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Ansökan om att få använda behörighetskrav utöver 
områdesbehörighet och ett alternativt urval för 
grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem 
vid Södertörns högskola 

Ärendet 
Södertörns högskola har den 30 november 2011 ansökt om 

att utöver områdesbehörighet 6 a få använda ett 

särskilt behörighetskrav på minst tre års 

yrkeserfarenhet i fritidshem eller motsvarande 

(omfattande minst 50 procent) och ett alternativt urval 

till platserna på grundlärarutbildning med 

interkulturell profil mot fritidshem, 

erfarenhetsbaserad, 180 högskolepoäng (dnr 

1568/412011). Ansökan gäller antagningen från och med 

höstterminen 2012. 

Södertörns högskola har sedan 2009 haft tillstånd att 

använda ett särskilt behörighetskrav på minst fem års 

yrkeserfarenhet i fritidshem eller motsvarande 

(omfattande minst 50 procent) till en motsvarande 

lärarutbildning som den ansökan gäller. Tillståndet 

gällde fr.o.m. vårterminen 2010 t.o.m. vårterminen 

2012. 

Södertörns högskolas ansökan består av fyra delar: 

ansökan, terminsplan (bilaga 1), ännu ej fastställd 

utbildningsplan och kursplaner för utbildningen (bilaga 

2) samt en (processorienterad) utvärdering (bilaga 3)1. 

Utvärderingen följer av att Högskoleverket i sitt 

beslut 2009 begärde en uppföljning av de sökande, 

 

1 Utvärdering av erfarenhetsbaserade lärarutbildningar vid 

Södertörns högskola av Anna Ohlsson, fil. dr, maj 2011. 
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antagna och deras prestationer efter att den sista 

antagningen genomförts inom tillståndets tidsram.  

Den 25 januari inkom högskolan med en ändring i ansökan 

avseende urvalsinstrumentet för alternativt urval. 

Istället för att använda arbetslivserfarenhet med en 

rangordning efter antal arbetade år på minst 50 procent 

av heltid vill högskolan göra urvalet med hjälp av 

betyg och högskoleprov med fördelningen 67 procent av 

platserna utifrån betyg och 33 procent utifrån 

högskoleprovet. Eftersom detta ligger inom den ram som 

högskolan på egen hand får besluta om prövar 

Högskoleverket inte denna del av ansökan. 

Södertörns högskola har den 6, 8 och 9 februari 

kompletterat ansökan med förtydliganden kring kravet på 

yrkeserfarenhet, utbildningens upplägg samt en 

jämförelse av studentstatistik mellan den 

erfarenhetsbaserade och den reguljära varianten av 

interkulturell lärarutbildning mot fritidspedagogik.  

Lärosätets motivering 

Kravet på särskild behörighet 
Skälen till att Södertörns högskola vill använda ett 

särskilt behörighetskrav om minst tre års 

yrkeserfarenhet i fritidshem eller motsvarande 

(omfattande minst 50 procent) är att de genom kravet 

kan säkerställa att de blivande studenterna verkligen 

har en grundläggande kännedom om fritidshemmets 

verksamhet och arbetssätt. Högskolan anger att det rör 

sig om praktiska kunskaper och yrkeserfarenheter som 

inte kan tillgodogöras genom teoretiska studier. 

Södertörns högskola framför vidare att det idag finns 

ett stort antal icke-utbildad personal som arbetar på 

fritidshemmen och behovet av att utbilda dessa personer 

är stort. Utbildningen har tagits fram i samarbete med 

kommunerna, vilka också fortsatt visa intresse för 

utbildningen. Med utbildningen vill högskolan även nå 

en annan studentkategori än den som i vanliga fall 

söker lärarutbildningar. Det är personer som redan 

arbetar inom fritidshemsverksamhet och som vill 

vidareutbilda sig till fritidspedagoger.  
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Till den utbildning som Södertörns högskola tidigare 

haft tillstånd att använda andra krav handlade kravet 

om yrkeserfarenhet på minst fem år. Södertörns högskola 

anför i den aktuella ansökan att det huvudsakliga målet 

är att få in studenter med rätt förkunskapskrav på 

utbildningen och bedömer att tre års relevant 

yrkeserfarenhet med 50 procent omfattning är 

tillräcklig. Vidare har högskolan i utformandet av 

yrkeserfarenhet som ett förkunskapskrav utgått från att 

tre års erfarenhet omfattande minst 50 procent är ett 

fullgott förkunskapskrav, vilket även används av andra 

svenska lärarutbildningar och av andra utbildningar, 

såsom magisterutbildningen på Centrum för praktisk 

kunskap på Södertörns högskola.  

