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Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor samt annan platsfördelning 
och alternativt urval till kursen Tolkning i offentlig 
sektor vid Stockholms universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 

Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Stockholms universitet får använda krav på godkänt 
antagningsprov (lucktest i språkstudio samt muntligt test) som särskilt behörighetskrav 
för tillträde till kursen Tolkning i offentlig sektor, 30 högskolepoäng. Enligt 7 kap. 8 § 
ska de krav som ställs på särskild behörighet vara helt nödvändiga för att studenten 
ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Universitets- och högskolerådet beslutar vidare, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen, att Stockholms universitet får tillstånd att fördela samtliga 
platser till kursen Tolkning i offentlig sektor, 30 högskolepoäng, genom ett alternativt 
urval. Urvalet baseras på de sökandes resultat på det antagningsprov som beskrivs i 
ansökan, där språklig färdighet prövas genom lucktest i språkstudio samt muntligt test.  

Behörighet 
Skälet för Universitets- och högskolerådets beslut är att Stockholms universitet visat 
att språklig förmåga är nödvändig för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen.  
 
Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att de prov som Stockholms 
universitet ansöker om tillstånd att använda för särskild behörighet till kursen Tolkning 
i offentlig sektor på ett tillräckligt rättssäkert sätt prövar den sökandes språkliga 
förmåga.  

Annan platsfördelning och alternativt urval  
Stockholms universitet har i ansökan och inlämnade kompletteringar kunnat visa att 
det finns särskilda skäl för att göra ett alternativt urval och en annan platsfördelning till 
utbildningen än den som anges i 7 kap. 13 § och fördela platserna på grundval av 
någon eller några av de urvalsgrunder som anges i 7 kap. 12 §. 
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Skälen för Universitets- och högskolerådets beslut är att Stockholms universitet har 
visat att antagningsprovet är ändamålsenligt som urvalsinstrument, eftersom de 
sökande som erbjuds plats på utbildningen vid urval är de sökande som visat bättre 
språklig förmåga. Universitets- och högskolerådets bedömning är vidare att detta kan 
göras på ett för de sökande tillräckligt rättssäkert sätt. 

Tillståndets giltighet 

Tillstånd att använda andra behörighetsvillkor samt annan platsfördelning och 
alternativt urval till kursen Tolkning i offentlig sektor vid Stockholms universitet gäller 
från och med antagningen till vårterminen 2017 och till och med höstterminen 2019. 

Om Stockholms universitet vill fortsätta att tillämpa antagningsprov som särskilt 
behörighetskrav efter höstterminen 2019 ska lärosätet komma in med en ny ansökan 
samt en uppföljning av det särskilda behörighetskravet. I uppföljningen ska lärosätet 
beskriva vad behörighetskravet har betytt för utbildningen och för studenternas 
förmåga att genomföra utbildningen, samt analysera om det finns anledning att justera 
behörighetsvillkoret. 

Om Stockholms universitet vill fortsätta att använda ett alternativt urval för fördelning 
av samtliga platser efter höstterminen 2019 måste lärosätet inkomma med en ny 
ansökan som inkluderar en utvärdering av urvalsmodellen. I redovisningen ska ingå en 
analys av antal sökande och antagna, studenternas prestationer, studieuppehåll och 
studieavbrott. Uppgifterna ska redovisas fördelade efter kön. Även en självvärdering av 
urvalsmodellen bör ingå som kommenterar hur det alternativa urvalet har fungerat 
och vilka nackdelar respektive fördelar som finns med urvalsmodellen och 
instrumentet.  

Om Stockholms universitet vill ändra i de beviljade kraven under den period som 
tillståndet gäller, ska en ny ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet. 

Universitets- och högskolerådet understryker vikten av att de sökande får tydlig 
information om urvalsprocessen samt om behörighetskravet för utbildningen och hur 
detta prövas samt vad som är gränsen för godkänt arbetsprov. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Tuula Kuosmanen, efter 
föredragning av utredaren Frida Lundberg. 

