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Ansökan om andra behörighetsvillkor för
Lärarprogrammet inriktning barn- och
ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst
Ärendet
Högskolan Väst ansökte den 14 januari 2008 om att få använda andra krav än de
gängse behörighetskraven för Lärarprogrammet med inriktning mot barn- och
ungdomsvetenskap, 195 hp, enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100).
Högskolan Väst ansökte vid samma tidpunkt också om att få använda andra
krav än de gängse behörighetskraven för kursen Pedagogiskt arbete i förskola och
fritidshem, 15 hp, enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100).
Högskolan Väst önskar använda följande behörighetskrav för Lärarprogrammet
med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap, 195 hp:
1. Svenska B, Engelska A och Matematik A med lägst betyg G eller
motsvarande.
2. Minst 3 års yrkeserfarenhet, på minst halvtid, av pedagogiskt arbete i
förskola, förskoleklass eller fritidshem.
3. Pågående anställning som barnskötare eller motsvarande om minst halvtid
med placering i förskola/förskoleklass/fritidshem.
4. Avklarad kurs Pedagogiskt arbete i förskola och fritidshem, 15 hp.
Högskolan Väst önskar använda följande behörighetskrav för kursen
Pedagogiskt arbete i förskola och fritidshem, 15 hp:
1. Minst 3 års yrkeserfarenhet, på minst halvtid, av pedagogiskt arbete i
förskola, förskoleklass eller fritidshem.
2. Pågående anställning som barnskötare eller motsvarande om minst halvtid
med placering i förskola/förskoleklass/fritidshem.
Lärarutbildningen planeras starta höstterminen 2008. Kursen Pedagogiskt
arbete i förskola och fritidshem planeras starta vårterminen 2008.

Bakgrund
Lärarutbildningen
Lärarutbildningen vänder sig till personer som har yrkeserfarenhet om minst tre år
på minst halvtid från förskola, förskoleklass eller fritidshem men som inte har
relevant högskoleutbildning. Utbildningen leder till lärarexamen om 210
högskolepoäng och ges delvis på distans under 8 terminer.
Lärarutbildningen är en utbildning med exakt samma innehåll som den vanliga
lärarutbildningen vid Högskolan Väst. Skillnaden är att utbildningen i vissa delar
är förtätad vilket innebär en snabbare studietakt inom vissa delmoment.
Det krav som högskolan avser att ställa på erfarenhet är inte ett generellt krav på
arbetslivserfarenhet utan ett krav på en riktad yrkeserfarenhet av pedagogiskt
arbete. Att högskolan begär att det ska vara tre år beror på att man anser att det
krävs tid för att skapa sig en djupare förståelse av en verksamhet och att det egna
lärandet och utveckling av erfarenheter från detta också behöver tid. Högskolan
Väst önskar att verksamhetsförlagda studier, VFU, och teori integreras. Dessutom
har Högskolan Väst skaffat kunskaper om de potentiella studenternas sociala
situation och menar att studerandegruppen är i behov av att integrera avlönat
arbete med högskolestudier.
Introduktionskursen
De potentiella studenterna förväntas ha förkunskaper som medger en förtätad
utbildning. Högskolan Väst tänker sig att validera dessa förkunskaper genom att
de studerande ska genomgå en obligatorisk introduktionskurs.
Högskoleverkets bedömning
De behörighetskrav som får ställas på 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 kan om det finns särskilda skäl bevilja en ansökan om andra krav
än de som följer av standardbehörigheterna. Om ansökan gäller
arbetslivserfarenhet gäller dock att regeringen har uttalat (prop. 2006/07:107 s.16)
att generell arbetslivserfarenhet inte bör utgöra särskild behörighet utan att den
endast kan vara fråga om arbetslivserfarenhet som är relevant för den sökta
utbildningen och att en sådan prövning bör göras individuellt. Högskoleverket
anser dock att det i det här fallet finns skäl att ha ett generellt krav om tre års
relevant arbetslivserfarenhet.
Högskoleverket anser vidare att pågående anställning kan vara ett
behörighetskrav om syftet är att bredda rekryteringen till högskolan.
Vad gäller validering genom en obligatorisk introduktionskurs anser
Högskoleverket att det är en kostnadseffektiv metod. Det upplägg som
introduktionskursen har medger individuell bedömning av reell kompetens. Att
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bedömningen sker under förhållanden som liknar studiesituationen vid högskolan
leder sannolikt till att de individer som bedöms uppfattar bedömningskriterierna
som relevanta. Introduktionskursen ger vidare en möjlighet för de studerande att
avgöra om de valt rätt utbildning.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket beslutar att Högskolan Väst får använda alternativa
behörighetskrav enligt yrkandet.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning för tillträdesärenden, efter föredragning av utredaren Nils Olsson.

Leif Strandberg
Nils Olsson
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