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Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor och 
ett alternativt urval för Språkkonsultprogrammet vid 
Stockholms universitet 

Ärendet 

Stockholms universitet har ansökt om att, utöver 

områdesbehörighet 2, få ställa upp andra krav på 

särskild behörighet för tillträde till 

Språkkonsultprogrammet (dnr SU 154-0082-12). Det 

ytterligare krav som universitetet vill använda är 

”mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift”, 

vilket bedöms med ett prov. Stockholms universitet 

ansöker även om att få använda provet för alternativt 

urval till programmet.  

Universitetet vill göra följande platsfördelning för 

antagningen: 50 procent på provresultat, 30 procent 

på betyg och 20 procent på högskoleprovet. 

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och 

med höstterminen 2013. 

Stockholms universitet har haft tillstånd att sedan 

1997 använda ett särskilt behörighetskrav till 

Språkkonsultutbildningen som formulerats ”mycket god 

förmåga att utrycka sig i skrift” och bedömts med ett 

prov. Den senaste ansökan om tillstånd prövades av 

Högskoleverket 2006 och beslutet gällde tillstånd att 

använda provet för behörighet och urval för 

antagningen till höstterminen 2007. I samband med att 

universitetet lämnade in den aktuella ansökan 

redovisade det även en uppföljning av studenternas 
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resultat, med betoning på ansökningsomgångarna 2009 

och 2011. 

Stockholms universitets ansökan består av två delar: 

en kort ansökan och en uppföljning av antagningen 

till programmet. Lärosätet har kompletterat ansökan 

med ytterligare uppgifter om bl.a. motiven bakom att 

använda det önskade behörighetskravet, en beskrivning 

av bedömningsinstrumentet, information som lämnas 

till studenterna om provet samt en utbildningsplan 

för programmet (fastställd 2010-10-14). I bedömningen 

har Högskoleverket även använt kursplaner från 

Språkkonsultprogrammets två första terminer och en 

information om studierna som finns på programmets 

webbplats, riktad till studenter som påbörjat studier 

vid institutionen. 

Lärosätets motivering 

Ansökan gäller Språkkonsultprogrammet (180 

högskolepoäng), som utbildar konsulter i svenska 

språket som kan arbeta vid myndigheter, företag samt 

t.ex. åta sig uppdrag som skribenter, eller inom 

personalutbildning och textgranskning.  

Skälen som Stockholms universitet anger för att vilja 

använda kravet är att god språkförmåga är av yttersta 

vikt för en språkkonsults yrkeskompetens och en 

förutsättning för studenten att kunna ta till sig 

utbildningen. Universitetet anför vidare att det kan 

ta lång tid att utveckla förmågan att skriva bra 

texter och att det inte finns utrymme för 

grundläggande skrivträning inom programmets ram när 

syftet är att utbilda konsulter med expertkompetens i 

svenska. Dessutom anför universitetet att inga av de 

områdesbehörigheter som normalt tillämpas motsvarar 

den kompetens som mäts i det prov som universitetet 

använder i Språkkonsultprogrammet. Vidare framför 

universitetet att man av erfarenhet vet att höga 

betyg inte är någon garanti för språkbegåvning och 

för att en person kan skriva bra texter på svenska.  
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Lärosätets beskrivning 

Det antagningsprov som Stockholms universitet ansöker 

om att få använda för behörighet och alternativt 

urval till Språkkonsultprogrammet har som syfte att 

pröva de sökandes förmåga att 

• snabbt överblicka, välja ut och strukturera 

information från olika källor för ett visst syfte 

• ta hänsyn till en tänkt mottagargrupp och 

grundläggande genrenormer vid utformningen av en 

informativ text 

• uttrycka sig språkligt korrekt i skrift och uppvisa 

god stilistisk känsla. 

Provet består av två delar. Den sökande ska dels 

korrigera språk och stil i en illa skriven text, dels 

skriva en informativ text för ett visst syfte med 

hjälp av ett material av olika texter. Universitetet 

framför att varje uppgift bedöms med en holistisk 

bedömningsskala i fyra steg: utmärkt, god, tveksam 

och otillräcklig. Gränsen för behörighet går vid 

”god”. Samtliga godkända prov rangordnas av 

bedömarna.  

I kompletteringen beskriver universitetet hur 

rangordningen görs: 

För varje provtagare finns fyra delbetyg (varje 

uppgift har betygsatts av två bedömare). Först görs 

en grov rangordning utifrån dessa delbetyg; t.ex. 

alla provtagare som har fått fyra delbetyg ”utmärkt”, 

alla som har fått fyra delbetyg ”god” och 

grupperingarna däremellan (tre ”utmärkt”, en ”god” 

osv.). Inom grupperna görs sedan en holistisk 

bedömning utifrån bedömarnas anteckningar från den 

ursprungliga bedömningen samt omläsning. 

