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Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning 
och alternativt urval till Tolkning i offentlig sektor 
I vid Lunds universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Lunds universitet får använda godkänt resultat på det i 
ansökan beskrivna antagningsprovet som särskilt behörighetskrav för tillträde till  

Tolkning i offentlig sektor I, arabiska (FLRB11) 
Tolkning i offentlig sektor I, somaliska (FLRB12) 
Tolkning i offentlig sektor I, persiska (FLRB13) 
Tolkning i offentlig sektor I, dari (FLRB14) 

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 också, med stöd av 7 Kap. 15 § 
högskoleförordningen, att Lunds universitet får tillstånd att fördela samtliga platser till 
respektive kurs genom ett alternativt urval baserat på resultatet av antagningsprovet.  

Skälen för Universitets- och högskolerådets beslut är att Lunds universitet på ett 
tillfredställande sätt kunnat visa att ett antagningsprov är nödvändigt för att lärosätet 
ska kunna försäkra sig om att de sökande har tillräckliga förkunskaper för att kunna 
tillgodogöra sig utbildningen.  

Lärosätet har också visat att resultatet på arbetsprovet är ett lämpligt instrument för 
att rangordna de sökande i urvalet.  

Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det prov som lärosätet ansöker 
om tillstånd att få använda på ett tillräckligt rättssäkert sätt prövar det sökandes 
färdigheter.  

Universitets- och högskolerådet understryker vikten av att de sökande får tydlig 
information om behörighetskravet för utbildningen och hur detta prövas, vad som är 
gränsen för ett godkänt arbetsprov samt hur resultatet på antagningsprovet används i 
urvalet.  
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Tillståndet att använda godkänt antagningsprov som särskild behörighet gäller från och 
med antagning till höstterminen 2021 och till och med antagning till vårterminen 2022.  

Enligt 7 kap. 11 § punkten 2 i högskoleförordningen (1993:100), som trädde i kraft 1 
januari 2019, får en högskola till utbildning som påbörjas efter utgången av maj 2022 
själv meddela föreskrifter om krav på andra villkor än kunskaper från en eller flera 
kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper om de betingas av utbildningen 
eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Innan 
lärosätet meddelar dessa föreskrifter ska Universitets- och högskolerådet ges tillfälle 
att yttra sig över lärosätets förslag. 

Tillståndet att fördela samtliga platser genom alternativt urval baserat på resultatet av 
antagningsprovet gäller från och med antagning till höstterminen 2021 och till och 
med antagning till vårterminen 2022.  

Om Lunds universitet vill fortsätta att använda ett alternativt urval för fördelning av 
samtliga av platserna efter vårterminen 2022 måste lärosätet inkomma med en ny 
ansökan. Från och med den 1 januari 2022 får 7 Kap. 15 § högskoleförordningen en ny 
lydelse. Enligt den nya lydelsen måste en vissa andel av platserna fördelas på grundval 
av betyg och högskoleprovsresultat. 

Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, ansvarig för Universitets- och 
högskolerådets tillståndsgivning, efter föredragning av utredaren Linda Puhls. 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor 

Linda Puhls 
Utredare 
 

Beslutet är på grund av rådande situation med coronaviruset inte signerat. 
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Ärendet 

Lärosätets motivering och beskrivning 

Ansökan gäller Tolkning i offentlig sektor I, i fyra olika språkinriktningar, arabiska, 
somaliska, persiska och dari. Kurserna är på 30 högskolepoäng.  Skälen som lärosätet 
anger för att vilja använda godkänt antagningsprov för behörighet och i urvalet 
redovisas nedan. 

Lunds universitet framför att Sverige under 2015 tog emot mer än 160 000 
asylsökande och behovet av tolkning inom myndigheter, rättsväsende och 
sjukvård ökade markant samtidigt som det rådde stor brist på utbildade tolkar i 
språk som arabiska, dari, somaliska. Mot bakgrund av tolkbristen i samhället och 
det stora behovet av kvalificerade tolkar utvecklade Tolk och översättarinstitutet 
(TÖI), Stockholms universitet nya kurser för tolkar i offentlig sektor (Tolkning i 
offentlig sektor I, 30 hp) som startade vårterminen 2017. Kurserna har sedan dess 
startat vårterminerna 2018, 2019 och 2020 vid Stockholms universitet samt 
höstterminen 2019, då förlagd till Lunds universitet men i Stockholms universitets 
regi. Den som med godkänt resultat genomgått Tolkning i offentlig sektor I (med 
inriktning arabiska, dari, tigrinska, somaliska, persiska eller mongoliska) kan 
ansöka om att registrera sig i kategorin "tolk, talade språk (universitet) steg 1" i 
Kammarkollegiets register över utbildade tolkar. Från och med vårterminen 2021 
kommer Språk- och litteraturcentrum (SOL) driva kurserna Tolkning i offentlig 
sektor II i egen regi. SOL önskar även ge kurserna Tolkning i offentlig sektor I med 
start höstterminen 2021.  