 

 
Tuula Kuosmanen  
Avdelningschef        
Analys, främjande och tillträdesfrågor   Frida Lundberg 

Utredare 
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Ärendet 

Stockholms universitet har ansökt om att få ställa upp andra krav för tillträde till 
kursen Tolkning i offentlig sektor, 30 högskolepoäng (SU FV 3.9-0697-16). De krav på 
särskild behörighet som Stockholms universitet vill använda är godkänt 
antagningsprov. Stockholms universitet vill även använda provresultatet i urvalet, för 
de fall det finns fler antal sökande än det finns studieplatser. 

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med vårterminen 2017. 

Stockholms universitets ansökan består av ansökan och utkast till kursplan. Lärosätet 
har kompletterat ansökan med ytterligare information samt bedömningskriterier. 

Lärosätets motivering 

Ansökan gäller kursen Tolkning i offentlig sektor, 30 högskolepoäng. Lärosätet framför 
att Sverige, under det senaste året, har tagit emot mer än 160 000 asylsökande och att 
behovet av tolkning inom myndigheter, rättsväsende och sjukvård är exceptionellt 
omfattande. Bristen på utbildade tolkar är skriande. Särskilt stort är behovet av tolkar i 
arabiska, dari, somaliska och tigrinska. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) har därför 
utvecklat en kurs som kommer att omfatta 30 högskolepoäng. Utkast till kursplan 
bifogas. Stockholms universitets regelverk medger inte att kursen inrättas eller att 
kursplanen fastställs innan behörighetsvillkoren är fastställda, dvs. innan ett eventuellt 
tillstånd att använda antagningsprov har beviljats av UHR. 

TÖI bedömer det som mycket sannolikt att den som genomgått kursen kommer att 
kunna registrera sig som grundutbildad tolk i det nationella tolkregistret som 
Kammarkollegiet ansvarar för.  

För att säkerställa att de sökande ska kunna tillgodogöra sig kursen anser Stockholms 
universitet att de sökandes språkfärdigheter behöver testas, särskilt med avseende på 
muntliga språkfärdigheter. Detta är väsentligt för att de sökande ska kunna arbeta som 
tolkar efter genomgången kurs. En tillräcklig muntlig språkfärdighet vid kursstart är en 
förutsättning för att tolkfärdigheten och minnestekniken ska kunna tränas upp under 
kursens gång. Erfarenhet från andra tolkutbildningar i TÖI:s regi visar att betyg från 
gymnasiet, högskoleprov eller tidigare språkutbildningar inte speglar den bredd i 
muntliga språkfärdigheter som krävs för att kandidaten ska kunna tillgodogöra sig 
kursen med godkänt resultat. 

I de fall det finns fler antal sökande med ett godkänt antagningsprov än det finns 
studieplatser per språk önskar Stockholms universitet använda resultatet från 
antagningsprovet som urvalsinstrument. Lärosätet menar att eftersom den muntliga 
språkfärdigheten på bägge språken är så avgörande för att utveckla god tolkfärdighet 
kommer de kandidater som har högre resultat på antagningsprovet att antas före 
sökande med andra meriter. 



 

Sida 4 (8) 
 

Lärosätets beskrivning 

Det antagningsprov som Stockholms universitet ansöker om att få använda för 
behörighet i till kursen Tolkning i offentlig sektor avser att pröva språklig färdighet. De 
sökande kommer att testas genom två prov: muntligt/skriftligt lucktest i språkstudio 
samt muntligt test. 

Varje kandidat söker och prövas med två tolkspråk, varav det ena alltid måste vara 
svenska. Det andra språket kan i antagningsomgången till vårterminen 2017 vara 
arabiska, somaliska, persiska, dari eller tigrinska. Information om detta kommer att ges 
tydligt på Stockholms universitets hemsida. Vilka språk som kommer att ges vid senare 
tillfällen hålls öppet från ett läsår till nästa. 