Rangordningen görs av bedömarna gemensamt. 

Uppgift 1  

Följande beskrivning av uppgift 1 och bedömning av 

uppgifter uppger universitetet att man ger till de 

sökande på programmets webbsida.  

När vi bedömer denna uppgift granskar vi språkriktigheten 

och stilkänslan, dvs. förmågan att forma en läsvänlig, 
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stilistiskt enhetlig och språkligt korrekt text i 

förhållande till syfte och målgrupp.  

Uppgift 1. Du ska skriva en informativ text för ett 

visst syfte med hjälp av ett material av olika 

texter. Holistisk bedömningsskala: 

Utmärkt Producerar en välstrukturerad och 

effektiv text som är lätt att 

överblicka och följa med relevant 

urval av information och utmärkt 

anpassning till genre-normer och 

till en tänkt mottagargrupp. Texten 

är språkligt korrekt och håller ett 

säkert och relevant stilläge. 

God Producerar en välstrukturerad text 

som är lätt att följa med till 

största delen relevant urval av 

information och med en anpassning 

till genrenormer och till en tänkt 

mottagargrupp som är väl synlig men 

lite vag. Texten är i det närmaste 

språkligt korrekt och håller ett 

gott stilläge. 

Tveksam 

 

Producerar en strukturerad text som 

har både styrkor och brister med 

otydlig fokusering och anpassning 

till genre och mottagargrupp. 

Texten är så gott som korrekt och 

håller i huvudsak ett rimligt 

stilläge. 

Otillräcklig En text som brister påtagligt i 

struktur, genreanpassning, 

mottagaranpassning och/eller 

korrekthet och stilläge. 

 

För att bli godkänd på provet krävs att den sökande
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• uppvisar god genrekänsla i arbete med att snabbt 

överblicka, välja ut och strukturera information 

från olika källor 

• anpassar sin text väl till tänkt mottagargrupp 

• i viss mån följer grundläggande genrenormer vid 

utformning av en informativ text 

• uttrycker sig språkligt korrekt 

• uppvisar god stilistisk känsla. 

Uppgift 2 

Följande beskrivning av uppgift 2 och bedömning av 

uppgiften uppger universitetet att man ger till de 

sökande på programmets webbsida.  

När vi bedömer denna uppgift granskar vi urvalet och 

struktureringen av informationen, anpassningen till genren 

och den tänkta mottagargruppen, språkriktigheten och 

stilkänslan. 

Uppgift 2. Du ska korrigera språk och stil i en illa 

skriven text. Holistisk bedömningsskala: 

Utmärkt Har presterat en text på rakt 

igenom god svenska (lexikalt, 

syntaktiskt och grafematiskt och 

med originalets innehåll, syfte och 

målgrupp i behåll). Texten framstår 

i stilistiskt avseende som säker 

och distinkt. 

God Har presterat en text på nästan 

rakt igenom god svenska (lexikalt, 

syntaktiskt och grafematiskt och 

med originalets innehåll, syfte och 

målgrupp i behåll). En fullgod text 

men utan verklig stilistisk 

pregnans. 

Tveksam 

 

Har presterat en text med både 

starka och svaga sidor, starkare i 

fråga om språklig korrekthet eller 

i fråga om stilistisk precision, 

men med ett flertal tydliga 
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brister. 

Otillräcklig Har presterat en text som brister 

påtagligt i språklig korrekthet 

och/eller stilistik.  

 

För att bli godkänd på provet krävs att den sökande

  

• uttrycker sig språkligt korrekt 

• uppvisar god stilistisk känsla. 

Bedömningsprocessen och det alternativa urvalet 

I ansökan framför Stockholms universitet att 

bedömningen av provet görs av en grupp bestående av 

fyra personer, knutna till Språkkonsultprogrammet på 

något sätt såsom undervisande lärare, språkkonsulter 

med lång egen erfarenhet av skrivande, tidigare 

bedömare, provkonstruktörer etc. Institutionen utser 

ordförande i gruppen, som också har det övergripande 

ansvaret för bedömningsprocessen och 

resultatredovisning. Universitetet framför att 

studentrådet kommer att ombes att utse minst en 

studentrepresentant som kan övervaka bedömnings- och 

urvalsprocessen.  

Proven avidentifieras före bedömningen och varje prov 

förses med ett bedömningsprotokoll där 

delbedömningarna dokumenteras. Bedömningsprocessen 

sker i tre steg.  

Steg 1: Alla provsvar läses av två bedömare och den 

sammanvägda bedömningen leder till bedömningen klart 

godkända, klart otillräckliga och tveksamma.  

Steg 2: De tveksamma svaren bedöms av ytterligare en 

bedömare, diskuteras och grupperas därefter i de fyra 

graderingarna.  

