Södertörns högskola
141 89 Huddinge

Luntmakargatan 13, Box 7851,
SE-103 99 Stockholm, Sweden
Tfn/Phone: +46 8 563 085 00
Fax: +46 8 563 085 50
hsv@hsv.se, www.hsv.se
Per-Gunnar Rosengren
08-563 088 16
per-gunnar.rosengren@hsv.se
BESLUT
2008-06-17
Reg.nr 83-2157-08

Ansökan om andra krav för lärarutbildning med
interkulturell profil inriktad mot förskola vid Södertörns
högskola - kombinationsutbildning
Ärendet
Södertörns högskola ansökte den 6 maj 2008 om att få använda andra krav än de
gängse behörighetskraven enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100).
Ansökan avser en lärarutbildning med interkulturell profil inriktad mot förskolan
som ska starta höstterminen 2008.
I den nu aktuella utbildningen ansöker Södertörns högskola om att förutom
grundläggande behörighet få använda ett krav på minst fem års erfarenhet av
yrkesverksamhet på minst halvtid i förskola eller motsvarande.

Bakgrund
Den aktuella utbildningen vänder sig till barnskötare som arbetar eller har arbetat i
förskoleverksamhet. 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. Genom kravet vill Södertörn säkerställa att studenterna
verkligen har en grundläggande kännedom om förskolans verksamhet.
Genom att använda detta behörighetskrav vill högskolan försäkra sig om att man
når denna studentkategori, dvs. en grupp som har praktisk kunskap och relevanta
erfarenheter men vilken ofta saknar utbildning från teoretiska gymnasieprogram.
Utbildningen ska bedrivas delvis genom internetbaserade distansinslag och delvis
genom fysiska träffar. Utbildningen omfattar tre och ett halvt års heltidsstudier
och studenterna kommer att få möjlighet till validering av yrkeserfarenhet och
beräknas kunna tillgodoräkna sig minst 30 högskolepoäng.

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 avser arbetslivserfarenhet
gäller dock att regeringen har uttalat (prop. 2006/07:107 s.16) att generell
arbetslivserfarenhet inte bör utgöra särskild behörighet utan att det 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 fem års relevant arbetslivserfarenhet.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket anser att ansökan med kraven (1) grundläggande behörighet och
(2) 5 års arbetslivserfarenhet av arbete som barnskötare i förskola/förskoleklass
uppfyller kravet på särskilda skäl och medger att Södertörns högskola får använda
dessa behörighetskrav i enlighet med 7 kap. 11 § högskoleförordningen.
Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2008 till och med
antagningen till höstterminen 2010. Högskoleverket emotser en rapport från
Södertörns högskola med en uppföljning av vad kravet betytt för de sökandes
studieprestation i förhållande till målet för utbildningen senast då tiden för
tillståndet löper ut. I samband med rapporteringen prövas frågan om fortsatt
tillstånd.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning för tillträdesärenden, efter föredragning av utredaren Per Gunnar
Rosengren.
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