Prov 1: Muntligt/skriftligt lucktest i språkstudio 

Hur testet genomförs: Den sökande lyssnar på två inspelade texter, en på svenska och 
en på det andra tolkspråket. Bägge texterna behandlar ett allmänfackspråkligt tema. 
En del ord har utelämnats i de inspelade texterna och den sökande ska fylla i lämpliga 
ord i en förtryckt, numrerad lista. Testet tar ca tre minuter per språk för den sökande 
att genomföra.  

Kompetenser som testas: Lucktestet prövar den sökandes hörförståelse, förmåga att 
föregripa pågående talproduktion, samt förmågan att producera lämplig vokabulär. 

Bedömningskriterier: Testet bedömer förmågan att utifrån ett givet sammanhang 
reproducera idiomatiskt, syntaktiskt och grammatiskt korrekta ord och uttryck. Gängse 
skriftspråksnormer används, dock utan krav på korrekt stavning. I detta prov anser 
Stockholms universitet att det är det svårt att särskilja bedömningskriterierna. Det kan 
vara svårt att klarlägga om kandidatens oförmåga att producera korrekt term beror på 
bristande hörförståelse, bristande förmåga att förstå sammanhanget och därmed 
kunna föregripa talproduktionen eller bristande vokabulär. Kandidatens färdighet i alla 
dessa förmågor visas genom idiomatiska svar i luckorna, medan icke tillräcklig förmåga 
avspeglas genom icke idiomatiska eller tomma luckor. 

Stockholms universitet bifogar följande exempel som kommer från en utprovad svensk 
lucktext, kursiverade ord är utelämnade i uppläsningen: 

Annas mamma bor också i Sverige. Hon trivs bra men hon saknar sitt hus i det gamla 
landet. Här i Sverige bor Annas mamma i lägenhet. När Annas mamma går i pension vill 
hon köpa sitt gamla hus och flytta tillbaka dit. 

Även om det är svårt att särskilja de olika förmågorna när det gäller bedömningen ger 
svaren i luckorna ändå en indikation på om kandidaten: a) förstår vad som sägs i texten 
(hörförståelse); b) förstår sammanhanget (kan föregripa talproduktionen) och; c) kan 
producera lämplig vokabulär. En godkänt ifylld lucka ger ett poäng. I exemplet kan man 
tänka sig att ”Stockholm” eller någon annan ort kan godkännas som synonym för 
”Sverige”, att ”hennes” kan godkännas som synonym för ”Anna” och att ”åka” eller 
möjligen ”gå” kan godkännas som synonym för ”flytta”. Däremot skulle ”på” räknas 
som fel för ”i” eller ”sin” räknas som fel för ”Annas”.  
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Den sökandes prestation bedöms utifrån hur många luckor som godkänts. En godkänt 
ifylld lucka ger ett poäng, maxpoäng är 25. För att kunna gå vidare till prov 2 måste 
kandidaten klara 60 % (alltså 15) av luckorna med godkänt resultat. 

Prov 2: Muntligt test  

Det muntliga testet görs enligt Stockholms universitet i närvaro av två bedömare. 

Hur testet genomförs: Den sökande får först allmän information om hur provet ska gå 
till. Därefter yttrar/läser bedömaren i svenska, i normalt taltempo, femton meningar, 
en och en, på svenska. Varje mening utgör en semantisk enhet. Den sökande ska 
muntligen återge innehållet i meningarna, en och en, på tolkspråket. Meningarna 
läses/yttras en och en, men utgör en sammanhängande text om ett 
allmänfackspråkligt ämne. Därefter följer en liknande procedur i motsatt riktning. 
Bedömaren i det andra tolkspråket läser/yttrar femton meningar av en 
sammanhängande text, en och en, på tolkspråket, som den sökande ska återge, en och 
en, på svenska. 

Kompetenser som testas: Hörförståelse och muntlig produktion på svenska och det 
andra språket. Förmågan att förstå vad som sägs på båda språken. Detta visas genom 
kandidatens förmåga att memorera och återge på det andra språket vad som just sagts 
på det första. Förmågan att uttrycka sig begripligt och korrekt på det aktuella språket 
ur såväl syntaktiskt som pragmatiskt perspektiv. 