Universitetet framför att för att ytterligare öka 

interbedömarreliabiliteten bedöms uppgift 1 och 2 för 

varje testtagare av olika personer.  
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Steg 3: En rangordning görs av samtliga godkända svar 

enligt bedömningskriterierna och den kvalitativa 

sambedömningen. 

Vidare anför Stockholms universitet att rangordningen 

av de godkända proven för det alternativa urvalet 

görs av bedömargruppen med utgångspunkt i 

bedömningsprotokollen och sambedömningen. 

Studievägledaren och kursföreståndaren deltar i möten 

då provresultaten sammanställs och rangordningen 

diskuteras och fastställs. Universitetet uppger att 

vid kommande urvalsförfarande kommer minst en 

studentrepresentant att närvara vid dessa möten.  

Efter att provresultaten och rangordningen har 

fastställts skrivs provresultaten in och en 

rangordningslista upprättas. Studievägledaren 

avanonymiserar proven och skapar en lista med namn- 

och personuppgifter som undertecknas av examinator. 

Denna lista skickas till antagningsenheten vid 

Stockholms universitet, som registrerar 

provresultaten och ansvarar för urvalet. 

Utbildningsplanens och kursplanernas innehåll 

I utbildningsplanen för Språkkonsultprogrammet (180 

högskolepoäng) anges bland målen som gäller kunskap 

och förståelse att studenten efter utbildningen ska 

kunna tillämpa kunskaper och resonera kring språket i 

arbetslivet, vetenskap, organisationer, offentlig 

förvaltning och massmedier; kunna språkplanering och 

språkvård; samt översättning och översättningsteori. 

Bland de färdigheter och förmågor som studenten efter 

utbildningen ska ha uppnått ingår att kunna uttrycka 

sig effektivt och situationsanpassat i skrift och 

tal; att kunna självständigt urskilja, analysera och 

lösa kommunikativa, textuella och språkliga problem, 

även de som rör svenskan i förhållande till andra 

språk; samt att kunna värdera språkliga uttryck och 

lämna råd i frågor kring språkvård och 

språkriktighet. 

Vidare, i kursplanen för kurs 2 (reviderad 2011-09-

07, 30 högskolepoäng) ingår en delkurs (nummer 4, 5 

högskolepoäng) som behandlar skrivande i arbetslivet. 
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I kursen ska studenterna utifrån fallbeskrivningar 

från olika branscher, liksom lokala skrivregler, öva 

sig att bedöma kommunikationssituationer, skriva och 

bearbeta texter samt ge respons till personer i 

arbetslivet. Ett av målen för kursen är att studenten 

ska kunna skriva och bearbeta texter som är anpassade 

efter situationer i yrkeslivet. Delkursen examineras 

löpande med skriftliga uppgifter. 

Informationen till studenterna 

Om kraven i utbildningen 

Institutionen för nordiska språk har i dokumentet 

”Viktig information om dina studier” sammanställt 

information till studenter som påbörjat en kurs på 

institutionen. Under rubriken ”Språkkrav” förtydligas 

vad som krävs för att klara studierna på de kurser 

som har behörighetskrav. Bland det som räknas upp är: 

• att skriva texter som har tillräckligt god struktur 

för att vara lättbegripliga för läsaren 

• att ha en grundläggande behärskning av svenska på 

olika nivåer: stavning, böjning, ords och 

konstruktioners stilvärde, skiljetecken och 

meningsbyggnad 

• att redan från början ha relativt god förmåga att 

skriva den typ av svenska som man möter i texter i 

samhället (sakprosa), dvs. av annat slag än 

skönlitteratur. 

Bedömningsprocessen 

Universitetet framför att information om provets 

syfte och utformning samt bedömningskriterier 

publiceras på programmets webbsida. Datum för 

provtillfället utannonseras ca ett år i förväg och 

samtliga sökande får en skriftlig kallelse till 

provet. Sökande kan även ta del av exempel på 

tidigare prov. Information om urvalsförfarandet får 

sökande dels på programmets webbsida, där 

fördelningen framgår, dels i kallelsen till provet.  

Vidare får sökande information i kallelsen till 

provet om när resultatet beräknas vara klart och att 

de kommer att kunna se behörigheten på webbplatsen 

Kommenterad [AL1]: Styka eller ta med detta 
avsnitt – tillför det något gentemot 

beslutet? 
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antagning.se. Universitetet uppger att ett meddelande 

även kommer att läggas ut på programmets webbsida. De 

sökande får information om att de kan ta del av 

bedömningsprotokoll och/eller hämta sitt prov. Vid 

det senaste provet skickades även ett brev till 

samtliga som underkänts med information om 

alternativa utbildningar. 

