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Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning 

och alternativt urval till verksamhetsintegrerat 

grundlärarprogram 4-6 vid Karlstads universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen, att Karlstads universitet får tillstånd att fördela samtliga platser 
till verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 4-6 genom ett alternativt urval, som 
baseras på de sökandes resultat på det urvalsinstrument som beskrivs i ansökan. 
Karlstads universitet har i ansökan kunnat visa att det finns särskilda skäl för att göra 
en annan platsfördelning till verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 4-6 än den som 
anges i 7 kap. 13 § och fördela platserna på grundval av någon eller några av de 
urvalsgrunder som anges i 7 kap. 12 §. 

Det instrument som Karlstads universitet vill använda består av intervju. I intervjun 
bedöms den sökandes motivation för professionen, sociala förmåga och förmåga till 
självreflektion. 

Skälen för Universitets- och högskolerådets beslut är att Karlstads universitet har visat 
att det finns särskilda skäl att använda en annan platsfördelning och ett alternativt 
urval till samtliga platser på verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 4-6. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2018 och till och med 
antagningen till vårterminen 2021. Universitets- och högskolerådet kan välja att följa 
upp tillståndet. 

Om Karlstads universitet vill fortsätta att använda ett alternativt urval för fördelning av 
utbildningens samtliga platser efter vårterminen 2021 måste lärosätet inkomma med 
en ny ansökan som inkluderar en utvärdering av urvalsmodellen. I redovisningen ska 
ingå en analys av antal sökande och antagna, studenternas prestationer, 
studieuppehåll, studieavbrott etc. Uppgifterna ska redovisas fördelade efter kön. Även 
en självvärdering av urvalsmodellen bör ingå som kommenterar hur det alternativa 
urvalet har fungerat och vilka nackdelar respektive fördelar som finns med 
urvalsmodellen och instrumentet.  
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Om Karlstads universitet vill ändra något som ingår i det beviljade tillståndet, t.ex. som 
rör urvalsinstrumentet eller urvalsförfarandet, ska en ny ansökan skickas till 
Universitets- och högskolerådet. Myndigheten kan även besluta att följa upp 
tillståndet. 

Universitets- och högskolerådet vill understryka vikten av att de sökande får tydlig 
information om urvalsprocessen och vad som ska bedömas i den. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av Carina Hellgren, biträdande avdelningschef för 
Universitets- och högskolerådets avdelning för analys, främjande och tillträdesfrågor, 
efter föredragning av utredaren Petra Brundell. 

 

 

 

 

Carina Hellgren 
Bitr. avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor  Petra Brundell 
      Utredare  
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Ärendet 
Karlstads universitet har den 13 april 2018 ansökt om att få göra en annan 
platsfördelning än den högskoleförordningen anger och använda ett alternativt urval 
till samtliga platser på verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 4-6 (lärosätets reg.nr 
C2018/334).  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2018.  

Karlstads universitet planerar att starta verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 4-6 
hösten 2018.  
Karlstads universitets ansökan består av ansökan, utbildningsplan samt bilaga med 
beskrivning av det alternativa urvalet.  

Lärosätets motivering och beskrivning 
Ansökan gäller verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 4-6 som leder till en 
grundlärarexamen.  

Skälen som Karlstads universitet anger för att vilja använda en annan platsfördelning 
och alternativt urval till samtliga platser på verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 
4-6 är att urvalet syftar till att säkerställa att de studenter som antas utgör de mest 
lämpade för det speciella upplägg som ett verksamhetsintegrerat program innebär. För 
att säkerställa att de studenter som antas också är lämpade att påbörja och fullfölja 
utbildningen med gott resultat vill lärosätet genomföra en intervju med syfte att 
bedöma studenternas motivation för professionen, social förmåga och förmåga till 
självreflektion. Lärosätet framför att för att studierna på det verksamhetsintegrerade 
programmet ska fungera väl, och studenten fullt ut skall kunna tillgodogöra sig den 
fördel som det innebär att från första början varva teori och praktik inom ramen för 
utbildningen, är en förutsättning att studenten har reflekterat kring valet av profession 
och motiven till detta. Karlstads universitet anför att en sådan reflekterad inställning, i 
synnerhet när den bottnar i egna erfarenheter av att ha verkat inom skolan, torde 
medföra en gynnsam prognos vad gäller studentens vilja och förmåga att fullfölja 
utbildningen.  
 
