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INSTITUTIONEN FÖR
SPRÅK OCH LITTERATURER

Bedömning av kunskaper i språk
När du söker utbildning i språk vid Göteborgs universitet prövas din behörighet, du behöver
först och främst vara grundläggande behörig. Utöver detta är det förkunskapskraven i kursplanen
i den kurs du söker som avgör vad du behöver uppfylla. Här kan du läsa om vilka bedömningar vi
gör vid Institutionen för språk och litteraturer, när vi gör dem och vad vi då behöver för
dokumentation.
För behörighetsprövning
För att se om dina meriter motsvarar förkunskapskraven som framgår av kursplanen i den kurs
du söker dig till och göra en korrekt bedömning behöver vi dokumentation i form av skriftliga
underlag, resultatintyg, utdrag ur LADOK, kursplaner och litteraturlistor. Antagningsenheten
kräver att underlagen ska vara vidimerade.
Bedömningar görs på förfrågan av Antagningsenheten eller lärarutbildningen (LUN).
För tillgodoräkning
För att kunna tillgodoräkna dina studier från ett annat svenskt lärosäte hos oss behöver du först
vara antagen till en kurs. Därefter ska du göra en skriftlig begäran om tillgodoräkning. Förutom
detta behöver vi underlag:
• utdrag från LADOK/resultatintyg
• kursplan och litteraturlista till den kurs du gått.
För studier du bedrivit vid utländska lärosäten:
• Transcript of Records där innehåll och omfattning tydligt framgår.
• kursplan, handlingar som beskriver kursen och dess omfattning
• litteraturlista
För ytterligare information, se: www.sprak.gu.se/digitalAssets/1443/1443858_rutiner_tg_spl.pdf
Avslag
Om du får avslag på din begäran om tillgodoräknande och du anser att bedömningen inte är
riktig kan du överklaga den. Detta gör du skriftligt och ställer överklagan till Viceprefekt för
utbildning på grund- och avancerad nivå enligt delegationsordning.
Din överklagan ska då innehålla din begäran om tillgodoräknande, beslut om tillgodoräknande
samt din skriftliga motivering varför du anser beslutet felaktigt. Överklagande ska inkomma till
institutionen senast samma termin bedömningen är gjord.
När din överklagan inkommit skickas den vidare tillsammans med en motivering av vårt beslut till
Överklagandenämnden som är en separat myndighet (www.onh.se). De fattar det slutgiltiga
beslutet, det vill säga om du har rätt att få poäng tillgodoräknade eller inte.
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För nivåbedömning
För att kunna bedöma meriter vid svenska lärosäten behöver vi:
• utdrag från LADOK/resultatintyg
• kursplan och litteraturlista
För studier du bedrivit vid utländska lärosäten:
• Transcript of Records där innehåll och omfattning tydligt framgår
• kursplan, handlingar som beskriver kursen och dess omfattning
• litteraturlista
Omfattningen kan anges i poäng eller timmar, men det måste framgå vilket. Bedömningar görs på
förfrågan av Antagningsenheten eller LUN.
Bedömning av reell kompetens
Om du sökt till din utbildning och åberopar reell kompetens kommer vi att få en förfrågan om
bedömning av denna från Antagningsenheten.
Reell kompetens:
För att kunna göra bedömning av reell kompetens krävs skriftliga underlag där det tydligt framgår
vilka meriter den reella kompetensen anses motsvara.
Reell kompetens gällande förkunskapskrav:
Vi kan erbjuda möjlighet att visa sin reella kompetens genom ett skriftligt prov vid institutionen.
Det gäller inte samtliga språk och det kräver en god språklig förmåga hos dig som du kanske har
genom att det är ditt modersmål, att du studerat eller bott i det land där språket ifråga talas. Detta
gäller då till våra grundkurser, du kan inte bli antagen till övriga nivåer utan akademiska studier
som bedöms motsvara tidigare nivåer.
Ta kontakt med studievägledaren för det språk till vilket du anser att du har tillräckliga
förkunskaper.
Man kan göra ett diagnostiskt test i franska och tyska för att pröva den reella kompetensen. Ett
diagnostiskt prov kan man bara skriva en gång.
Tentera av kurser
Om du anser att du har de kunskaper som en kurs innehåller och vill tentera av dem utan att
delta på lektioner kan du förstås göra det. Vilka examinationer som ingår i kursen framgår av
kursplanen.
Du behöver söka och bli antagen till kursen samt registrera dig på den och därefter anmäler du
dig till de examinationer som ingår i kursen vid ordinarie provtillfällen. OBSERVERA att vissa
delkurser tillämpar löpande muntlig examination vilket förstås kräver närvaro. Du behöver därför
vara noga när du planerar dina studier så du inte missar något sådant moment.
Vi erbjuder däremot inte några tentamina för hel kurs utan man behöver göra de tentor som
ingår i kursen då dessa tentor ges.
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