Uppföljningen från antagningen 2009 respektive 2011 

I Högskoleverket beslut från 2006 om tillstånd för 

Stockholms universitet att använda ett särskilt 

behörighetskrav om ”mycket god förmåga att uttrycka 

sig i skrift” står att universitetet senast den 15 

oktober 2007 ska inkomma med en skriftlig rapport med 

resultat från utvärdering av provet till 

Högskoleverket. I utvärderingen ”ska ingå information 

om vilka som antagits, andel män/kvinnor, de antagnas 

betygsjämförelsetal, antal avhopp i denna urvalsgrupp 

jämfört med andra urvalsgrupper, prestationer etc. 

Utvärderingen ska omfatta de tre senaste 

antagningarna samt antagningen till höstterminen 

2007. I samband med rapporteringen prövas frågan om 

fortsatt tillstånd”. Högskoleverket har inte 

registrerat någon utvärdering inlämnad 2007, inte 

heller någon förnyad ansökan, förrän 2012.  

Den inlämnade uppföljningen omfattar främst 

antagningen 2009 respektive 2011, men innehåller även 

en tabell över antalet som sökt, skrivit provet, 

blivit godkända och antagna 2002, 2004, 2007, 2009 

och 2011.  

Stockholms universitet redovisar att vid antagningen 

2009 antogs totalt 22 personer till 

Språkkonsultprogrammet, 19 kvinnor och tre män, jämt 

fördelade på tre antagningsgrupper. Hälften, 11 

personer, antogs via alternativt urval. Lägst 

betygsvärde för de sex personer som antogs på betyg 

var 19,02. Lägst värde på högskoleprovet för de fem 

personer som antogs i den gruppen var 1,2.  

Av de elva sökande som antogs via betyg eller 

högskoleprovsresultat har sex studenter slutfört 
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utbildningen och en student har avbrutit. Av dem som 

har fullföljt har två betyget B och fyra betyget C. 

Fyra studenter har ännu inte fullföljt utbildningen 

och har 15, 15, 43 respektive 63 högskolepoäng kvar.  

Detta kan jämföras med de elva sökande som antogs via 

det alternativa urvalet. Av dessa har åtta studenter 

slutfört utbildningen. Tre av dem har tilldelats 

betyget B, två betyget C och tre betyget D. Tre 

studenter har ännu inte fullföljt utbildningen. För 

dem återstår studier motsvarande 68, 70 respektive 

150 högskolepoäng.  

Vid antagningen 2011 antogs totalt 31 sökande till 

Språkkonsultlinjen, 28 kvinnor och tre män, fördelade 

på tre antagningsgrupper. Knappt hälften, 13 sökande, 

antogs via det alternativa urvalet. Lägst betygsvärde 

för de åtta personer som antogs på betyg var 17,31. 

Lägst värde var 1,2 på högskoleprovet för de tio 

sökande som antogs i den gruppen. Universitetet 

redovisar att ett fel begicks vid antagningen som 

gjorde att högskoleprovsresultatet inte räknades för 

flera studenter. Eftersom de hade högre resultat än 

de redan antagna, antogs de i efterhand. Detta 

förklarar det något högre antalet antagna i 

högskoleprovsgruppen. 

Av de 18 sökande som antogs via betyg eller 

högskoleprovsresultat har 12 tagit alla poäng de 

första två terminerna (en med betyget A, tre med 

betyget B, fem med betyget C och tre med betyget D) 

och tre studenter har avbrutit sina studier. 

Ytterligare tre studenter har poäng kvar att ta: 48, 

48 respektive 57 högskolepoäng. En student har 

studieuppehåll. 

Detta kan jämföras med de 13 sökande som antogs via 

det alternativa urvalet. Av dessa har 12 studenter 

tagit alla poäng under de två första terminerna (tre 

med betyget B, sju med betyget C och två med betyget 

D) och en student har 14 högskolepoäng kvar att ta.  
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Högskoleverkets bedömning 

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 Högskoleverket, med stöd av 11 §, bevilja en 

ansökan om andra krav än de som följer av de 

fastställda områdesbehörigheterna (HSVFS 2007:8).  

Vidare, om det finns särskilda skäl får 

Högskoleverket, enligt 7 kap. 15 §, 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 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, inlämnade 

kompletteringar, kursplaner för de två första 

terminerna och information om studiernas krav, som 

finns på programmets webbsida, har Högskoleverket 

gjort följande bedömning. 

Andra krav – särskild behörighet 

För behörighet till Språkkonsultprogrammet vill 

Stockholms universitet, utöver områdesbehörighet 2 

(aktuellt språk steg 3, Engelska B), använda ett 

särskilt behörighetskrav om ”mycket god förmåga att 

uttrycka sig i skrift”. 

Universitetet anger som skäl för att tillämpa detta 

krav för särskild behörighet att god språkförmåga är 

av yttersta vikt för en språkkonsults yrkeskompetens 

och en förutsättning för studenten att kunna ta till 

sig utbildningen. Universitetet anför att det inom 

programmets ram inte finns utrymme och tid att 

utveckla studentens förmåga att skriva bra texter när 
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syftet är att utbilda konsulter med expertkompetens i 

svenska. Dessutom motsvarar inte 

områdesbehörigheterna den kompetens som mäts i det 

prov som universitetet använder i 

Språkkonsultprogrammet. Vidare framför universitetet 

att man av erfarenhet vet att höga betyg inte är 

någon garanti för språkbegåvning och för att en 

person kan skriva bra texter på svenska. 