Södertörns högskola har inte ställt upp några krav på 

att yrkeserfarenheten ska bestå av en sammanhängande 

period eller att den ska ha varit på ett begränsat 

antal arbetsplatser. På erfarenhetsbaserade 

utbildningar som för närvarande pågår skiljer sig 

studenternas yrkeserfarenheter åt i tidsrymd; 

arbetsuppgifter (en del har arbetat i förskola, en del 

i förskoleklass och en del i särskola); aktualitet; och 

omfattning. De studenter som främst har arbetat med 

vikariat eller som har erfarenheter från barnomsorg 

innan läroplanen 1998 är inte sämre rustade än andra 

studenter. Tvärtom kan deras erfarenheter av varierande 

arbetsplatser, eller av en annan form av barnomsorg än 

dagens, innebära en fördjupad kritisk förmåga. 

Högskolan har även noterat att det påverkar studenterna 

gynnsamt om yrkeserfarenheten är utspridd över flera 

yrkesområden, tidsperioder och sociala 

upptagningsområden. I dessa grupper framträder ofta 

flera studenter med en djup interkulturell medvetenhet 

och en väl utvecklad reflektionsförmåga. Högskolan 

anför att om studentgruppen har en varierande 

yrkeserfarenhet kan det dessutom påverka utbildningen 

på ett fördelaktigt sätt.  

Lärosätets beskrivning 
Ansökan gäller grundlärarutbildning som leder till 

grundlärarexamen med interkulturell profil med 

inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad (180 hp). 
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Programmet bedrivs på helfart, i form av en 

distansutbildning med obligatoriska träffar, och bygger 

på att de blivande studenterna samtidigt är i 

fritidshemsverksamhet en del av tiden där de kan 

bedriva studier av olika slag. I utbildningsplanen 

beskrivs det som att programmet tar sin utgångspunkt i 

studenternas yrkeserfarenhet och utgår från praktiken 

för att belysa teori, liksom teorin får belysa 

praktiken.  

Inom programmet tillgodoräknas alltid 30 högskolepoäng 

med hänvisning till utbildningens antagningskrav. Det 

som alla studenter får tillgodoräkna sig är 7,5 

högskolepoäng i fritidspedagogik, 7,5 högskolepoäng i 

utbildningsvetenskap och 15 högskolepoäng 

verksamhetsförlagd utbildning. 

Som en del av den uppföljning som Högskoleverket 

efterfrågat har Södertörns högskola lämnat statistik 

från LADOK över registrerade studenter och 

genomströmning för interkulturell lärarutbildning mot 

fritidspedagogik, erfarenhetsbaserad (210 hp) och för 

motsvarande reguljär utbildning (interkulturell 

lärarutbildning mot fritidshem, 210 hp).  

 

Interkulturell lärarutbildning mot fritidspedagogik, 

erfarenhetsbaserad (210 hp) 

Antagningster

min 

Registrer

ade 

Kvinn

or 

Mä

n 

Avho

pp 

Vt 2011 26 19 7 0 

Ht 2010 47 33 1

4 

11 

Vt 2010 40 34 6 7 
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Interkulturell lärarutbildning mot fritidshem, reguljär 

utbildning (210 hp) 

Antagningster

min 

Registrer

ade 

Kvinn

or 

M

ä

n 

Avbro

tt 

Ht 2010 (ej 

avslutad) 

81 56 
2

5 
0 

Ht 2009 (ej 

avslutad) 

48 33 
1

5 
0 

Ht 2008 30 19 
1

2 
1 

Ht 2007 15 10 5 2 

 

Kravet på särskild behörighet 
I den inskickade utbildningsplanen för utbildningen 

finns flera exempel på hur studentens yrkeserfarenheter 

används som en del av utbildningen. Ett exempel är ett 

lokalt lärandemål som formuleras ”Efter genomgången 

utbildning kan studenten […] visa fördjupade kunskaper 

om hur de egna yrkeserfarenheterna […] kan fördjupa 

teoretiska kunskaper och ge möjlighet till dialog och 

vidgade perspektiv.” Ett annat exempel är beskrivningen 

av innehållet i kursen Utbildningsvetenskap I, 30 hp: 

”Studentens fleråriga yrkeserfarenhet av att arbeta med 

barn är hela tiden en utgångspunkt som används för att 

fördjupa förståelsen av de teoretiska perspektiv som 

ges i undervisningen.”  

