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Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för grundlärarprogram 
inriktning fritidshem vid Linköpings universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Linköpings universitet, utöver det krav som ställs i 
områdesbehörighet nr A6a/6a får använda tre års dokumenterad yrkeserfarenhet 
motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet, varav minst två år ska vara 
sammanhängande på minst halvtid i fritidshem som särskilt behörighetskrav för 
tillträde till erfarenhetsbaserat grundlärarprogram inriktning fritidshem. 
Yrkeserfarenheten ska ha erhållits efter den 1 juli 1998. Enligt 7 kap. 8 § ska de krav 
som ställs på särskild behörighet vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen. 

Skälen för Universitets- och högskolerådets beslut är att den yrkeserfarenhet som 
Linköpings universitet kräver är specifik och relevant för utbildningen. Vidare har 
Linköpings universitet i sin ansökan visat att det krav på särskild behörighet som 
lärosätet vill ställa till erfarenhetsbaserat grundlärarprogam inriktning fritidshem är 
nödvändigt för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.  
 
Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2021 och till och med 
antagningen till vårterminen 2022. Universitets- och högskolerådet kan dock besluta 
att följa upp ärendet. Om Linköpings universitet vill ändra i de beviljade kraven ska en 
ny ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet. 
 
Enligt 7 kap. 11 § punkten 2 i högskoleförordningen (1993:100) som trädde i kraft den 
1 januari 2019, får en högskola till utbildning som påbörjas efter utgången av maj 2022 
själv meddela föreskrifter om krav på andra villkor än kunskaper från en eller flera 
kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper från en eller flera kurser i 
gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper om de betingas av utbildningen eller är 
av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Innan lärosätet 
meddelar dessa föreskrifter ska Universitets- och högskolerådet ges tillfälle att yttra sig 
över lärosätets förslag.  
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Universitets- och högskolerådet vill understryka vikten av att de sökande får tydlig 
information om det särskilda behörighetskravet och vad som ska bedömas i det. 
 
 

Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, ansvarig för Universitets- och 
högskolerådets tillståndsgivning, efter föredragning av utredaren Petra Brundell. 

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor   

Petra Brundell 
Utredare 
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Ärendet 

Linköpings universitet avser att starta ett erfarenhetsbaserat grundlärarprogram med 
inriktning mot fritidshem som vänder sig mot studenter med minst tre års 
arbetslivserfarenhet av pedagogisk verksamhet, varav minst två år inom fritidshem. 
Lärosätet planerar att starta utbildningen höstterminen 2021.  
 
Linköpings universitet har ansökt om att få ställa upp andra krav utöver de i 
områdesbehörighet A6a/6a för tillträde till erfarenhetsbaserat grundlärarprogram 
(lärosätets dnr LIU-LIU-2020-00863). De andra krav på särskild behörighet som 
Linköpings universitet vill använda är tre års dokumenterad yrkeserfarenhet 
motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet, varav minst två år ska vara 
sammanhängande på minst halvtid i fritidshem. Yrkeserfarenheten ska ha erhållits 
efter den 1 juli 1998. 

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2021. 
 
Linköpings universitets ansökan består av ansökan och preliminär utbildningsplan för 
utbildningen. Linköpings universitet har kompletterat ansökan med ett förtydligande 
av behörighetskravet. 

Lärosätets motivering 

Ansökan gäller grundlärarprogram med inriktning mot arbete i fritidshem som leder till 
en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Utbildningen vänder sig 
till personer med dokumenterad yrkeserfarenhet av pedagogiskt arbete i fritidshem. 

Skälen som Linköpings universitet anger för att vilja använda tre års dokumenterad 
yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998, 
varav minst två år sammanhängande på minst halvtid i fritidshem, är att kravet på 
yrkeserfarenhet grundar sig på att nedanstående kurser bedöms kunna tillgodoräknas 
mot tre års dokumenterad yrkeserfarenhet (motsvarande heltid) inom pedagogisk 
verksamhet (efter den 1 juli 1998), varav minst två år sammanhängande på minst 
halvtid i fritidshem. Lärosätet framför att kravet på yrkeserfarenhet därav är helt 
nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen, det vill säga nå 
målen för utbildningen inom utsatt tid.  
 