Svenska ingår i den grundläggande behörigheten för 

högskoleutbildning (Svenska A och Svenska B eller 

motsvarande), men inte i någon av 

områdesbehörigheterna. Det som krävs för att uppnå 

målen för Svenska A och Svenska B i gymnasieskolan 

bedömer Högskoleverket inte vara tillräckligt och av 

ett sådant djup och sådan bredd att den sökande kan 

tillgodogöra sig utbildningen inom 

Språkkonsultprogrammet samt uppnå kurs- och 

utbildningsmålen med det som är normal studietakt för 

utbildningen.  

Bedömningskriterierna för uppgift 1 i 

antagningsprovet ger vid handen att för att vara 

behörig till utbildningen måste den sökande [i 

korthet] prestera en välstrukturerad text som är lätt 

att följa, med till största delen relevant urval av 

information och anpassad till genrenormer samt till 

en tänkt mottagargrupp. Texten ska även vara i det 

närmaste språkligt korrekt och hålla ett gott 

stilläge. För uppgift 2 ska den sökande för att vara 

behörig prestera en text på nästan rakt igenom god 

svenska (lexikalt, syntaktiskt och grafematiskt och 

med originalets innehåll, syfte och målgrupp i 

behåll). Det ska vara en fullgod text men utan 

verklig stilistisk pregnans.  

I kursplanen för kurs 2 under den inledande terminen 

finns exempel på hur den efterfrågade förmågan 

”mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift” 

(behörighetskravet) är nödvändig för att studenten 

ska kunna klara av löpande examinationsuppgifter 

under kursen och uppnå kursmål. Ett exempel är det 

kursmål som formuleras: ”Vid kursens slut ska 
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studenten kunna […] skriva och bearbeta texter som är 

anpassade efter situationer i yrkeslivet.”  

Högskoleverket gör bedömningen att särskilda skäl 

finns för Stockholms universitet att använda ett 

särskilt behörighetskrav som formuleras ”mycket god 

förmåga att uttrycka sig i skrift”. Skälen utgår 

ifrån att denna förmåga är en nödvändig grund på 

vilken moment i utbildningen bygger, såsom att redan 

tidigt i utbildningen kunna, utifrån 

fallbeskrivningar från olika branscher liksom lokala 

skrivregler, öva sig att bedöma 

kommunikationssituationer, skriva och bearbeta texter 

samt ge respons till personer i arbetslivet (del av 

innehållet i delkurs 4 i kurs 2). 

Högskoleverket anser att universitetet i 

beskrivningen av antagningsprovet samt genom 

utbildningens innehåll och mål har kunnat göra det 

trovärdigt att den förmåga som krävs är både helt 

nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra 

sig utbildningen och kan mätas med det föreslagna 

antagningsprovet. I kursplanerna för utbildningens 

första år finns exempel på innehåll och mål som 

kräver relativt djupa och breda förkunskaper i 

svenska, vilka inte motsvaras av målen i 

gymnasieskolans behörighetsgivande kurserna eller i 

områdesbehörigheterna. Den sökande kan ha tillägnat 

sig denna förmåga utanför skolan, t.ex. genom övning 

inom ramen för annan utbildning, i yrkeslivet eller 

på egen hand. 

Stockholms universitet har beskrivit att 

bedömargruppen består av personer som tillsammans 

besitter kompetens om utbildningen och vad arbetet 

som språkkonsult innebär. Ansökan saknar dock 

information om vilken utbildning som bedömargruppen 

får inför sitt arbete. Högskoleverket anser att 

utbildning är viktigt för att säkerställa att 

bedömargruppen delar samma uppfattning om hur 

bedömningen ska göras, t.ex. om innebörden av 

kriterierna och hur de ska tillämpas. Detta är 

väsentligt både i bedömningen av vilka sökande som är 
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behörighet och obehöriga, och när sökande rangordnas 

för det alternativa urvalet.  

Stockholms universitet uppger att studentrådet kommer 

att tillfrågas om att utse minst en 

studentrepresentant som kan övervaka bedömnings- och 

urvalsprocessen samt att minst en studentrepresentant 

kommer att närvara vid de möten där provresultaten 

sammanställs och rangordningen diskuteras och 

fastställs. Högskoleverket anser att 

studentrepresentation är viktig, för att bevaka 

bedömningsprocessen och rättsäkerheten för de 

sökande, men att det är olämpligt att studenter 

deltar i själva bedömningsarbetet. Det senare verkar 

inte vara avsikten utan beskrivningen ger intrycket 

av att studenternas roll snarare ska vara som 

bevakare av processen och rättsäkerheten. 

