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Anhållan om tillstånd för att få anordna skriftligt antagningsprov till
Språkkonsultprogram
Ärendet

Umeå universitet, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk
kommer att starta ett Språkkonsultprogram om 120 poäng höstterminen 2006.
Universitetet har i skrivelse till Högskoleverket den 22 november 2005 ansökt om
tillstånd att få använda resultat på ett antagningsprov som behörighetskrav. Enligt
universitetet är det av stor vikt att studenterna redan vid antagningen ”förfogar
över en tämligen hög språkfärdighetsnivå”. Universitetet föreslår att kravet på
särskild behörighet formuleras på följande sätt:
Utöver grundläggande behörighet till högskolan krävs för att få tillträde till
utbildningen:
A) Särskild behörighet som avser att sökanden skall ha lägst betyget Godkänd i Svenska
B/Svenska som andraspråk B samt Engelska B.
B) Mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska och engelska vilket
dokumenteras vid ett antagningsprov.
Urvalet kommer enligt planerna att ske via betyg/högskoleprov (60/40 procent).
Universitetet anger att de vill mäta de sökandes praktiska skriftliga språkförmåga
beträffande svensk sakprosa – dvs. deras kompetens att bearbeta en färdig text efter
ett visst syfte och för en viss publik, deras stilkänsla och deras förmåga att skapa
sakprosatexter med hög läsbarhet. Vidare anges att det är av särskilt intresse att
kunna avgöra vilka sökande som bäst klarar av att använda sin skriftliga förmåga
under viss tidspress. Universitetet anger också att användningen av ett prov är
viktig för att kunna avgöra de sökandes ambitionsnivå.
Provet kommer, enligt universitetet, att bestå av fem delar:
1. En forskningsartikel ska göras om till en populärvetenskaplig artikel.
2. En lärobokstext ska göras om till en faktaruta.
3. De sökande får ett brev författat på dålig kanslisvenska, vilket ska skrivas om till
en läsbar text utan att någon information går förlorad.
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4. En friare skrivuppgift i svenska, t.ex. ”Svenska i dag”.
5. Översättning av en kortare engelsk text till svenska.
Uppgift ett är en spärruppgift, vilket innebär att om resultatet inte är tillräckligt
bra så bedöms inte de övriga uppgifterna.
Engelska

Universitetet motiverar kravet på antagningsprov i engelska på följande sätt: Den
termin engelska (termin 5) som ingår i den aktuella utbildningen har en speciell
inriktning och kan inte direkt jämföras med en vanlig A-kurs, 20 poäng i engelska.
Studierna under denna termin kommer att hållas i ett ”avancerat” tempo och det
är därför viktigt att studenternas ingångskunskaper i engelska är på en sådan nivå
att de på ett bra sätt kan tillgodogöra sig undervisningen.
Information om provet

Information om behörighetskraven kommer att finnas i utbildningskatalogen.
Samtliga sökande till utbildningen kommer att informeras brevledes.
Studievägledare och kursansvariga ska kunna svara på frågor om provet vid behov.
Högskoleförordningens bestämmelser om andra krav

Högskoleverket kan ge tillstånd enligt Högskoleförordningen 7 kap. 9 §, tredje
stycket:
Högskoleverket skall meddela föreskrifter om vilken standardbehörighet som skall gälla för en
utbildning som leder till en sådan yrkesexamen enligt bilaga 2 som inte har en konstnärlig
inriktning.
Högskolan skall bestämma vilka standardbehörigheter som skall gälla för övriga utbildningar som
vänder sig till nybörjare i högskolan.
Om det finns särskilda skäl får Högskoleverket medge att högskolan för tillträde till en viss
utbildning ställer upp andra krav enligt 7 § första stycket än de som följer av standardbehörigheter
som behövs för den utbildningen.

I Högskoleförordningen 7 kap. 7 § anges att ”De krav på särskild behörighet som
ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig
utbildningen.”
Högskoleverkets beslut

Högskoleverket bifaller universitetets ansökan om andra krav enligt
högskoleförordningen 7 kap. 9 § i enlighet med vad som sägs ovan. Tillståndet
gäller antagningen till höstterminen 2006. De särskilda förkunskapskraven ska
vara:
Utöver grundläggande behörighet till högskolan krävs:
- lägst betyget Godkänt i Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska B.
- mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska och engelska vilket
dokumenteras vid ett antagningsprov.
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Högskoleverket vill framhålla vikten av att det av informationen till presumtiva
studenter tydligt framgår vad universitetet avser med ”mycket god förmåga att
uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska”.
Universitetet ska senast den 1 oktober 2006 rapportera hur antagningen förlupit
till Högskoleverket. Rapporten ska beskriva hela antagningsförfarandet och bl.a.
innehålla;
- en beskrivning av provet och vilka som tagit fram det,
- uppgifter om hur universitetet har informerat om antagningsreglerna,
- uppgifter om hur provtagandet har organiserats,
- uppgifter om hur många som sökt och hur många som gjort provet,
- uppgifter om vilka kriterier som använts i bedömningen av provtagarnas resultat
och hur många som godkänts samt
- en bedömning av om användningen av provet har lett till förväntat resultat.
När Högskoleverket har tagit del av rapporten tas frågan om fortsatt tillstånd upp.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Håkan Forsberg efter
föredragning av utredaren Leif Strandberg.
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