Lärosätet anför att kurserna Tolkning i offentlig sektor I, omfattar heltidsstudier under 
en termin. Undervisningen är delvis nätbaserad och delvis förlagd till campus. Kurserna 
ger grundläggande teoretisk kunskap om tolkning som social interaktion, som kognitiv 
process och praktisk verksamhet. Kursen behandlar olika tolkningstekniker, 
terminologiarbete, tolkens egen självpresentation på båda tolkspråk samt de etiska 
frågeställningar som är förknippade med tolkning. De ger också praktisk förtrogenhet 
med grundläggande tolkningstekniker dvs. kort konsekutivtolkning utan anteckningar 
och simultan viskningstolkning, samt inblick i olika tolksituationer såsom dialogtolkning 
på plats och distanstolkning. Examinationsformer på kurserna är hemtentamina, 
inlämningsuppgifter samt ett muntligt tolkprov. Tolkspråken på kursen är svenska och 
arabiska, somaliska, persiska eller dali. 

Antagningsprov som särskild behörighet 
Den särskilda behörigheten till kurserna utgörs av godkänt resultat på ett 

antagningsprov. Sökanden som uppfyller kraven för grundläggande behörighet kallas 
till antagningsprov.  

Undervisningen på kurserna består av såväl teoretiska moment som praktiska 

färsighetsmoment i tolkning. Det ingår ingen utbildning i tolkspråken. Tillräckliga 

språkfärdigheter vid kursstart är en förutsättning för att tolkfärdigheten och 

minnestekniken ska kunna tränas upp under kursernas gång. För att säkerställa att de 

sökande ska kunna tillgodogöra sig kurserna behöver därför deras språkfärdigheter i 

respektive tolkspråk testas. Flera av de aktuella tolkspråken ges inte på gymnasie- 

eller högskolenivå, varför språkkunskaper motsvarande områdesbehörighet A” eller 
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högskolepoäng i de aktuella språken (utöver svenska) inte går att tillämpa som krav 

på särskild behörighet till kurserna. Erfarenhet från andra tolkutbildningar i TÖI:s regi 

visar dessutom att betyg från gymnasiet, högskolepoäng i språken eller tidigare 

språkutbildningar inte speglar den bredd i språkfärdighet som krävs för att 

studenterna ska kunna tillgodogöra sig kurserna med godkänt resultat. Lunds 

universitet anser därför att ett antagningsprov som krav på särskild behörighet är helt 

nödvändig för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig kurserna och efter 

genomgången kurs kunna arbeta som tolkar.  

Antagningsprovets innehåll 
Lunds universitet anför att antagningsprovets utformning har utarbetats i dialog med 

TÖI. De sökande testas i svenska och det andra tolkspråket med avseende på samtliga 

språkfärdigheter, såväl produktiva (tala, skriva) som receptiva (höra, läsa). Dessa 

färdigheter testas i olika delprov: 

 

Delprov 1: Överföring av tal på svenska och på det andra tolkspråket 

 

Delprovet består av två moment: femton meningar på svenska som läses upp och som 
ska överföras muntligt till det andra tolkspråket, samt femton meningar på det andra 
tolkspråket som läses upp och som ska överföras muntligt till svenska. Varje mening 
utgör en semantisk enhet och meningarna bildar tillsammans, för respektive tolkspråk, 
en sammanhängande text om ett vardagligt ämne. Meningarna läses upp en och en i 
normalt taltempo och den sökande ska muntligen återge innehållet direkt efter varje 
mening. Delprovet tar cirka 15 minuter att genomföra för den sökande. 

Delprovet testar hörförståelse (språkfärdigheten höra) samt muntlig produktion 
(språkfärdigheten tala) på svenska och på det andra tolkspråket. 

Den sökandes prestation bedöms utifrån kriterierna innehållsåtergivning, uttal samt 
grammatik/språkbehärskning. Varje mening bedöms utifrån de tre kriterierna enligt 
skalan Godkänd/Underkänd. Kriteriet innehållsåtergivning väger dubbelt så tungt (2 
poäng för Godkänd, 0 poäng för Underkänd) som kriterierna uttal och 
grammatik/språkbehärskning (1 poäng vardera för Godkänd, 0 poäng för Underkänd) i 
sammanvägningen av provresultatet. Max antal poäng per mening är 4, vilket innebär 
ett maxantal om 60 poäng per språk. 

För att få godkänt på delprov 1 måste den sökande uppnå minst 50 poäng av 60 

möjliga per språk. 