Högskoleverkets bedömning 

Yrkeserfarenhet och särskild behörighet i styrdokument 
Enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100) ska 

de krav om särskild behörighet som ställs vara helt 

nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 

utbildningen. Högskoleverket fastställer de särskilda 
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behörighetskrav som ska användas för utbildning som 

leder till yrkesexamen, medan högskolorna själva 

fastställer sådana krav för övriga utbildningar. Om det 

finns särskilda skäl kan Högskoleverket, med stöd av 7 

kap 11 §, bevilja en ansökan om andra krav än de som 

följer av de fastställda områdesbehörigheterna (HSVFS 

2007:8).  

Regeringen skriver i Vägar till högskolan för kunskap 

och kvalitet (prop. 2006/07:107) att kunskaper och 

erfarenheter som har inhämtats via t.ex. arbetslivet 

kan ge en god grund för att tillgodogöra sig högre 

utbildning. När det gäller vilka typer av kunskaper och 

erfarenheter från arbetslivet som kan komma ifråga som 

behörighetskrav, framför regeringen följande: 

Regeringen anser dock inte att arbetslivserfarenhet per 

automatik ska ge behörighet till högre utbildning. 

Arbetslivserfarenheten skall vara relevant för 

utbildningen. Detta avgörs genom individuell prövning av 

kompetensen från högskolans sida. (s. 16) 

Detta innebär att regeringen i propositionen uttalat 

att det som kan vara ett behörighetskrav för en viss 

utbildning är arbetslivserfarenhet av ett specifikt 

slag och inte arbetslivserfarenhet som är mer generell. 

Högskoleverkets bedömning av det särskilda behörighetskravet 
Högskoleverket har analyserat uppgifterna i ansökan, 

utvärderingen och ännu ej fastställd utbildningsplan 

och kursplaner samt kompletteringar för att göra en 

bedömning av huruvida minst tre års yrkeserfarenhet i 

fritidshem eller motsvarande med omfattning minst 50 

procent av heltid är helt nödvändigt för att studenten 

ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.  

I utvärderingen resonerar utvärderaren bl.a. kring 

yrkeserfarenhetens längd och betydelse för utbildningen 

i form av ”tyst kunskap” samt refererar till 

diskussioner med lärare kring detta (s. 12–16).2 Flera 

olika uppfattningar redovisas bland lärarna och 

 

2 Utvärdering av erfarenhetsbaserade lärarutbildningar vid 

Södertörns högskola av Anna Ohlsson, fil. dr, maj 2011. 
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utvärderaren ger inte någon rekommendation till 

högskolan angående yrkeserfarenhetens längd utan 

ställer istället några resonerande frågor. Utvärderaren 

har dock valt ut några lärarröster som reflekterar 

kring frågan Hur många års yrkeserfarenhet behöver 

studenterna för att kunna tillgodogöra sig 

utbildningsinnehållet? 

Flera av de intervjuade fann frågan svårbesvarad. En av de 

intervjuade menade att tre år var ett minimum. Under det 

första arbetsåret får den arbetande en inblick i 

verksamheten: hon följer verksamhetens årscykel men kan 

kanke inte riktigt reflektera över den ännu. Under det 

andra året kan hon samla erfarenheter för att under det 

tredje mer på djupet börja att reflektera över dem. En 

annan av de intervjuade betoande att det är den gedigna 

erfarenheten som krävs. En person med, exempelvis, tre års 

yrkeserfarenhet (inom ett för utbildningen relevant 

område) på halvtid har visserligen en yrkeserfarenhet, men 

det är mer tveksamt om den kan anses vara gedigen. Vad som 

i sin tur är gedigen erfarenhet är inte heller en 

okomplicerad fråga, […] Den som har arbetat minst fem år 

på halvtid (alternativt tre år på heltid) bär inom sig, i 

kroppen – och i tänkandet – ett erfarenhetsmaterial som 

utbildningen tar tillvara och vill arbeta vidare med. 