Karlstads universitet har sedan 2014 erfarenhet att i samverkan med Högskolan i 
Halmstad och stiftelsen Teach for Sweden erbjuda en verksamhetsintegrerad form av 
ämneslärarprogram för studenter som har ämneskunskaper sedan tidigare. Karlstads 
universitet vill nu i samverkan med ett antal kommuner i värmlandsregionen utveckla 
en modell för verksamhetsintergrerat grundlärarprogram, inriktning 4-6, med planerad 
start höstterminen 2018. Utbildningens målgrupp är framförallt personer med intresse 
för och erfarenhet av undervisning i skola, men som saknar behörighet. Lärosätet 
framför att den verksamhetsintegrerade utbildningen skapar möjlighet till utbildning 
samtidigt som personen finns kvar på en mindre ort, och där verkar som lärare i 
årskurs 4-6 under utbildning, med goda möjligheter till fortsatt tjänst som behörig 
efter examen. Karlstads universitet anför att det också är ett utbildningsupplägg som 
underlättar för lärosäte och skolhuvudmän att samverka i en utbildning som med hög 
kvalitet integrerar teori och praktik på ett sätt som väl förbereder studenten för de 
komplexa behoven i dagens skola.  
 
Lärosätet beskriver att utbildningen baseras på att intresserade kommuner under 
särskilda former anställer ännu inte behöriga lärare som verkar som lärare i en specifik 
skola 3 dagar/ veckan läsåret igenom, övriga två dagar/vecka är vikta för studier. Avtal 
för detta tas fram i dialog med kommun, huvudman och fackliga parter. 
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Karlstads universitet framför vidare att lärosätets lärarutbildningar bland annat är 
utvecklade runt de två kompetensfälten didaktisk kompetens och 
ledarskapskompetens. Den didaktiska kompetensen är beroende av att ämnesinriktade 
momenten i utbildningen sätts i relation till lärarprofessionen. 
Ledarskapskompetensen handlar om förmåga att skapa goda lärandemiljöer. 
Utgångspunkten är att en verksamhetsintegrerad modell för utbildning har 
kvalitetsmässiga fördelar i och med att studenten hela tiden har tillgång till en praktik 
att omsätta sina teoribaserade kunskaper i, med kontinuerlig övning i att leda lärande 
och att kommunicera professionellt med såväl elever, föräldrar och kollegor. En tidig 
professionsidentitet torde också främja studentens motivation att fullfölja sin 
utbildning. 

Lärosätets beskrivning av det alternativa urvalet 
Det urvalsinstrument som Karlstads universitet vill använda för alternativt urval består 
av intervju. Instrumentet avser att mäta studenternas motivation för yrket, social 
förmåga och förmåga till självreflektion. Syftet med intervjun är att säkerställa att de 
studenter som antas också är lämpade att påbörja och fullfölja utbildningen med ett 
gott resultat. 
 
Lärosätet beskriver att behöriga sökande kallas till intervju, bedömningen är att antalet 
sökande inte kommer att vara fler än att ett intervjuförfarande är möjligt att 
genomföra för samtliga.  