Linköpings universitet framför att skolhuvudmän i regionen uttrycker en mycket stor 
efterfrågan på utbildade grundskollärare med inriktning mot arbete i fritidshem. 
Lärosätet anför att detta ska förstås mot bakgrund av beslutet av att införa krav på 
lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i 
fritidshem från och med sommaren 2019. Många kommuner har idag en stor andel 
anställda i fritidshem som saknar behörighet, men som i många fall har en lång 
yrkeslivserfarenhet från arbetet i just fritidshem. Lärosätet anför att det finns ett stort 
önskemål att det även i regionen ska finnas en utbildning som är speciellt utformad för 
denna grupp utifrån två aspekter: 1) utbildningen ska tillvarata och utgå från den långa 
erfarenhet som dessa personer har från arbete i fritidshem och 2) utbildningen ska ha 
en lägre studietakt och vara utformad så att den går att kombinera med deltidsarbete. 
 
Linköpings universitet framför att kravet på yrkeserfarenhet grundar sig på att 
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nedanstående kurser bedöms kunna tillgodoräknas mot tre års dokumenterad 
yrkeserfarenhet (motsvarande heltid) inom pedagogisk verksamhet (efter den 1 juli 
1998), varav minst två år sammanhängande på minst halvtid i fritidshem.  
 
Lärosätet framför att kravet på yrkeserfarenhet därmed blir helt nödvändigt för att 
studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen, det vill säga nå målen för 
utbildningen inom utsatt tid. 

Lärosätets beskrivning 

Linköpings universitets beskrivning av utbildningen 
Linköpings universitet framför att grundlärarprogram med inriktning mot arbete i 
fritidshem – erfarenhetsbaserad kommer att ha 75 procent studietakt de första sex 
terminerna och 50 procent studietakt den sjunde terminen. Utbildningen blir därmed 
sju terminer, vilket är en termin längre än ordinarieprogram med 100 procent 
studietakt och utan yrkeserfarenhet. Den erfarenhetsbaserade utbildningen kommer 
att ha fasta dagar för studier, för att underlätta en kombination av studier och 
yrkesarbete. 

Lärosätet anför att utbildningen kommer att svara upp mot och säkerställa att de 
nationella examensmålen för grundlärarexamen med inriktning fritidshem uppnås. 
Kurserna har omarbetats och fått en delvis annan ordning i jämförelse med ordinarie 
grundlärarprogram med  inriktning mot fritidshem. Omarbetningen motiveras av att 
den erfarenhetsbaserade utbildningen för det första tar lärdom av erfarenheter från 
nuvarande program, och därmed speglar en del omarbetningar i studiegången som 
man avser genomföra även inom ordinarie program. För det andra vänder sig den 
erfarenhetsbaserade utbildningen till en annan målgrupp och behöver direkt från 
starten fånga upp och bygga på den yrkeserfarenhet som studenterna besitter.  
 
I ansökan anger Linköpings universitet att i utbildningen tillgodoräknas 22,5 hp av 
totalt 30 hp inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I de två återstående VFU-
kurserna, som inte tillgodoräknas utifrån förkunskapskraven, ingår VFU i det praktiskt-
estetiska ämnet samt den avslutande VFU-kursen, där studenten ska visa att denne 
kan ta helhetsansvar för undervisningen i fritidshem. Tillgodoräkning görs även av 4 hp 
utbildningsvetenskaplig kärna och 3,5 hp fritidshemspedagogik. Ingen tillgodoräkning 
utifrån förkunskapskraven görs dock av de praktiskt-estetiska ämnen som erbjuds på 
LiU, och där studenten väljer en av dessa, är bild, musik och idrott. 
 
Kurser som tillgodoräknas 
Yrkeserfarenheten bedöms kunna tillgodoräknas mot 30 högskolepoäng enligt 
nedanstående redovisade kurser. 