Vad Högskoleverket kan bedöma av universitetets 

beskrivning av hur och vilken information som sökande 

har tillgång till om antagningsprovet, 

bedömningsprocessen och resultatet av bedömningen är 

den väl genomtänkt och bör uppfylla de behov som 

målgrupperna har. Den bidrar även till att ge 

transparens kring behörighetskravet, 

bedömningsprocessen och urvalsprocessen. 

Högskoleverket gör bedömningen att det prov som 

Stockholms universitet har beskrivit i sin ansökan 

kan genomföras på ett för de sökande tillräckligt 

rättssäkert sätt.  

Det alternativa urvalet 

I propositionen Ny värld – ny högskola (prop. 

2004/05:162) anges följande om urvalsgrunden andra 

särskilda prov.  

Enligt 7 kap. 15 § högskoleförordningen får urvalsgrunden 

andra särskilda prov användas endast i fråga om 

utbildningar som förbereder för yrkesområden som ställer 

krav på vissa personliga egenskaper eller särskild 

kompetens samt för utbildningar med konstnärlig 

inriktning. (s. 178) 
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Vidare föreslog regeringen i propositionen Vägar till 

högskolan för kunskap och kvalitet (prop. 

2006/07:107) att lärosätenas möjlighet att besluta om 

alternativa urvalsgrunder ska omfatta högst en 

tredjedel av platserna från och med höstterminen 

2008. Ett syfte med det alternativa urvalet är att 

”vid sidan om betyg och högskoleprov ge möjlighet att 

ta till vara meriter och erfarenheter som är särskilt 

betydelsefulla för utbildningen.” (s. 20). Regeringen 

menade också att olika grupper gynnas av olika 

urvalsgrunder, vilket bidrar till heterogena 

studentgrupper avseende ålder och yrkesbakgrund. 

Högskoleverket har i arbetet med tillståndsgivningen 

kommit fram till att tillstånd för annan 

platsfördelning i normalfallet ska möjliggöra flera 

vägar in i högskolan. Vidare är Högskoleverkets 

tolkning av förordningen att då ett lärosäte vill 

använda urvalsgrunderna i 7 kap. 23 § till mer än en 

tredjedel av platserna ska verket även pröva de 

urvalsgrunder som lärosätet planerar att använda. 

Urvalet syftar till att de mest lämpade sökande ska 

antas till utbildningen. Urvalet bör göras på ett 

sådant sätt att godtyckliga bedömningar minimeras. 

Vid Högskoleverkets bedömning av lärosätets ansökan 

läggs stor vikt vid rättssäkerheten för de sökande. 

Högskoleverket ställer därför höga krav på lärosätets 

beskrivning av vad (egenskaper/kompetenser/förmågor) 

urvalsinstrumentet avser att mäta, vilka 

bedömningskriterier och vilken skala som används för 

bedömningen. Verket ställer även 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.  

En grundläggande förutsättning för rättssäkerheten är 

också att behörighetskrav och urvalsgrunder hålls 

isär, eftersom vissa behörighetsbeslut går att 

överklaga. 

Stockholms universitet har ansökt om att få använda 

tre vägar in till Språkkonsultprogrammet: betyg, 
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högskoleprov och ett alternativ urval genomfört 

utifrån sökandes provresultat. Fördelningen mellan de 

tre följer inte den som ställts upp i 

högskoleförordningen. Istället vill universitetet 

fördela hälften av platserna via alternativt urval, 

30 procent via betyg och 20 procent via högskoleprov. 

Det alternativa urvalet ger en möjlighet för den 

sökande som utvecklat en mycket god skrivförmåga på 

annat sätt än i gymnasieskolan, eller som är duktiga 

på att skriva men inte har tillräckligt höga betyg, 

att bli antagen till utbildningen. Detta följer 

regeringens intentioner med flera vägar in i 

högskolan och att olika urvalsgrupper gynnas av olika 

urvalsgrunder.  

Det är dock inte självklart att 50 procent av 

platserna ska fördelas via det alternativa urvalet. 

Den uppföljning som universitetet lämnat visar att 

något fler studenter som antagits 2009 via det 

alternativa urvalet har avslutat utbildningen (åtta 

jämfört med sex), men att betygs- och 

högskoleprovsgruppen hade något högre betyg än de som 

antagits via det alternativa urvalet. I den grupp som 

antogs 2011 är skillnaden mer entydig, dock omfattar 

den endast det första läsårets resultat. Efter två 

terminer har 12 av 13 studenter antagna via det 

alternativa urvalet klarat alla kurser medan 

motsvarande resultat uppnås av 12 av 18 studenter som 

antagit via betyg eller högskoleprovsresultat. I den 

senare gruppen har dessutom tre studenter avbrutit 

sina studier. Universitetet uppger att den senaste 

antagningsomgången varit speciell och att inte enbart 

dem som hade högst resultat på högskoleprovet 

antagits utan även andra. Det kan antas att 

högskoleprovsgruppen därmed även är mer heterogen än 

den annars hade varit. Högskoleverket gör ändå – 

baserad på universitetets motivering, utbildningens 

innehåll och fokus, uppföljningens resultat och 

regeringens intentioner att ge möjlighet att ta till 

vara meriter och erfarenheter som är särskilt 

betydelsefulla för utbildningen – bedömningen att 

särskilda skäl finns och att hälften av platserna 
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till Språkkonsultprogrammet får fördelas via ett 

