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Ansökan om andra krav för språklärarutbildningen med
inriktning mot franska och spanska vid Göteborgs universitet
Ärendet

Göteborgs universitet har genom utbildnings- och forskningsnämnden för
lärarutbildning, ansökt om att få frångå det särskilda behörighetskravet för det
aktuella språket i språklärarutbildningen med inriktning mot franska och spanska.
Nuvarande behörighetskrav är steg 3 för det aktuella språket (standardbehörighet
C2). Göteborgs universitet vill istället kräva steg fem i spanska och steg fyra i
franska.
Universitetet begär att tillståndet för de nya kraven ska gälla från och med
antagningen till vårterminen 2008.
Bakgrund

Göteborgs universitet anför att det finns för lite utrymme för ämnesstudier i den
nuvarande språklärarutbildningen. Detta får till konsekvens att de blivande
språklärarnas språkfärdighet inte blir tillräckligt god och att måluppfyllelsen i
relation till lärandemålen inte blir tillräcklig. Universitetet har övervägt flera
alternativ för att hantera detta, bland annat att förlägga preparandkurser inom
ramen för eller utanför lärarutbildningen, men upptäckt nackdelar med sådana
lösningar. Göteborgs universitet har istället funnit att höjda behörighetskrav vore
ett bättre alternativ.
När det gäller kravet på steg fyra för studier i franska anför universitetet att det i
gymnasieskolans kursplaner krävs en högre nivå både skriftligt och muntligt och
att eleverna förväntas kunna läsa skönlitterära och andra texter, vilket är viktigt för
studierna i franska. Studenterna förväntas kunna läsa skönlitterära texter och även
göra litterära analyser. Därför menar universitetet att steg fyra är ett mer adekvat
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behörighetskrav än steg tre, där läsning av skönlitterära texter inte finns med som
mål.
Det begärda kravet på steg fem i spanska beror på att de mål som anges i steg fem
anses som grundläggande för att studenterna ska kunna nå de mål som ställts upp i
universitetets kursplan.
Göteborgs universitet ansöker därför hos Högskoleverket om att få tillämpa andra
behörighetskrav enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100).
Högskoleverkets bedömning

De behörighetskrav som får ställas på 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 anser att bättre förkunskaper hos de sökande borde förbättra
utbildningens måluppfyllelse, men verket ska samtidigt ta hänsyn till att högre
behörighetskrav utestänger potentiella sökande från utbildningen. Högskoleverket
ska även vara restriktivt med att bevilja högre behörighetskrav.
Högskoleverket noterar att universitet avser, att enligt information på hemsidan,
använda steg 3 för språklärare i tyska.
Högskoleverkets beslut

Högskoleverket anser att ansökan om att få använda steg fem för lärare i spanska
inte har motiverats på ett sätt som motsvarar kravet på särskilda skäl. Till exempel
saknas det i ansökan motiv till varför steg fem skulle vara att föredra framför steg
fyra som behörighetskrav. Högskoleverket bedömer därför att det inte finns skäl
att bevilja ett höjt behörighetsvillkor för språklärarutbildningen i spanska enligt
yrkandet.
Högskoleverket anser däremot att ansökan om steg fyra för
fransklärarutbildningen uppfyller kravet på särskilda skäl och medger att
Göteborgs universitet får använda detta behörighetskrav i enlighet med 7 kap. 11
och 15 §§ högskoleförordningen. Tillståndet gäller från och med antagningen till
höstterminen 2008 till och med antagningen till höstterminen 2010.
Högskoleverket emotser en rapport från Göteborgs universitet med en uppföljning
av vad kravet betytt för de sökandes studieprestation i förhållande till målet för
utbildningen senast då tiden för tillståndet löper ut. I samband med
rapporteringen prövas frågan om fortsatt tillstånd.
Beslut i detta ärende har fattats av utredaren Leif Strandberg efter föredragning av
utredaren Per Gunnar Rosengren.
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