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Ansökan om andra krav för yrkeslärarutbildningen vid
Malmö högskola
Ärendet
Malmö högskola ansökte den 20 februari 2009 om andra krav för särskild
behörighet till yrkeslärarutbildningen som leder fram till lärarexamen, 180
högskolepoäng. Malmö högskola avser att använda behörighetskraven från och
med antagningen till höstterminen 2009. För de studenter som antas då och till
vårterminen 2010 avser högskolan att kräva, förutom grundläggande behörighet,
svenska B alternativt svenska som andraspråk B, engelska A, matematik A,
samhällskunskap A (standardbehörighet G 11 med undantag för engelska B) samt
dessutom tre års kvalificerad relevant yrkeserfarenhet på heltid. För antagningen
till höstterminen 2010 och därefter avser Malmö högskola att använda
områdesbehörighet 6, men med undantag för kravet på engelska B, samt tre års
kvalificerad relevant yrkeserfarenhet på heltid. Yrkeserfarenheten ska ha förvärvats
under de senaste fem åren.
Lärosätets motivering
Malmö högskola erbjuder en yrkeslärarutbildning som ska leda till lärarexamen.
Utbildningen ska omfatta 180 högskolepoäng och måste innehålla allmänt
utbildningsområde, vilket omfattar 90 högskolepoäng. Enligt
examensbeskrivningen kan specialisering och inriktning inom lärarutbildningen
för undervisning i yrkesämnen inom gymnasieskolan, ersättas av en omfattande
yrkesverksamhet och en relevant högskoleutbildning om 90 högskolepoäng.
Utrymmet att inom utbildningen se till att studenterna får en omfattande
yrkeserfarenhet är emellertid mycket begränsat enligt Malmö högskola, utan de
som antas måste redan ha förvärvat en omfattande yrkeserfarenhet för att de ska
kunna uppfylla examensbeskrivningens mål. Kurserna yrkeskunskap I och II ingår
med vardera 30 högskolepoäng terminerna 3 och 5.
Malmö högskola anger att kravet på tre års yrkeserfarenhet bygger på en skattning
av den omfattning som förefaller rimlig. Tre år har också stämts av efter
Högskoleverkets riktlinjer för andra krav och praxis.

Malmö högskola ansöker därför om tillstånd att använda ett behörighetskrav på tre
års yrkeserfarenhet för att studenterna redan vid utbildningsstarten ska kunna ha
en god kunskap inom det aktuella yrkesområdet.

Högskoleverkets bedömning
De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundläggande nivå som
riktar sig till nybörjare, ska enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen vara helt
nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Högskoleverket har möjlighet att enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen bevilja
en ansökan om andra krav än de som följer av de fastställda
standardbehörigheterna, och från och med höstterminen 2010
områdesbehörigheterna, om det finns särskilda skäl.
I det nu gällande systemet för särskild behörighet, de s.k. standardbehörigheterna,
finns inget krav som motsvarar det som Malmö högskola ansökt om. Dock finns
standardbehörigheter som innehåller krav på yrkeserfarenhet, men de är inte
avsedda för lärarutbildning.
Högskoleverket fastställde den 11 december 2007 de områdesbehörigheter
(HSVFS 2007:8) som ska tillämpas från och med höstterminen 2010. För
utbildningar som leder till en generell examen ska lärosätena välja en av de 17
områdesbehörigheterna. I detta system för särskild behörighet är utrymmet för att
använda yrkeserfarenhet mer begränsat än i standardbehörigheterna och ingen av
de 17 områdesbehörigheterna innehåller behörighetskrav som kan användas för
den aktuella utbildningen. I proposition 2006/07:111 har det angivits att en
generell arbetslivserfarenhet inte kan användas men däremot att en specifik
yrkeserfarenhet kan utgöra särskild behörighet. Högskoleverket delar den
bedömning som Malmö högskola gjort avseende ett krav på tre års yrkeserfarenhet
för den aktuella yrkeslärarutbildningen och anser att det finns särskilda skäl för att
bevilja ansökan.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket medger enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen att Malmö
högskola för antagningen till höstterminen 2009 och till vårterminen 2010 får
använda, förutom grundläggande behörighet, relevant standardbehörighet samt
dessutom tre års kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet på heltid. För
antagningen till höstterminen 2010 får Malmö högskola använda relevant
områdesbehörighet samt tre års kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet på heltid.
I bägge fallen innebär kravet på yrkeserfarenhet att den ska ha förvärvats under de
senaste fem åren.
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Tillståndet gäller för antagning från och med höstterminen 2009 till och med
antagningen till höstterminen 2012. Högskoleverket förutsätter att informationen
till presumtiva sökande tydligt anger att tre års yrkeserfarenhet är ett krav och hur
det kommer att bedömas. Informationen ska även innefatta vilken
områdesbehörighet Malmö högskola avser att använda så att de sökande får
information om vilka meritkurser som ska användas i ett urval.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av Per Gunnar Rosengren, utredare.

Leif Strandberg
Per Gunnar Rosengren
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