Delprovet görs i närvaro av två bedömare som har förstaspråkskunskaper i de aktuella 

tolkspråken samt erfarenhet av bedömning av språkfärdighet inför tolkning. 

Exempel på gränsen för godkänt och underkänt i delprov 1 

För godkänt resultat krävs att kandidaten på ett språk kan producera meningar som 
yttras på ett annat språk. Överföringen ska visa att kandidaten har förstått en menings 
huvudsakliga innehåll samt kan kommunicera detta på det aktuella språket. 

För godkänt avseende kriteriet innehåll krävs att överföringen 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. 
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För godkänt avseende kriterierna uttal samt grammatik/språkbehärskning gäller att 

brytning och viss icke-idiomatisk grammatik är acceptabel. När det gäller idiomatisk 

grammatik ska ordval, meningsbyggnad och tempusformer huvudsakligen motsvara 

konventionell skrift eller talspråksbruk på respektive språk. Vid bedömning av svensk 

språkbehärskning kan t.ex. inkorrekt placering av "inte", bibehållande av 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 preteritum) 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'kvå'rd), likaså olika uttalsvariationer av 

ord exempelvis [o] istället för [0e] 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 överföring som motsvarar 

förlagan eller producerar en överföring som är så icke-idiomatisk i fråga om 

grammatik och uttal att den inte, eller endast med svårighet, förstås av 

bedömarna. 

Delprov 2: Läsförståelse på svenska och på det andra tolkspråket 

Delprovet består av två moment: en text på svenska samt en text på det andra 

tolkspråket. Båda texter behandlar ett vardagligt tema och omfattar cirka 250 ord 

per text. Till respektive text hör tio frågor om textens innehåll som den sökande ska 

svara på med fritt formulerade svar. Den sökande har 30 minuter på sig för att 

genomföra delprov 2. 

Delprovet testar läsförståelse (språkfärdigheten läsa) och skriftlig produktion 

(språkfärdigheten skriva) på svenska och på det andra tolkspråket. 

Den sökandes prestation bedöms utifrån kriterierna innehåll och språkbehärskning 

(grammatik samt idiomaticitet). Varje svar bedöms utifrån de två kriterierna enligt 

skalan Godkänd/Underkänd. Kriteriet innehåll väger dubbelt så tungt (2 poäng för 

Godkänt, 0 poäng för Underkänt) som kriteriet för språkbehärskning (1 poäng för 

Godkänt, 0 poäng för Underkänt) i sammanvägningen av provresultatet. Max antal 

poäng per svar är 3, vilket innebär ett maxantal om 30 poäng per språk. 

För att få godkänt på delprov 2 behöver den sökande uppnå minst 18 poäng av 30 

möjliga per språk. 

Delprovet görs i en provsal tillsammans med andra sökande och rättas av bedömare 
som har förstaspråkskunskaper i de aktuella tolkspråken samt erfarenhet av 
bedömning av språkfärdighet inför tolkning. 

Exempel på gränsen för godkänt och underkänt i delprov 2 

För godkänt resultat krävs att kandidaten utifrån innehållet i den lästa texten kan 

formulera skriftliga svar. Svaren ska ges på samma språk som frågorna ställts och 

som texten förekommer på. Den sökande ska visa att den har förstått den 
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huvudsakliga innebörden i texten och formulera korta, relevanta svar på frågorna 

om texten. 

För godkänt resultat avseende kriteriet innehåll krävs att svaren tyder på att den 

sökande har uppfattat textens innehåll och budskap korrekt. Kandidatens svar på 

frågorna behöver vara kopplade till texten. Vid bedömning av innehållet spelar fakta 

(t.ex. siffror och tal, namn, händelser) avgörande roll. 

För godkänt resultat avseende kriteriet språkbehärskning (grammatik och 

idiomaticitet) accepteras stav- och ordföljdsfel så länge det inte påverkar syftning och 

förståelse i svaret. Däremot om svaret på frågan är oförståeligt ifråga om grammatik 

och idiomaticitet underkänns svaret utifrån kriteriet språkbehärskning. Exempelvis på 

frågan "Varifrån hämtade Anna boken?" godkänns svarsalternativ som "Anna 

hemtäde båken från hylan", medan svaret "Anna hämtade boken från hålan" 

underkänns. Stavningen av hyllan som hålan innebär en betydelseändring i 

sammanhanget. Ytterligare exempel på underkänt svar är om grammatiska brister 

påverkar förståelsen av händelseförloppet eller vem som utför/utfört handlingen i 
fråga, t.ex. "Han vill hämtat från hyllan". 

Vid underkänt resultat kan den sökande inte visa att den har förstått innehållet i 

texten, vilket syns genom att den sökandes svar på frågorna tyder på missförstånd 
ifråga om innehållet och språkbehärskningen. 