alternativt urval där de sökande rangordnas efter 

resultat på det beskrivna antagningsprovet.  

Vidare gör Högskoleverket bedömningen att det 

antagningsprov som Stockholms universitet vill 

använda prövar de sökandes skriftliga förmåga på ett 

sätt som är relevant för utbildningen. I uppgift 1 

ska den sökande skriva en informativ text för ett 

visst syfte med hjälp av olika texter. Den 

framställda texten ska bl.a. uppvisa god genrekänsla, 

vara språkligt korrekt och uppvisa god stilistisk 

känsla. I uppgift 2 ska den sökande korrigera språk 

och stil i en illa skriven text så att den omarbetade 

texten är språkligt korrekt och uppvisar god 

stilistisk känsla. Både dessa uppgifter kan kopplas 

till utbildningsinnehåll tidigt i utbildningen och 

ses som nödvändiga förkunskapskrav. Vidare är 

bedömningsområdena, kriterierna och skalorna som 

används för att bedöma antagningsprovet, och därmed 

även används för att rangordna de behöriga sökande 

efter provresultat, tillräckligt tydligt formulerade 

och transparenta för att möjliggöra likvärdiga 

bedömningar mellan texter och mellan 

antagningsomgångar. Till transparensen bidrar även 

att det förs bedömningsprotokoll och att protokollet 

är tillgängligt för den sökande efter att urvalet är 

genomfört. Till detta kan läggas att de sökande får 

information om antagningsprovet och vad som bedöms i 

god tid innan provet genomförs. 

Vidare är det Högskoleverkets bedömning att 

Stockholms universitet med det beskrivna 

urvalsinstrument och bedömningsprocessen kan 

genomföra det alternativa urvalet på ett tillräckligt 

rättssäkert sätt.  

Högskoleverket gör bedömningen att Stockholms 

universitet i sin ansökan och kompletterande underlag 

har visat att det finns särskilda skäl för att inte 

enbart använda betyg och högskoleprovsresultat för 

urval till Språkkonsultprogrammet. Dessa särskilda 

skäl utgår ifrån att betyg och högskoleprov inte 



 
 

 
 

 18 

speglar förmågor som är viktiga för att studenten ska 

kunna tillgodogöra sig utbildningen. Högskoleverket 

gör bedömningen att det urvalsinstrument som 

universitetet vill använda – ett antagningsprov som 

består av två skrivuppgifter – ger en lämplig grund 

för fördelningen av hälften av platserna till 

utbildningen. Högskoleverket bedömer vidare att det 

alternativa urvalet kan genomföras på ett för de 

sökande tillräckligt rättssäkert sätt. 

Högskoleverkets beslut 

Andra krav – särskild behörighet 

Högskoleverket beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 

högskoleförordningen, att Stockholms universitet, 

utöver områdesbehörighet 2, får använda ”mycket god 

förmåga att uttrycka sig i skrift” som särskilt 

behörighetskrav för tillträde till 

Språkkonsultprogrammet, 180 högskolepoäng. Enligt 8 § 

ska de krav som ställs på särskild behörighet vara 

helt nödvändiga för att studenten ska kunna 

tillgodogöra sig utbildningen. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till 

höstterminen 2013 och tills vidare. Högskoleverket 

(fr.o.m. 1 januari 2013 Universitets- och 

högskolerådet) kan dock besluta att följa upp 

ärendet. Vidare, om Stockholms universitet vill ändra 

i det beviljade kraven, ska en ny ansökan skickas 

till Universitets- och högskolerådet (fr.o.m. 1 

januari 2013).  

Högskoleverket bedömer att Stockholms universitet i 

ansökan och inlämnade kompletteringar har kunnat visa 

att det finns särskilda skäl för universitetet att 

använda det höjda kravet som formuleras ”mycket god 

förmåga att uttrycka sig i skrift” till 

Språkkonsultprogrammet. Universitetet har kunnat visa 

att denna förmåga är helt nödvändigt för att 

studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Skälet för Högskoleverkets bedömning är att mycket 

god förmåga att uttrycka sig i skrift är en nödvändig 
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grund på vilken moment och kursmål tidigt i 

utbildningen bygger. Det djup och den bredd som krävs 

i svenska för att uppnå den efterfrågade förmågan 

täcks inte in av den grundläggande behörigheten eller 

någon av områdesbehörigheterna.  

