivå läser
studenterna utomlands under två terminer och kan dessutom välja att läsa
ytterligare kurser utomlands. Studenter som behärskar ett annat främmande språk
än engelska kan välja att genomföra studier utomlands på detta språk.
Utbildningens undervisningsspråk är engelska och svenska. Malmö högskola anser
därför att det är viktigt att säkerställa att studenterna har tillräckliga kunskaper i
engelska för att klara av utbildningen och anser därför att godkänt betyg i engelska
B eller motsvarande kunskaper är ett nödvändigt krav.
Högskoleverkets bedömning
De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundläggande nivå som
riktar sig till nybörjare, ska enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen vara helt
nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Högskoleverket får enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen bevilja en ansökan om
andra krav än de som följer av de fastställda standardbehörigheterna eller
områdesbehörigheterna om det finns särskilda skäl. Högskoleverket fastställde den
11 december 2007 de områdesbehörigheter (HSVFS 2007:8) som ska tillämpas

från och med höstterminen 2010. För utbildningar som leder till en yrkesexamen
har verket fastställt vilka områdesbehörigheter som ska användas och för
utbildningar som leder till en generell examen ska lärosätena välja en av de 17
områdesbehörigheterna.
Högskoleverket delar den bedömning som Malmö högskola gjort att engelska B
eller motsvarande kunskaper är ett nödvändigt krav för utbildningen i fråga.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket medger enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen att Malmö
högskola får använda lägst godkänt betyg i engelska B eller motsvarande som
behörighetskrav för lärarutbildningen, internationell variant, 300 högskolepoäng.
Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2010 till och med
höstterminen 2013. Därefter måste högskolan lämna in en uppföljning till
Högskoleverket som beskriver vad behörighetskravet har betytt för utbildningen
och för studenternas förmåga att genomföra utbildningen. I samband med detta
kan Högskoleverket pröva frågan om ett nytt tillstånd.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av Per Gunnar Rosengren, utredare.
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