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Ansökan om andra behörighetsvillkor vid antagning till
programmet Musik- och ljudproduktion vid högskolan i Skövde
Ärendet

Högskolan i Skövde har ansökt om tillstånd att tillämpa andra särskilda
behörighetskrav än de som föreskrivs i Högskolförordningen 7 kap. 8-11 §§ vid
antagning till programmet Musik- och ljudproduktion. Högskolan Skövde
ansöker om att ha godkända provresultat med godkänd gräns på 20 poäng som
särskild behörighet till programmet.
Bakgrund

Förkunskapskravet till programmet Musik- och ljudproduktion har t.o.m.
antagningen hösten 2007 varit endast grundläggande behörighet. Urvalet har skett
genom särskilt urval med tillstånd från Högskoleverket (Reg.nr 83-2365-05).
Högskolan Skövde anför att det den nuvarande behörighetsnivån medför att
sökande med dåliga provresultat blir antagna till programmet. Detta får som
konsekvens att de inte klarar den teoretiska och praktiska nivån som
undervisningen på programmet har.
I syfte att säkerställa att studenterna har de nödvändiga förkunskaperna ansöker
Högskolan Skövde om att få höja behörighetsnivån.
Detta ska ske genom att de sökande som har grundläggande behörighet genomgår
ett prov som mäter praktisk och teoretisk musikalisk kompetens. Provet är det
samma som idag används vid urvalet till programmet. Provet består av tre delar:
praktiskt uppspel, teoriprov och intervju.
Högskolan Skövde anför vidare att man observerat att studenter som uppnått 20
poäng eller mer i urvalsproven har uppnått de bästa studieresultaten.
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Högskolan Skövde ansöker därför om att som särskilt behörighetsvillkor ha
godkända provresultat med godkänd gräns på 20 poäng som särskild behörighet
till programmet.
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.
Högskolan Skövde anför att nuvarande behörighetsnivå är för lågt satt och att
studerande med förkunskaper som motsvarar 20 poäng i urvalsprovet har
förutsättningar att genomgå programmet.
Högskoleverket anser att om bristande förmåga att tillgodogöra sig en viss
utbildning kan härledas till behörighetsvillkoren är det ett skäl att tillämpa andra
behörighetsvillkor.
Högskoleverket anser vidare att om ett visst resultat på någon del i det alternativa
urvalet bedöms som en förutsättning för att klara studierna, bör lärosätet i stället
överväga om det ska utgöra ett behörighetskrav.
Om skriftliga eller muntliga prov eller någon annan form av prov som visar
individens behörighetsnivå används ska de villkor som ställs på prov i
Högskoleverkets riktlinjer för alternativt urval vara uppfyllda.
Dessa villkor är uppfyllda i och med att Högskolan Skövde idag har tillstånd att
använda det aktuella provet för alternativt urval till samtliga platser på
utbildningen.
Högskoleverkets beslut

Högskoleverket bedömer att det finns skäl att bevilja ett höjt behörighetsvillkor
för programmet Musik- och ljudproduktion och beslutar enligt yrkandet, i
enlighet med 7 kap. 11 § högskoleförordningen.
Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2008 till och med
antagningen till höstterminen 2010. Högskoleverket emotser en redovisning från
Högskolan Skövde 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 ansvarig för Högskoleverkets tillståndsgivning i
tillträdesärenden Leif Strandberg efter föredragning av utredaren Nils Olsson.
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