Det antagningsprov som Stockholms universitet vill 

använda består av två delprov: dels ett där språk och 

stil ska korrigeras i en illa skriven text, dels ett 

där en informativ text ska skrivas för ett visst 

syfte med hjälp av ett material av olika texter.  

Provet ska pröva att den sökande kan 

• snabbt överblicka, välja ut och strukturera 

information från olika källor för ett visst syfte 

• ta hänsyn till en tänkt mottagargrupp och 

grundläggande genrenormer vid utformningen av en 

informativ text 

• uttrycka sig språkligt korrekt i skrift och uppvisa 

god stilistisk känsla. [vad prövar det].  

Stockholms universitet har kunnat göra det trovärdig 

att den förmåga som universitetet kräver för 

behörighet kan prövas med det beskrivna 

antagningsprovet. 

Vidare gör Högskoleverket bedömningen att 

antagningsprovet på ett tillräckligt rättssäkert sätt 

prövar det särskilda behörighetskravet.  

Det alternativa urvalet 

Högskoleverket beslutar, med stöd av 7 kap. 15 § 

högskoleförordningen, att Stockholms universitet får 

tillstånd att fördela hälften av platserna till 

Språkkonsultprogrammet, 180 högskolepoäng, genom ett 

alternativt urval, som baseras på de sökandes 

resultat på det antagningsprov som beskrivs i ansökan 

och i korthet i föregående avsnitt i detta beslut. 

Stockholms universitet har i ansökan och inlämnade 

kompletteringar kunnat visa att det finns särskilda 

skäl för att göra en annan platsfördelning till 

Språkkonsultprogrammet än den som anges i 13 § och 



 
 

 
 

 20 

fördela platserna på grundval av någon eller några av 

de urvalsgrunder som anges i 12 §.  

Tillståndet att använda ett alternativt urval gäller 

hälften av utbildningens platser, inklusive den andel 

som lärosätet själv kan besluta om. Av övriga platser 

ska 30 procent tillsättas via betyg och 20 procent 

via högskoleprovsresultat.  

Tillståndet gäller från och med antagningen till 

hösttermin 2013 och till och med antagningen till 

hösttermin 2017. Högskoleverket (fr.o.m. 1 januari 

2013 Universitets- och högskolerådet) kan välja att 

följa upp tillståndet. 

Skälen för Högskoleverkets beslut är att Stockholms 

universitet har kunnat visa att det prov som 

universitetet vill använda för det alternativa 

urvalet prövar den sökandes skriftliga förmåga på ett 

för utbildningen relevant sätt. Vidare är 

bedömningsområden, kriterier och skalor som används i 

universitetets prövning, och därmed även för att 

rangordna de sökande, tillräckligt tydligt 

formulerade för att resultera i likvärdiga 

bedömningar av skrivuppgifterna, även i de olika 

ansökningsomgångarna. Dessutom visar Stockholms 

universitets beskrivning att det finns en transparens 

i bedömnings- och urvalsprocessen, vilket ger goda 

förutsättningar för rättssäkerhet och förutsägbarhet 

i processerna. 

Vidare har Stockholms universitet på ett trovärdigt 

sätt kunnat visa genom ansökan, kompletteringar och 

inlämnad uppföljning av studenternas resultat att det 

föreligger särskilda skäl för att hälften av 

platserna ska fördelas via det alternativa urvalet, 

30 procent via betyg och 20 procent via 

högskoleprovsresultat. Skälen baseras på att 

antagningsprovet prövar en förmåga som är helt 

nödvändig för att studenten ska kunna tillgodogöra 

sig utbildningen och att den sökande kan uppnå denna 

förmåga på fler sätt än i skolan. 
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Högskoleverkets bedömning är att det alternativa 

urvalet kan göras på ett för de sökande tillräckligt 

rättssäkert sätt. 

Om Stockholms universitet vill fortsätta att använda 

ett alternativt urval för fördelning av hälften av 

platserna efter höstterminen 2017 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, 

studieavbrott etc. 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 något som ingår 

i det beviljade tillståndet, t.ex. som rör 

urvalsinstrumentet eller urvalsförfarandet, ska en ny 

ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet 

(fr.o.m. 1 januari 2013). Universitets- och 

högskolerådet kan även besluta att följa upp 

tillståndet. 

Slutligen vill Högskoleverket understryka vikten av 

att de sökande får tydlig information om 

behörighetskravet för utbildningen, hur detta prövas 

samt vad som är gränsen för godkänt antagningsprov. 

De sökande behöver även tydlig information om 

urvalsprocessen och vad som ska bedömas i den. 

Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, 

ansvarig för Högskoleverkets tillståndsgivning, efter 

föredragning av utredaren Anna Lundh. 
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