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Beslut om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för förskollärarprogram riktat 
mot yrkeserfarna vid Göteborgs universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Göteborgs universitet utöver krav i områdesbehörighet nr 
6a/A6a, med undantag för engelska B, får använda fem års dokumenterad 
yrkeserfarenhet motsvarande en heltidstjänst av pedagogiskt arbete i förskola/ 
förskoleklass alternativt åtta års dokumenterad yrkeslivserfarenhet av pedagogiskt 
arbete i förskola/ förskoleklass motsvarande minst en halvtidstjänst som särskilt 
behörighetskrav för tillträde till förskollärarprogram riktat mot yrkeserfarna. 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 bedömning är att den arbetslivserfarenhet 
som Göteborgs universitet kräver är specifik och relevant för utbildningen. Vidare har 
lärosätets genom lärandemål och innehåll i preliminär utbildningsplan och kursplaner, 
kunnat visa att kravet på arbetslivserfarenhet är helt nödvändigt för att studenten 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. Vidare, om Göteborgs 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 

Göteborgs universitet har ansökt om att få ställa upp andra krav utöver de i 
områdesbehörighet nr A6/A6a (med undantag för engelska B) för tillträde till 
förskollärarprogram riktat mot yrkeserfarna (lärosätets reg.nr GU 2020/1439). De krav 
på särskild behörighet som universitetet vill använda är fem års dokumenterad 
yrkeserfarenhet motsvarande en heltidstjänst av pedagogiskt arbete i förskola/ 
förskoleklass, alternativt åtta års dokumenterad yrkeslivserfarenhet av pedagogiskt 
arbete i förskola/ förskoleklass motsvarande minst en halvtidstjänst.  
Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2021. 

Göteborgs universitet har tillstånd att sedan vårterminen 2014 använda ett särskilt 
behörighetskrav till förskollärarprogram riktat mot yrkeserfarna. Tillståndet gäller 
tillsvidare. Kraven är, utöver de i områdesbehörighet A6/A6a (med undantag för 
engelska B), fem års dokumenterad yrkeserfarenhet av pedagogiskt arbete i 
förskola/förskoleklass efter den 1 juli 1998. Det pedagogiska arbetet ska omfatta minst 
en halvtidstjänst, varav två år ska vara sammanhängande eller tre års dokumenterad 
yrkeserfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola/förskoleklass efter den 1 juli 1998. 
Det pedagogiska arbetet ska omfatta en heltidstjänst.  

Med anledning av att lärosätet vill ändra behörighetskravet genom att utöka kravet på  
antal yrkesverksamma år ansöker Göteborgs universitet om ett nytt tillstånd. 

I den förnyade ansökan har Göteborgs universitet beskrivit erfarenheterna av det 
tidigare tillståndet.  

Göteborgs universitets ansökan består av ansökan och preliminär utbildningsplan med 
litteraturlista. Lärosätet har kompletterat ansökan med korrigering av 
behörighetskravet samt förtydligande av lärosätets motivering. 

Lärosätets motivering 

Ansökan gäller förskollärarprogram riktat mot yrkeserfarna som leder till en 
förskollärarexamen, 210 hp. Programmet omfattar 180 högskolepoäng med studietakt 
75% och leder till en förskollärarexamen på grundnivå, 210 högskolepoäng varav 30 
högskolepoäng valideras mot yrkeserfarenhet.  

Utbildningen vänder sig i första hand till barnskötare med yrkeserfarenhet av arbete i 
förskola/ förskoleklass som vill utbilda sig till förskollärare, men också till andra 
lärarkategorier och högskoleutbildade med yrkeserfarenhet inom detta 
verksamhetsområde, som önskar komplettera sin behörighet till en 
förskollärarexamen.  