Bedömningskriterier: Den sökandes prestation bedöms utifrån tre kriterier: 
innehållsåtergivning, uttal och grammatik/språkbehärskning. För varje mening bedöms 
de tre kriterierna enligt skalan Godkänd/Underkänd. Innehållsåtergivningen väger 
dubbelt så tungt (alltså 2 poäng för G) som de andra två kriterierna (1 poäng vardera 
för G) i sammanvägningen av provresultatet. Testet tar ca 15 minuter att genomföra 
för den sökande.  

För att få godkänt på det muntliga provet måste den sökande uppnå minst 50 poäng av 
60 möjliga per språk. Fördelat på de olika kriterierna innebär det att gränsen för 
godkänt för uttal är 12 av 15 möjliga, gränsen för grammatik/ språkbehärskning är 12 
av 15 möjliga och gränsen för godkänd innehållsåtergivning är 26 av 30 möjliga. Totalt 
antal poäng för godkänt i hela delprov 2 är alltså 100 av 120. 

Stockholms universitet ger följande exempel på gränsen för godkänt och underkänt i 
prov 2: 

För godkänt resultat krävs att kandidaten på ett språk kan återge meningar som yttras 
på ett annat språk. Ett återgivande ska visa att kandidaten förstått och förmått 
memorera en menings huvudsakliga innehåll samt kan kommunicera detta på det 
aktuella språket. För godkänt avseende innehåll krävs att återgivningen i stora drag kan 
förstås som en motsvarighet till förlagan och inte innehåller något som tyder på att 
den sökande missförstått aktuell mening. Synonymer, förklaringar av termer och frågor 
om förtydligande från bedömarna är exempel på strategier som får användas.  

För godkänt avseende uttal och språkbehärskning gäller att brytning och viss 
grammatisk inkorrekthet är acceptabel. När det gäller grammatisk korrekthet ska 
ordval, meningsbyggnad och tempusformer huvudsakligen motsvara konventionellt 
skrift- eller talspråksbruk på respektive språk. Vid bedömning av svensk 
språkbehärskning kan t.ex. inkorrekt placering av ”inte”, bibehållande av subjekt–
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verb–objekt (SVO) ordföljd efter adverb, okonventionellt bruk av prepositioner eller 
genus accepteras, liksom tvekmarkörer och självkorrektion under talproduktionen. 
Däremot är genomgående felaktigt tempusbruk (presens i stället för imperfekt) eller 
oförståelig meningsbyggnad exempel på underkänt. Ifråga om brytning så ska den inte 
vara större än att den kan förstås av bedömaren. Det innebär att icke idiomatisk 
betoning kan vara acceptabel (sjukv`ård istället för sju´kvård), likaså olika 
uttalsvariationer av ord exempelvis [o] istället för [œ] i Försäkringskassan. Det är 
däremot inte acceptabelt att betoning, uttalsvariation eller andra orsaker till brytning 
blir så stor att förståelsen går förlorad (exempelvis om ord med initialt y uttalas med 
[u]-ljud;  utan istället för ytan) 

Vid underkänt resultat kan kandidaten inte visa en återgivning som motsvarar förlagan 
eller gör återgivning som är så tyngd av grammatisk inkorrekthet eller brytning att den 
inte, eller endast med svårighet, förstås av bedömarna. 

Antagningsprovens utformning och bedömning 
Antagningsproven konstrueras av TÖI:s universitetslektor i tolkning i samarbete med 
bedömarna. TÖI:s universitetslektor i tolkning har tidigare erfarenhet av utarbeta 
liknande antagningsprov bland annat på TÖI:s konferenstolkutbildning och samarbetar 
också med andra provkonstruktörer på Institutionen för svenska och flerspråkighet (de 
som ansvarar för proven i svenska som främmande språk). Provtexterna kommer att 
översättas av bedömarna i de språk som blir aktuella att testa de sökande i. Innan 
provet genomförs provas lucktexterna (prov 1) på talare av språket ifråga. Bedömarna 
går också gemensamt igenom vilka nivåer som räknas som godkänt (prov 2) när det 
gäller innehållsåtergivning, uttal och grammatik/språkbehärskning.  

