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Beslut om tillstånd att använda behörighetskrav utöver
områdesbehörighet för Lärarutbildning med inslag av
validering för arbete på fritidshem och i skola vid
Högskolan Kristianstad från och med 2010
Ärendet
Högskolan Kristianstad har ansökt om att utöver grundläggande behörighet och
områdesbehörighet 6 få använda minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet som
barnskötare/motsvarande samt pågående anställning på fritidshem, i förskoleklass,
i grundskolans tidigare år/motsvarande som behörighetskrav för tillträde till
Lärarutbildning med inslag av validering för arbete på fritidshem och i skola.
Utbildningen ges på distans.
Lärosätets beskrivning och motivering
Högskolan Kristianstad antar varje år cirka 40 studenter till en inriktning för
lärararbete på fritidshem och i skola. Högskolan planerar nu att även anta 30
studenter till inriktningen Lärarutbildning med inslag av validering för arbete på
fritidshem och i skola – Fritid och Skola (210 högskolepoäng). Utbildningen
vänder sig till yrkesverksamma barnskötare på fritidshem, i förskoleklass och i
grundskolan som vill vidareutbilda sig till lärare. Utbildningen leder till lärarexamen avseende läraruppdrag på fritidshem och i skola.
Tanken med utbildningen är att de som redan är verksamma inom skolan men
inte har en lärarexamen, ska kunna arbeta och studera till lärarexamen parallellt.
Tidigare och pågående yrkesverksamhet används för att kunna bedöma vilka kunskaper och kompetenser som studenterna redan har och som kan tillgodoräknas i
utbildningen. Exempel på en valideringsmetod som används är videoinspelningar
från olika situationer där studenterna arbetar med barnen på fritidshemmet, i
förskoleklassen eller i skolan. Filmerna analyseras och högskolan kan bedöma om
studenterna redan uppnått vissa av kursens förväntade studieresultat. Högskolans
tidigare erfarenheter a valideringsarbete enligt den beskrivna modellen är goda.

Högskolan anser att motsvarande tre års heltidsarbete är ett absolut minimum
för att man ska kunna ha skaffat sig tillräckligt med kunskap och kompetens för att
de ska kunna valideras och tillgodoräknas.

Högskoleverkets bedömning
Enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen ska de krav som ställs vara helt nödvändiga
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Högskoleverket fastställer de särskilda behörighetskrav som ska användas för utbildning som leder till
yrkesexamen, medan högskolorna själva fastställer sådana krav för övriga utbildningar. Högskoleverket kan om det finns särskilda skäl bevilja en ansökan om
andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (HSVFS
2007:8). Regeringen skriver i Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet (prop.
2006/07:107) att generell arbetslivserfarenhet inte kan användas som krav för
tillträde till högre utbildning. Däremot kan sådan arbetslivserfarenhet som bedöms
som relevant för den aktuella utbildningen användas.
Högskolan Kristianstad bedömer att minst tre års relevant arbetslivserfarenhet är
ett minimum för att valideringsmodellen ska kunna användas. Högskoleverket
delar denna bedömning.
Högskoleverkets beslut
Högskoleverket beslutar att Högskolan Kristianstad får använda pågående anställning på fritidshem, i förskoleklass, i grundskolans tidigare år eller motsvarande
samt tre års dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid som barnskötare eller
motsvarande som behörighetskrav. Högskoleverket vill uppmärksamma Högskolan
Kristianstad på att det inte går att vika platser på lärarutbildningen för vissa
sökande om det finns fler sökande än platser, annat än vad som medges av 7 kap.
16 § högskoleförordningen.
Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2010 till och med
höstterminen 2012. Därefter önskar Högskoleverket en uppföljning av de
sökande, antagna och deras prestationer. I samband med denna uppföljning kan
universitetet ansöka om fortsatt tillstånd att tillämpa de utökade behörighetskraven.

Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av utredare Åsa Rurling.
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