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Ansökan om andra krav för lärarutbildning vid
högskolan Kristianstad
Högskolan Kristianstad ansökte den 24 mars 2009 om att få använda pågående
anställning samt tre års yrkeserfarenhet för en lärarutbildning med rubriken,
lärarutbildning med inslag av validering för arbete i förskola och förskoleklass, som
omfattar 210 högskolepoäng. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma
barnskötare i förskolan och förskoleklass som vill vidareutbilda sig till lärare.
Utbildningen kommer att starta höstterminen 2009 och kommer då att kräva
grundläggande behörighet samt Svenska B alternativt Svenska som andraspråk B,
Engelska B, Samhällskunskap A och Matematik A eller motsvarande, minst tre års
dokumenterad yrkeserfarenhet som barnskötare på heltid samt pågående
anställning i förskola, förskoleklass eller motsvarande. Utbildningen ges på distans
med träffar på tre orter, Hässleholm, Båstad och Kristianstad.

Bakgrund
Den lärarutbildning som högskolan Kristianstad bedriver riktar sig bland annat till
studenter som saknar formella meriter för att kunna styrka sin behörighet enligt
ovan. För att kunna bedöma möjligheten att tillgodoräkna sådana sökande måste
högskolan därför arbeta med validering för att kunna bedöma om de har
förutsättningar för att kunna slutföra utbildningen. Högskolans erfarenhet är att
den här kategorin sökande brukar ha erfarenheter som de kan tillgodoräkna sig
inom utbildningen.
Det är viktigt för den valideringsmodell som högskolan Kristianstad arbetar
med att de sökande har anställning. Bland annat kan de behöva använda material
eller erfarenheter från sitt arbete för valideringen. Högskolan Kristianstad anser
också att tre års yrkeserfarenhet är ett absolut minimum för att den ska vara
valideringsbar.

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 får enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen bevilja en ansökan om
andra krav än de som följer av de fastställda standardbehörigheterna eller
områdesbehörigheterna om det finns särskilda skäl. I proposition 2006/07:111
skriver regeringen att en generell arbetslivserfarenhet inte kan användas för
behörighet men däremot att en relevant arbetslivserfarenhet kan utgöra särskild
behörighet. Högskoleverket delar den bedömning som Högskolan Kristianstad
gjort avseende ett krav på tre års yrkeserfarenhet för den aktuella
yrkeslärarutbildningen och anser att det finns särskilda skäl för att bevilja ansökan.
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.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket medger enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen att högskolan
Kristianstad får använda pågående anställning inom förskola eller förskoleklass
eller motsvarande samt tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom området som
behörighetskrav. Högskoleverket vill uppmärksamma Högskolan Kristianstad på
att det inte går att vika platser på lärarutbildningen för 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 2009 till och med
höstterminen 2012. Därefter måste högskolan lämna in en utvärdering till
Högskoleverket som beskriver hur de antagna lyckats genomföra utbildningen. I
samband med detta kan Högskoleverket pröva frågan om ett nytt tillstånd. Inför
fortsatt antagning till utbildningen måste högskolan Kristianstad ange vilken
områdesbehörighet som högskolan avser att använda för antagning till
höstterminen 2010.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av Per Gunnar Rosengren, utredare.
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