Bedömarna är antingen tillsvidareanställda lärare eller adjungerade 
lärare/auktoriserade tolkar med svenska och/eller det andra tolkspråket som sina 
respektive förstaspråk. Enligt beskrivningen ovan deltar bedömarna i utarbetandet av 
provet samt i förberedande diskussioner om exempel och lämpliga bedömningsnivåer. 

Dokumentation av antagningsprovet och information till studenter  
Studenternas lucktester sparas och används som del av dokumentationen. 
Antagningsprovet spelas in och bedömningsprotokollen sparas. För varje student förs 
ett bedömningsprotokoll med underlag för poängbedömningen från både prov 1 och 
prov 2.  

Studenterna meddelas resultatet i antagningsprovet på e-post så snart provet är 
genomfört och bedömt. Det framgår också tydligt av e-posten att resultatet på 
antagningsprovet inte är ett slutligt antagningsbesked. 

Information om antagningsprovet till studenterna kommer att finnas tillgänglig på 
TÖI:s hemsida. 

Kursplan 
Det inskickade utkastet till kursplan för utbildningen innehåller bland annat förväntade 
studieresultat. Efter genomgången kurs ska studenten kunna exempelvis genomföra 
tolkning av längre samtal mellan två parter med adekvat teknik och planera inför och 
tolka några vanliga situationer inom rättsområdet (rollspel).  

Urval  
Det sammanlagda resultatet i form av poäng för delprov 1 och 2 används vid urval i de 
fall det finns fler sökande än antal platser. I de fall sökande har samma resultat på 
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antagningsprovet avgör övriga urvalskriterier - resultat på högskoleprov och betyg i 
nämnd ordning. Stockholms universitets uppfattning är att högskoleprovet troligen gör 
att fler äldre med yrkesverksamhet bakom sig kommer in på kursen och uppger vidare 
att lärosätets erfarenhet där är att det är en god prognos både för att bli tolk och för 
att genomgå utbildningen under den planerade tiden. 

Universitets- och högskolerådets bedömning 

Stockholms universitets ansökan gäller både andra behörighetsvillkor samt annan 
platsfördelning och alternativt urval.  

Andra behörighetsvillkor 
De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundnivå som riktar sig till 
nybörjare ska, enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100), vara helt nödvändiga 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om det finns särskilda skäl 
kan Universitets- och högskolerådet, med stöd av 7 kap. 11 §, bevilja en ansökan om 
andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (HSVFS 2007:8).  

Om det finns särskilda skäl får Universitets- och högskolerådet, enligt 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen (1993:100), medge att en högskola vid urval till en viss 
utbildning får göra en annan platsfördelning än den som anges i 13 § och fördela 
platserna på grundval av någon eller några av de urvalsgrunder som anges i 12 §.  

Av 7 kap. 23 § framgår att en högskola får, i den utsträckning som anges i 13 §, 
bestämma urvalsgrunder som består av andra särskilda prov än högskoleprovet; 
kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den 
sökta utbildningen; och andra för utbildningen sakliga omständigheter. 

Baserat på Stockholms universitets ansökan och inlämnade kompletteringar har 
Universitets- och högskolerådet gjort följande bedömning. 

För behörighet till kursen Tolkning i offentlig sektor vill Stockholms universitet använda 
ett särskilt behörighetskrav om godkänt antagningsprov. 