Genom sin yrkeserfarenhet har personen i fråga kunskap om 

en specifik miljö, vilka regler som gäller, hur miljön ser 

ut. (s. 14) 

 

Högskoleverket konstaterar att kravet som gäller 

omfattningen av den efterfrågade, relevanta 

arbetslivserfarenheten formuleras på olika sätt i 

lärosätenas ansökningar om särskilda behörighetskrav 

för erfarenhetsbaserade utbildningar. Ibland ingår i 

kravet att en del av erfarenheten ska vara 

sammanhängande t.ex. två år sammanhängande, för att den 

sökande ska ha deltagit i vissa processer och fått en 

viss ”verksamhetsmognad”. Även lärarrösterna från 

Södertörns högskola för resonemang som handlar om detta 

och kan tolkas som att de är tveksamma till om tre års 

arbetslivserfarenhet på halvtid ger tillräckligt 

gedigen kunskap för utbildningen. Hur det i realiteten 
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kommer att vara för studenterna är dock svårt att säga 

eftersom utbildningen ännu inte har genomförts. Ev. kan 

den LADOK-statistik som högskolan har skickat in vara 

förtjänt en närmare analys. En jämförelse med 

motsvarande reguljära utbildning visar att den 

erfarenhetsbaserade utbildningen (då med krav på minst 

fem års arbetslivserfarenhet) har haft en högre andel 

avhopp. Detta kan tolkas som att något i studenternas 

förkunskaper, utbildningens innehåll eller 

utbildningens upplägg påverkar kvarvaron negativt. 

Södertörns högskola har inte kommenterat statistiken.  

Trots motsägelser i högskolans underlag om vilken längd 

och omfattning av yrkeserfarenheten som krävs för 

utbildningen, samt den begränsade problematiseringen i 

ansökan och kompletteringarna kring detta, finner 

Högskoleverkets att kravet på minst tre års 

yrkeserfarenhet med omfattning minst 50 procent av 

heltid kan anses vara rimligt. Vidare är 

Högskoleverkets bedömning att den högre 

avhoppsfrekvensen på den erfarenhetsbaserade 

utbildningen inte är av en sådan omfattning att den 

hindrar högskolan från att få tillstånd att ställa 

andra behörighetskrav utöver områdesbehörighet 6 a till 

utbildningen. 

I den ännu ej fastställda utbildningsplanen och 

kursplaner för utbildningen finns flera lärandemål och 

beskrivningar av utbildningens innehåll som visar att 

tidigare yrkeserfarenhet i fritidshem eller motsvarande 

behövs för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 

utbildningen och uppnå målen. Att tidigare 

yrkeserfarenhet avspeglas i lärandemålen för 

utbildningen och i dess innehåll anser Högskoleverket 

vara en viktig aspekt för bedömningen av att kravet ska 

vara ”helt nödvändigt”. Mål och innehåll i den 

inlämnade utbildningsplanen och kursplanerna visar dels 

att kravet på yrkeserfarenhet i fritidshem eller 

motsvarande är relevant för utbildningen, dels att det 

är helt nödvändigt för att klara utbildningen. 

Sammantaget bedömer Högskoleverket, baserat på ansökan 

och inlämnade underlag, att behörighetskravet på minst 

tre års yrkeserfarenhet i fritidshem eller motsvarande 
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(omfattande minst 50 procent) är helt nödvändigt för 

att studenten ska kunna tillgodogöra sig 

grundlärarutbildning med interkulturell profil mot 

fritidshem, erfarenhetsbaserad, 180 högskolepoäng. 

Högskoleverkets beslut 
Högskoleverket beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 

högskoleförordningen, att Södertörns högskola utöver 

områdesbehörighet 6 a får använda ”minst tre års 

yrkeserfarenhet i fritidshem eller motsvarande 

(omfattande minst 50 procent)” som särskilt 

behörighetskrav för tillträde till grundlärarutbildning 

med interkulturell profil mot fritidshem, 

erfarenhetsbaserad, 180 högskolepoäng. 

Skälen är att Högskoleverket bedömer den 

yrkeserfarenhet som krävs vara relevant för 

utbildningen. Vidare visar lärandemål som ställts upp i 

ännu ej fastställd utbildningsplan och kursplaner att 

yrkeserfarenhet är helt nödvändigt för att studenten 

ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till 

höstterminen 2012 och tills vidare. Högskoleverket kan 

dock besluta att följa upp ärendet. Om Södertörns 

högskola vill ändra i det beviljade kravet ska en ny 

ansökan lämnas till Högskoleverket. En sådan ska 

åtföljas av en uppföljning och analys av studenternas 

resultat och avhopp där det ingår en jämförelse med 

studenterna inom motsvarande reguljär 

grundlärarutbildning. 

Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, 

ansvarig för Högskoleverkets tillståndsgivning, efter 

föredragning av utredare Anna Lundh. 

 

 

 

 

Leif Strandberg   

 

 

Anna Lundh 


