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Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för Professionell idrottskarriär 
och arbetsliv 180 p vid Högskolan i Halmstad 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Högskolan i Halmstad får använda idrottsspecifik kunskap i 
form av godkända gymnasiala kurser i ämnet specialidrott om 400 gymnasiepoäng, 
varav minst 100 gymnasiepoäng i kursen idrottsspecialisering, som särskilt 
behörighetskrav för tillträde till Professionell Idrottskarriär och arbetsliv. Enligt 7 kap. 8 
§ ska de krav som ställs på särskild behörighet vara helt nödvändiga för att studenten 
ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Skälet för Universitets- och högskolerådets beslut är att Högskolan i Halmstad har 
kunnat visa att utbildningen är av sådan karaktär att den kräver en viss nivå av 
idrottslig kunskap på avancerad nivå för att studenten ska ha möjlighet att genomgå de 
första kurserna och klara utbildningsmålen. 

Universitets- och högskolerådet understryker vikten av att de sökande får tydlig 
information om behörighetskravet för utbildningen och hur detta prövas. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till hösterminen 2015 och till och med 
höstterminen 2017. Om lärosätet vill fortsätta att tillämpa relevant yrkeserfarenhet 
som särskilt behörighetskrav efter höstterminen 2017 ska lärosätet komma in med en 
ny ansökan samt en uppföljning av det särskilda behörighetskravet. 

Vidare, om Högskolan i Halmstad vill ändra i de beviljade kraven under den period som 
beviljats, ska en ny ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet. 
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Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, ansvarig för Universitets- och 
högskolerådets tillståndsgivning, efter föredragning av utredaren Erica Finnerman. 

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor   

 

 

Erica Finnerman 
Utredare 

  



 

Sida 3 (5) 
 

Ärendet 
Högskolan i Halmstad har ansökt om att få ställa upp andra krav för tillträde till 
Professionell idrottskarriär och arbetsliv. De krav på särskild behörighet som högskolan 
vill använda är idrottspecifik kunskap i form av lägst betyget godkänd i 400 
gymnasiepoäng i ämnet specialidrott, varav minst 100 gymnasiepoäng i 
idrottsspecialisering. 

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2015. 

Högskolan i Halmstads ansökan består av en del: ansökan. Lärosätet har kompletterat 
ansökan med kursplaner för fyra kurser på programmet samt ytterligare information 
gällande behörighetskravet. 

Lärosätets motivering och beskrivning 
Ansökan gäller Professionell idrottskarriär och arbetsliv som leder till en 
kandidatexamen i idrottsvetenskap, 180 högskolepoäng. Utbildningen vänder sig till 
studenter som har många års erfarenhet av idrottsutövande på hög nivå. Efter avslutad 
utbildning ska studenten ha utvecklat vetenskapligt grundade kunskaper, färdigheter 
och värderingsförmågor inom det idrottsvetenskapliga idrottsutövandet, med särskilt 
fokus på sådana faktorer som relaterar till en hållbar och hälsosam elitidrottskarriär. 
Studenten ska vidare ha utvecklat grundläggande kunskaper och färdigheter inom 
områden som media- kommunikationsvetenskap, ekonomi, juridik och psykologi. 

Skälen som Högskolan i Halmstad anger för att vilja använda idrottspecifik kunskap är 
att programmet ska ha en tydlig koppling mellan teoretiska och praktiska moment 
vilket medför att studenter utan idrottslig kunskap på avancerad nivå inte klarar av att 
tillgodogöra sig innehållet på ett bra sätt. Momenten inom flertalet kurser förutsätter 
att resonemangen som förs, innebär att man har en djup förståelse för idrottens 
praktiska utföranden. Färdigheterna som efterfrågas är av sådan karaktär att de tar 
lång tid att bygga upp, då de har direkt koppling till djupt inlärd teknik, en långt 
utvecklad förståelse för den aktuella idrotten och de avancerade fysiska 
rörelsemönster som idrott på elitnivå innebär. 

Lärosätet anför att dessa färdigheter och den djupa förståelsen är en förutsättning 
inför studierna och det finns ingen möjlighet att bygga upp dessa färdigheter under 
utbildningens gång.  

Högskolan i Halmstad framför att innebörden av att utöva idrott på en professionell 
nivå skiljer sig mellan olika idrotter, då det är en stor spridning vad gäller exempelvis 
materiella, socioekonomiska och kulturella faktorer. Att definiera ”professionell” eller 
”elit” för varje av Riksidrottsförbundets 70 idrotter ökar risken att någon eller några 
grupper missgynnas och att behörigheten blir orättvis. Att istället koppla behörigheten 
till ämnet specialidrott, skulle ge likvärdiga förkunskapskrav, oavsett idrott eller kön, 
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då Skolverkets kriterier ska uppfyllas. Skolverket1 anger att undervisningen i ämnet 
specialidrott ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Förmåga att utöva vald idrott på elitnivå 
2. Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och 

tävlingssammanhang 
3. Kunskaper om ledarskap och idrottsrörelsens organisation 

I ansökan anför lärosätet att målet med utbildningen är att studenten utvecklar 
vetenskapligt grundade kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor inom det 
idrottsvetenskapliga området med inriktning mot det professionella idrottsutövandet, 
med särskilt fokus på sådana faktorer som relaterar till en hållbar och hälsosam 
elitidrottskarriär. Vidare är målet att studenten utvecklar grundläggande kunskaper 
och färdigheter inom områden såsom media- och kommunikationsvetenskap, 
ekonomi, juridik, och psykologi. Avslutningsvis är målet att studenten utvecklar sin 
förmåga att överföra teoretiskt och praktiskt förvärvade kunskaper, färdigheter och 
värderingsförmågor från elitidrott till andra karriärer. I de fyra inskickade kursplanerna 
finns lärandemål som rör elitidrott och idrottsprestation. 

