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Ansökan från Göteborgs universitet om att få använda
steg 4 för språkkurser i franska
Göteborgs universitet ansökte den 19 januari 2009 om att få använda steg 4 som
krav för särskild behörighet vid antagning till språkkurser i franska från och med
höstterminen 2010. I områdesbehörighet två som ska användas vid antagningen
från och med höstterminen 2010 är kravnivån emellertid steg 3. Högskoleverket
beviljade Göteborgs universitet den 23 november 2007 (reg. nr. 83-1394-07)
tillstånd att använda steg 4 i franska för språklärarutbildningens inriktning mot
franska. Tillståndet gäller till och med antagningen till höstterminen 2010.

Bakgrund
Bakgrunden till den nuvarande ansökan är att Göteborgs universitet vill kunna
samplanera undervisningen i kurser i franska med lärarprogramstudenterna i
franska. För närvarande har fristående kurser och program olika förkunskapskrav
eftersom det för fristående kurser krävs steg 3 och för program steg 4. Universitetet
bedömer att det finns risk för att olika behörighetsnivåer kommer att innebära
svårigheter i undervisningen.
När det gäller kravet på steg fyra för studier i franska anför universitetet att det
finns en klyfta mellan gymnasieskolans kursplaner och vad som krävs för studier
vid Göteborgs universitet, där det krävs en högre nivå både skriftligt och muntligt.
För godkänt i steg 4 enligt kursplanen för moderna språk krävs att eleverna ska
kunna läsa skönlitterära och andra texter, vilket är viktigt för studierna i franska.
Studenterna förväntas även kunna göra litterära analyser. Därför menar
universitetet att steg fyra är ett bättre avvägt behörighetskrav än steg tre, där
läsning av skönlitterära texter inte finns med som mål.
Göteborgs universitet anför alltså att steg 4 är en mer adekvat behörighetsnivå
för studier i universitetets kurser än steg 3, samt att de skillnader i förkunskaper
som idag finns mellan program- och kursstudenter riskerar att leda till betydande
svårigheter för undervisningen i franska.
När det gäller språklärarutbildningen anförde Göteborgs universitet att det var
brist på 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 anförde också att steg 4 i franska borde vara krav för
lärarutbildningen enligt samma argument som anfördes ovan.

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 fastställde den 11 december 2007 de områdesbehörigheter
(HSVFS 2007:8) som ska tillämpas från och med höstterminen 2010. För
utbildningar som leder till en generell examen ska lärosätena välja en av de 17
områdesbehörigheterna. Högskoleverket får enligt 7 kap. 11 §
högskoleförordningen bevilja en ansökan om andra krav än de som följer av de
fastställda områdesbehörigheterna om det finns särskilda skäl. Högskoleverket
bedömer att de skäl som Göteborgs universitet anfört utgör särskilda skäl.
Högskoleverkets beslut
Högskoleverket medger enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen att Göteborgs
universitet använder områdesbehörighet 2 med höjning av kravet på moderna
språk steg 3 till att avse franska steg 4 för särskild behörighet till utbildning i
fristående kurser i franska.
Tillståndet gäller endast för antagning till höstterminen 2010. Högskoleverket vill
därefter ta del av uppföljningen av det tillstånd som lämnades för
språkutbildningen 2007 innan tillstånd för ytterligare antagning kan lämnas.
Högskoleverket förutsätter att informationen till presumtiva sökande anger att
universitetet använder områdesbehörighet 2 så att de sökande får information om
vilka meritkurser som kommer att användas i ett eventuellt urval.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av Per Gunnar Rosengren, utredare.
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