Stockholms universitet anger att de sökandes språkfärdigheter behöver testas, särskilt 
med avseende på muntliga språkfärdigheter. Detta är väsentligt för att de sökande ska 
kunna arbeta som tolkar efter genomgången kurs. En tillräcklig muntlig språkfärdighet 
vid kursstart är enligt lärosätet en förutsättning för att tolkfärdigheten och 
minnestekniken ska kunna tränas upp under kursens gång. Erfarenhet från andra 
tolkutbildningar i TÖI:s regi visar att betyg från gymnasiet, högskoleprov eller tidigare 
språkutbildningar inte speglar den bredd i muntliga språkfärdigheter som krävs för att 
kandidaten ska kunna tillgodogöra sig kursen med godkänt resultat.  

I det inskickade utkastet på kursplan finns exempel på hur kravet på muntliga 
språkfärdigheter används som en del av utbildningen. Ett exempel är de förväntade 
studieresultaten på en av delkurserna som formuleras: ” För godkänt resultat på 
delkursen ska studenten kunna genomföra tolkning av längre samtal mellan två parter 
med adekvat teknik, planera inför och tolka (rollspel modellerade på) några vanliga 
situationer inom rättsområdet”. 
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Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att de krav som Stockholms 
universitet i sin ansökan och inlämnade kompletteringar ställer upp för behörighet till 
kursen på ett tillfredsställande sätt har visat att kravet muntliga språkfärdigheter 
rimligen är helt nödvändiga krav för att studenten ska kunna tillgodogöra sig kursen 
Tolkning i offentlig sektor, 30 högskolepoäng.  

Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det behörighetsprov som 
Stockholms universitet vill använda istället – muntligt/skriftligt lucktest i språkstudio 
samt muntligt test – ger en mer lämplig grund för bedömning av behörighet än de 
särskilda behörighetsvillkor som ställs upp i områdesbehörigheterna.  

Universitets- och högskolerådets bedömning är att detta kan göras på ett för de 
sökande tillräckligt rättssäkert sätt. 

Alternativt urval och annan platsfördelning 
Om det finns särskilda skäl får Universitets- och högskolerådet, enligt 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen (1993:100), medge att en högskola vid urval till en viss 
utbildning får göra en annan platsfördelning än den som anges i 13 § och fördela 
platserna på grundval av någon eller några av de urvalsgrunder som anges i 12 §.  

Av 7 kap. 23 § framgår att en högskola får, i den utsträckning som anges i 13 §, 
bestämma urvalsgrunder som består av andra särskilda prov än högskoleprovet; 
kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den 
sökta utbildningen; och andra för utbildningen sakliga omständigheter. 

Urvalet syftar till att de mest lämpade sökande ska antas till utbildningen. Urvalet bör 
göras på ett sådant sätt att godtyckliga bedömningar minimeras. Vid Universitets- och 
högskolerådets bedömning av ansökan läggs stor vikt vid rättssäkerheten för de 
sökande. Universitets- och högskolerådet ställer därför höga krav på lärosätets 
beskrivning av vad (egenskaper/kompetenser) urvalsinstrumentet avser att mäta, vilka 
bedömningskriterier och vilken skala som används för bedömningen. Myndigheten 
ställer också höga krav på lärosätets argumentation kring vad det föreslagna 
instrumentet ger för information som inte betyg och högskoleprov kan ge och vad i 
utbildningen som motiverar att använda det önskade instrumentet. 

Stockholms universitet har i ansökan och kompletterande underlag visat att det finns 
särskilda skäl för att inte enbart använda betyg och högskoleprovsresultat för urval till 
kursen Tolkning i offentlig sektor. Dessa särskilda skäl utgår ifrån att betyg och 
högskoleprov inte speglar den muntliga språkfärdighet som är viktig för att studenten 
ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Universitets- och högskolerådet gör 
bedömningen att det urvalsinstrument som Stockholms universitet vill använda istället 
– muntligt/skriftligt lucktest i språkstudio samt muntligt test– ger en mer lämplig grund 
för fördelning av platserna till utbildningen.  

Universitets- och högskolerådets bedömning är att detta kan göras på ett för de 
sökande tillräckligt rättssäkert sätt. 