Universitets- och högskolerådets bedömning 
De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundnivå som riktar sig till 
nybörjare ska, enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100), vara helt nödvändiga 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om det finns särskilda skäl 
kan Universitets- och högskolerådet, med stöd av 7 kap. 11 §, bevilja en ansökan om 
andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (HSVFS 2007:8).  

Baserat på Högskolan i Halmstads ansökan och inlämnade kompletteringar har 
Universitets- och högskolerådet gjort följande bedömning. 

För behörighet till programmet Professionellt idrottskarriär och arbetsliv vill Högskolan 
i Halmstad använda ett särskilt behörighetskrav om idrottsspecifik kunskap i form av 
godkända gymnasiala kurser i ämnet specialidrott om 400 gymnasiepoäng, varav minst 
100 gymnasiepoäng i idrottsspecialisering. Högskolan framför att dessa förkunskaper 
krävs för att klara utbildningsmålen. Utbildningen vänder sig till studenter som har 
många års erfarenhet av idrottsutövande på hög nivå. Högskolan i Halmstad anger att 
programmet ska ha en tydlig koppling mellan teoretiska och praktiska moment vilket 
medför att studenter utan idrottslig kunskap på avancerad nivå inte klarar av att 
tillgodogöra sig innehållet på ett bra sätt. Universitets- och högskolerådet bedömer att 
det är rimligt att studenten, för att uppnå utbildningsmålen, behöver ha idrottsspecifik 
kunskap före utbildningsstart. 

I de inskickade kursplanerna för utbildningen finns flera exempel på hur idrottspecifik 
kunskap används som en del av utbildningen. Ett exempel är ett lokalt lärandemål som 
formuleras: ”Kursens mål är att studenten utvecklar kunskaper inom idrottpsykologi 
samt förståelse för de processer som sker hos människan och i interaktionen mellan 
människor i samband med elitidrott. Kursens mål är vidare att studenten utvecklar 
kunskaper om elitidrottarens karriär i form av dess faser och övergångar. Dessutom är 

                                                                 
1 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/spe?tos=gy&subjectCode=SPE&lang=sv 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/spe?tos=gy&subjectCode=SPE&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/spe?tos=gy&subjectCode=SPE&lang=sv
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kursens mål att studenten använder dessa kunskaper för att analysera den egna 
idrottsliga karriären och föreslå strategier för att skapa förutsättningar för en hållbar 
elitidrottskarriär.” 

Universitets- och högskolerådet konstaterar att ämnet Specialidrott inom 
gymnasieskolan syftar till att utveckla den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en 
vald idrott och bör rimligtvis, med godkänt studieresultat, ge idrottspecifik kunskap om 
ämnet studerats i tillräcklig omfattning. Universitets- och högskolerådet ser positivt på 
att använda ämnet specialidrott som behörighetskrav då detta ökar möjligheten till en 
likvärdig bedömning av idrottspecifik kunskap oavsett typ av idrott. 

Ämnet specialidrott får endast ges på riksidrottgymnasium eller nationellt godkända 
idrottsutbildningar, som har en tydlig elitidrottskaraktär. Specialidrott får enligt 5 kap. 
§ 31 gymnasieförordningen (2010:2039) ingå med 200 gymnasiepoäng i 
programfördjupningen och 200 gymnasiepoäng i det individuella valet. Ämnet får även 
läsas som utökat program med högst 300 gymnasiepoäng. Betyg i kursen eller kurserna 
inom ramen för ämnesplanen ska avse en specialidrott. Inom ämnet finns följande 
kurser: 

- Idrottsledarskap 
- Idrottsspecialisering 1-3 
- Tränings och tävlingslära 1-3 

Varje kurs omfattar 100 gymnasiepoäng. Fördjupningskurserna i kursen 
idrottspecialisering 2 och 3 inom ämnet specialidrott bygger på kursen 
idrottsspecialisering 1 eller 2, beroende på kursnivå. Dessutom bygger den på kursen 
tränings- och hälsolära 1 eller 2 eller kursen träningslära 1 eller 2, beroende på 
kursnivå. För att kunna fördjupa sig i tränings- och tävlingslära krävs kursen tränings- 
och tävlingslära 1 eller 2 eller kursen träningslära 1 eller 2, beroende på kursnivå.  . 
Kursen träningslära 1-3 ingår inte i ämnet Specialidrott. Kursen idrottsledarskap består 
endast av en kurs. 

Kursen idrottspecialisering har en tyngdpunkt i elevens eget idrottutövande, och borde 
därför vara en viktig del i det förkunskapskrav som högskolan efterfrågar till 
programmet Professionell idrottskarriär och arbetsliv. Universitets- och högskolerådet 
konstaterar att det finns en möjlighet att uppnå 400 gymnasiepoäng i ämnet 
specialidrott utan att läsa någon kurs i idrottsspecialisering. Universitets- och 
högskolerådet finner därför att det kan anses vara rimligt med ett behörighetskrav om 
400 gymnasiepoäng varav minst 100 gymnasiepoäng i idrottsspecialisering. Genom att 
specificera ett lägsta antal gymnasiepoäng i kursen idrottsspecialisering säkerställs en 
lägsta nivå på kunskaper i den kurs inom ämnet specialidrott som behandlar förmågan 
att utöva vald idrott på elitnivå. 

Universitets- och högskolerådet bedömer att Högskolan i Halmstad i sin ansökan och 
inlämnade kompletteringar på ett tillfredsställande sätt har visat att kravet på 
idrottsspecifik kunskap är helt nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
Professionell idrottskarriär och arbetsliv. 
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