Sammanställning av provresultatet 
När samtliga prov är rättade sammanställs resultaten. Max antal poäng på 
antagningsprovet är 180 poäng (120 poäng totalt för delprov 1, 60 poäng totalt för 
delprov 2). För att den sökande ska klara antagningsprovet måste samtliga 
provmoment vara godkända. Det går inte att kompensera för låga poäng i ett moment 
med höga poäng i ett annat moment. De sökande som har klarat antagningsprovet, 
och som därmed har uppfyllt kravet på den särskilda behörigheten och är aktuella för 
ett eventuellt urval, rangordnas utifrån deras totala antal poäng. 

Utformning och bedömning av antagningsprovet 
Antagningsprovets olika delar konstrueras av universitetslektorer anställda vid Språk- 

och litteraturcentrum i samarbete med övriga bedömare (erfarna tolklärare) i 

respektive tolkspråk. Samtliga provkonstruktörer har gedigen erfarenhet av 

provkonstruktion samt av bedömning. I samband med utformningen av 
antagningsprovet testas de olika provdelarna på talare av språket ifråga. 

Information till sökande och dokumentation av provresultat 
Information om hur antagningsprovet går till samt gräns för godkänt resultat finns 
tillgänglig på Språk- och litteraturcentrums hemsida i god tid före sista anmälningsdag. 
När den centrala antagningen vid Lunds universitet har bedömt den grundläggande 
behörigheten kallas behöriga sökande skyndsamt till antagningsprov. 

Delprov 1 spelas, med sökandes godkännande, in. Om inga tveksamheter uppstår kring 
bedömningen raderas inspelningen direkt efter provet. De sökandes svarsblanketter 
från delprov 2 sparas och arkiveras i två år. För varje sökande förs ett 
bedömningsprotokoll med underlag för poängbedömningen från de två delproven. 
Bedömningsprotokollen sparas under gallringsfristen (två år). När SOL har bedömt den 
särskilda behörigheten och urvalet har gjorts får de sökande ett antagningsbesked via 
antagning.se. 
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Antagningsprov som urvalsinstrument 
I de fall det finns fler antal sökande med godkänt resultat på antagningsprovet än det 
finns studieplatser per kurs (språk) önskar lärosätet använda resultatet från 
antagningsprovet för urval. De reguljära urvalsinstrumenten, betyg och högskoleprov, 
ger inte den information om de sökande till kursen som lärosätet behöver för att 
kunna säkerställa att de bäst lämpade antas. 

Eftersom antagningsprovet testar de sökandes språkfärdigheter, och därmed deras 
potential att utveckla en god tolkfärdighet under kursens gång, anser lärosätet att 
urval på grundval av provresultat säkerställer att de sökande som har störst chans att 
tillgodogöra sig kursen antas. I de fall två eller fler behöriga sökande har samma 
resultat, det vill säga samma totala antal poäng, på antagningsprovet avgör övriga 
urvalskriterier (i första hand resultat på högskoleprov, därefter lottning). 

Universitets- och högskolerådets 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 Universitets- och högskolerådet, med stöd av 7 kap. 11 §, bevilja en ansökan om 
andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (UHRFS 2013:2).  

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 §.  

Baserat på Lunds universitets ansökan har Universitets- och högskolerådet gjort 
följande bedömning. 

Andra behörighetsvillkor 
För behörighet till kursen Tolkning i offentlig sektor I vill Lunds universitet använda ett 
särskilt behörighetskrav om godkänt antagningsprov. 

Lunds universitet anger att tillräckliga språkfärdigheter vid kursstart är en förutsättning 
för att tolkfärdigheten och minnestekniken ska kunna tränas upp under kursens gång. 
Erfarenhet från andra tolkutbildningar i TÖl: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 kursplanen finns exempel på hur kravet på muntliga språkfärdigheter används som en 
del av utbildningen. Ett exempel är kursmål för kurserna som formuleras: "Efter 
avslutat kurs ska den studerande kunna: - visa förtrogenhet med tolkens 
självpresentation på båda tolkspråken, - planera och genomföra tolkade samtal inom 
socialtjänst- och arbetsmarknadsområdet, - använda relevant terminologi och realia 
inom socialtjänst- och arbetsmarknadsområdet". 

Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att de krav som Lunds 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 
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nödvändiga krav för att studenten ska kunna tillgodogöra sig kurserna Tolkning i 
offentlig sektor I, i respektive tolkspråk. 

Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det behörighetsprov som Lunds 
universitet vill använda 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 
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. 

Lunds universitet har i ansökan och kompletterande underlag visat att det finns 
särskilda skäl för att inte använda betyg och högskoleprovsresultat för urval till 
kurserna Tolkning i offentlig sektor I, i respektive tolkspråk. 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 Lunds universitet vill 
använda istället 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. 

 