- Verksamhetsförlagd utbildning 1, 1,5 hp 
- Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7,5 hp 
- Verksamhetsförlagd utbildning 3, 6 hp 
- Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7,5 hp 
- Utbildningsvetenskaplig kärna 1, 4 hp 
- Fritidshemspedagogik 1, 3,5 hp 

Verksamhetsförlagd utbildning 1 består av en kortare VFU-period där studenten ska 
uppvisa grundläggande sociala förmågor samt med stöd kunna planera, genomföra och 
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utvärdera enklare pedagogiska moment i fritidshemmets verksamhet.  
Verksamhetsförlagd utbildning 2 är en längre VFU-period där studenten planerar, 
genomför och utvärderar enskilda moment i fritidshemmets verksamhet, utifrån 
aktuella styrdokument. Interaktion och kommunikation med elever, vårdnadshavare 
och arbetslag är viktiga delar av kursen. 
Verksamhetsförlagd utbildning 3 är en längre VFU-period där studenten ska planera, 
leda och utvärdera ett helt undervisningsområde, ansvarsfullt kunna hantera sociala 
relationer i fritidshemmets verksamhet samt utifrån konstruktiv kritik kunna dra 
slutsatser och förändra sitt agerande.  
Verksamhetsförlagd utbildning 4 är en längre VFU-period där studenten ska kunna 
planera, genomföra, utvärdera och bedöma inom det fritidspedagogiska området, 
kunna anpassa aktiviteter till olika elevers intressen, behov och förmågor samt kunna 
anpassa sitt ledarskap till den pedagogiska situationen.  
Fritidspedagogik 1 introducerar området fritidspedagogik och studenterna ska kunna 
redogöra för fritidshemmets uppdrag och funktion i samhället.  
Utbildningsvetenskaplig kärna 1 fokuserar på läraruppdraget i fritidshemmet och 
skolans grundläggande demokratiska värden. 
 
Linköpings universitet framför vidare att de fyra VFU-kurserna bygger på en 
progression där det ingår att leda olika undervisningsmoment med allt högre grad av 
eget ansvar, att kunna anpassa aktiviteter utifrån eleverna, att interagera och 
kommunicera med elever och vårdnadshavare och anpassa sitt ledarskap. Genom 
minst tre års yrkeserfarenhet inom pedagogisk verksamhet (motsvarande heltid), varav 
minst två år sammanhängande yrkeserfarenhet (minst halvtid) från läroplansstyrd 
verksamhet inom fritidshem har dessa förmågor uppnåtts. Detta kommer också 
säkerställas genom rektors undertecknande av det tjänstgöringsintyg som kommer 
vara obligatoriskt att bifoga till ansökan. Den introducerande kursen i 
fritidshemspedagogik respektive utbildningsvetenskaplig kärna fokuserar på 
fritidshemmets uppdrag och funktion samt lärarens uppdrag inom fritidshemmet, och 
skolans demokratiska värden. Även dessa kunskaper är så grundläggande inom det 
läroplansstyrda fritidshemmet att en person med minst två års sammanhängande 
yrkeserfarenhet från fritidshem efter den 1 juli 1998, har byggt upp denna kunskap 
genom sin yrkeserfarenhet. 
 
Vidare framför Linköpings universitet att studierna kommer att ha ett tydligt fokus på 
att bygga på studenternas erfarenheter. Redan de första kurserna i utbildningen 
bygger samtliga på att studenterna ska kunna relatera de teoretiska kunskaperna i 
kurserna till sina yrkeserfarenheter. I den ordinarie utbildningen grundlärare mot 
fritidshem kan sådana lärandemål först läggas efter genomförd VFU. Här kommer 
lärosätet att arbeta på detta sätt direkt i första kursen. Lärosätet hänvisar till 
lärandemålen i de tre första kurserna, där de mål som lärosätet menar särskilt 
förutsätter att studenterna har erfarenhet från pedagogisk verksamhet i stort och 
fritidshemmets verksamhet specifikt för att kunna uppfylla dessa mål inom stipulerad 
tid för kursen. Det är mål där de teoretiska kunskaper som studenterna förvärvar i 
utbildningen ska diskuteras i relation till de erfarenheter som studenterna har i sin 
yrkeserfarenhet.  
 
Fritidshemspedagogik 2 (5 hp) 

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 

− resonera om fritidshemmets uppdrag och funktion i ett samhälleligt 

perspektiv, 
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− diskutera yrkesprofession och yrkesspråk i relation till yrkesrollen som lärare i 

fritidshem, 

− diskutera samverkansuppdraget mellan fritidshem och grundskola. 