Karlstads universitet framför i ansökan att intervjun är semistrukturerad och bygger på 
en intervjuguide med öppna frågeområden. Den intervjuades framställning följs upp 
med relevanta följdfrågor under intervjuns gång, för att skapa en så allsidig bild som 
möjligt av den intervjuades förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
Intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter och kommer att genomföras av en 
intervjugrupp med en rektor, utsedda av regionens skolchefsgrupp och en till två 
lärarutbildare med erfarenhet grundlärarprogrammet. Tre intervjuteam arbetar 
parallellt med genomförandet av intervjuer och förbereder sig genom att diskutera hur 
bedömningskriterierna bör tolkas i relation till intervjuguidens innehåll, för att uppnå 
så hög grad av samsyn som möjligt i bedömningen. Varje intervjuare för protokoll. 
Efter intervjun bedöms enligt mall den intervjuade på skalan 1-3 inom de tre 
bedömningsområdena motivation, social förmåga och självreflektion. Ett samlat 
sifferomdöme sammanställs, som sedan ligger till grund för den  intervjuades rankning 
i urvalet. 

Universitets- och högskolerådets bedömning 
Om det finns särskilda skäl får Universitets- och högskolerådet, enligt 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen (1993:100), medge att en högskola vid urval till en viss 
utbildning får göra en annan platsfördelning än den som anges i 13 § och fördela 
platserna på grundval av någon eller några av de urvalsgrunder som anges i 12 §.  

Av 7 kap. 23 § framgår att en högskola får, i den utsträckning som anges i 13 §, 
bestämma urvalsgrunder som består av andra särskilda prov än högskoleprovet; 
kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den 
sökta utbildningen; och andra för utbildningen sakliga omständigheter. 

Universitets- och högskolerådet har i arbetet med tillståndsgivningen kommit fram till 
att tillstånd för annan platsfördelning i normalfallet ska möjliggöra flera vägar in i 
högskolan. Emellertid, om lärosätet på ett trovärdigt sätt kan argumentera för att alla 
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platser på en utbildning ska fördelas via enbart betyg och högskoleprovsresultat, eller 
via ett alternativt urval, kan Universitets- och högskolerådet ge tillstånd till detta. 
Vidare är Universitets- och högskolerådets tolkning av förordningen att då ett lärosäte 
vill använda urvalsgrunderna i 7 kap. 23 § till mer än en tredjedel av platserna ska 
verket även pröva de urvalsgrunder som lärosätet planerar att använda. 
 
Universitets- och högskolerådet vill även framhålla att en grundläggande förutsättning 
för rättssäkerheten är att behörighetskrav och urvalsgrunder hålls isär, eftersom vissa 
behörighetsbeslut går att överklaga. 

Karlstads universitet har ansökt om att använda intervju som urvalsinstrument i ett 
alternativt urval till samtliga platser på verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 4-6. 
Lärosätet anför att syftet med urvalsinstrumentet är att bedöma studentens 
motivation för professionen, sociala förmåga och förmåga till självreflektion, för att 
säkerställa att de studenter som antas också utgör de mest lämpade och de med en 
gynnsam prognos för vilja och förmåga att fullfölja en verksamhetsintegrerad 
grundlärarutbildning. Vidare beskriver Karlstads universitet intervjugruppen som 
består av lärare på grundlärarprogrammet. Universitets- och högskolerådet ser positivt 
på studentrepresentation i bedömargruppen. Det är viktigt för att bevaka 
bedömningsprocessen och rättssäkerheten för de sökande, men att det är olämpligt 
att studenter deltar i själva bedömningsarbetet. 
 
Karlstads universitet har i ansökan visat att det finns särskilda skäl för att inte använda 
betyg och högskoleprovsresultat för urval till verksamhetsintegrerat 
grundlärarprogram 4-6. Dessa särskilda skäl utgår ifrån att betyg och högskoleprov inte 
speglar studentens lämplighet för läraryrket, utifrån motivation, social förmåga och 
förmåga till självreflektion, vilket lärosätet framför som nödvändiga för att säkerställa 
att studentens vilka och förmåga att fullfölja utbildningen. Universitets- och 
högskolerådet gör bedömningen att det urvalsinstrument som Karlstads universitet vill 
använda istället – intervju – ger en lämplig grund för fördelning platserna till 
utbildningen.  

Karlstads universitet har i ansökan därmed visat att det finns särskilda skäl för att 
använda en annan platsfördelning och ett alternativt urval till samtliga platser på 
verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 4-6.  

 
 
 
 