 
Fritidshemspedagogik 3 (8hp) 

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 

– diskutera sociala relationer som fenomen med stöd i teoretiska perspektiv 

och relatera dessa till fritidshemmets praktik,  

– diskutera hur lärare i fritidshem kan stödja elevers sociala samspel i informella 

och formella undervisningssituationer, 

– beskriva och använda intervjumetod i relation till barn som informanter, 

– definiera och exemplifiera barns lek utifrån olika teoretiska perspektiv, 

– diskutera organisering av lek utifrån forskning om genus, jämställdhet och 

inkludering. 

 

Utbildningsvetenskaplig kärna 2 (9,5 hp) 

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 

– diskutera, med stöd i litteratur och erfarenhet, vad som kännetecknar 

läraruppdraget,  

– diskutera innebörden av skolans och fritidshemmets värdegrund och lärares 

yrkesetik, 

– relatera lärarens uppdrag till samhällets styrdokument, UNCRC, politiska mål 

samt barn som demokratiska aktörer, 

– diskutera skolans och fritidshemmets värdepedagogiska och demokratiska 

fostransuppdrag utifrån normativa och kritiska perspektiv. 

 

Utöver ovanstående menar Linköpings universitet även att i och med att utbildningens 
längd är sju terminer blir därmed kravet på yrkeserfarenhet, för att kunna 
tillgodoräkna 30 hp, helt nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen, det vill säga nå målen för utbildningen, inom utsatt tid. 

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 (UHRFS 2013:2).  

Baserat på Linköpings universitet ansökan har Universitets- och högskolerådet gjort 
följande bedömning. 

För behörighet till erfarenhetsbaserat grundlärarprogram inriktning fritidshem vill 
Linköpings universitet, utöver behörighetskrav i områdesbehörighet A6a/6a, använda 
ett särskilt behörighetskrav om tre års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande 



 

Sida 7 (7) 
 

heltid inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998, varav minst två år ska vara 
sammanhängande på minst halvtid i fritidshem.  

I Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet betonas att arbetslivserfarenheten ska 
vara relevant för utbildningen och alltså inte av generellt slag för att ge behörighet till 
högskoleutbildning. Eftersom hela kravet direkt anknyter till utbildningens inriktning 
kan den arbetslivserfarenhet som efterfrågas anses vara av ett specifikt slag. 
Universitets- och högskolerådet bedömer därför att det uppsatta kravet på 
arbetslivserfarenhet är relevant för utbildningen. 

Att tidigare arbetslivserfarenhet avspeglas i lärandemålen för utbildningen och i 
utbildningens innehåll anser Universitets- och högskolerådet vara en viktig aspekt i 
bedömningen av att behörighetskravet ska kunna anses vara ”helt nödvändigt”.  

Lärosätet har i ansökan beskrivit det arbete som gjorts i framtagandet av 
utbildningsplan och kursplaner vilket visar att erfarenhetsbaserat grundlärarprogram 
med inriktning mot arbete i fritidshem innehålls- och progressionsmässigt är 
anpassade för personer med yrkeserfarenhet av pedagogisk verksamhet. Universitets- 
och högskolerådet bedömer att det därmed är rimligt att till erfarenhetsbaserat 
grundlärarprogram med inriktning mot arbete i fritidshem, ställa krav på 
yrkeserfarenhet från pedagogisk verksamhet. Linköpings universitet beskriver i 
ansökan hur yrkeserfarenheten kan tillgodoräknas i utbildningen. Universitets- och 
högskolerådet vill understryka att de andra krav på särskild behörighet som lärosätet 
vill ställa ska vara nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. 

Universitets- och högskolerådet ser positivt på initiativ som stödjer möjligheten till 
livslångt lärande.  

Universitets- och högskolerådet bedömer att Linköpings universitet i sin ansökan på ett 
tillfredsställande sätt har visat att kravet på tre års yrkesverksamhet av pedagogisk 
verksamhet, efter den 1 juli 1998, varav minst tvår år sammanhängande på minst 
halvtid i fritidshem är helt nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
erfarenhetsbaserad grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem. 

 