Skälen som Göteborgs universitet anger för att vilja använda yrkeserfarenhet från 
arbete i förskola/förskoleklass är att förskollärarutbildningen riktat mot yrkeserfarna 
bygger på den yrkeserfarenhet som målgruppen av studenter besitter med syftet att 
de ska kunna fördjupa dessa och relatera de teoretiska kunskaperna i kurserna till sina 
erfarenheter i yrket. Kurserna är utformade för att studenterna ska utveckla fördjupad 
lärarprofessionell kunskap, fördjupad ämneskunskap och systematisering genom 
dokumentation, reflektion, analys och vetenskapliggörande av tidigare 
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yrkeserfarenheter. Seminarier, uppgifter och examinationer är upplagda för att dels ta 
till vara på och dels utveckla studenternas yrkeserfarenheter och på så sätt säkra 
examensmålen. Vidare anför lärosätet att de nya behörighetskrav som nu föreslås på 
fem respektive åtta års yrkeserfarenhet gör att den omarbetade utbildningen tydligt 
kan knyta ihop praktik och teori, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Detta 
görs genom de verksamhetsintegrerade moment i utbildningen som är utformade för 
att medvetandegöra studenter om egna förkunskaper och om såväl styrkor som 
utvecklingsmöjligheter i den egna verksamheten. 

Lärosätets beskrivning 

Inledning 

Göteborgs universitet skriver i ansökan att bristen på förskollärare är ett eskalerande 
samhällsproblem. Stor andel av de som arbetar i förskolan saknar utbildning. 
Göteborgs universitet anför att de under det senaste decenniet har ökat 
utbildningsplatserna och expanderat utbildningen, men att söktrycket de senaste åren 
har varit vikande. Detta gäller även utbildningen med inriktning mot yrkeserfarna. 
Lärosätet anför att det för att kunna vända söktrycket är nödvändigt att tydligare 
anpassa utbildningen till målgruppen genom att bättre ta tillvara deras 
yrkeserfarenheter. Avsikten är att skapa nya kurser, inriktade mot yrkeserfarna, vilket 
också förväntas öka genomströmningen inom programmet. Denna anpassning bygger 
dels på studentdialoger, dels på dialog med det inom Göteborgsregionen nystartade 
branschrådet för förskola som skolhuvudmännen bildat, bland annat i syfte att komma 
till rätta med problemet med en hög andel obehörig personal i verksamheten. Ett 
tydligt fokus i dessa dialoger har varit att universitet ser över möjligheter till ytterligare 
generell validering av yrkeserfarenhet, samt att skapa mer flexibla studier i tid och rum 
för de studenter som samtidigt har en anställning i förskolan.  

Bakgrund till tidigare erhållet tillstånd 
Göteborgs universitet framför att dåvarande Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs 
universitet 2013 beslutade att vårterminen 2014 starta en ny inriktning inom 
förskollärarprogrammet mot yrkesverksamma inom förskola utan utbildning. 
Programmet omfattar 180 hp med studietakt 75 procent och leder till en 
förskollärarexamen på grundnivå, 210 hp, varav 30 hp valideras mot yrkeserfarenhet. 
Inriktningen vänder sig i första hand till barnskötare med yrkeserfarenhet av arbete i 
förskola/förskoleklass som vill utbilda sig till förskollärare, men också till andra 
lärarkategorier och högskoleutbildade med yrkeserfarenhet inom detta 
verksamhetsområde, som önskar komplettera sin behörighet till en 
förskollärarexamen. Skälet till att denna inriktning startades vad att försöka möta de 
behov på utbildad personal som uppstått till följd av kravet på legitimerade 
förskollärare i förskola och förskoleklass.  

Ny ansökan om reviderat tillstånd – till studiegång omfattande 150 hp 
Göteborgs universitet önskar nu revidera inriktningen inom förskollärarprogrammet 
för studenter mer yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass. Lärosätet framför att 
de nya behörighetskrav som nu föreslås på fem respektive åtta års yrkeserfarenhet gör 
att den omarbetade utbildningen tydligt kan knyta ihop praktik och teori, beprövad 
erfarenhet och vetenskaplig grund. Detta görs genom de verksamhetsintegrerade 
moment i utbildningen som är utformade för att medvetandegöra studenter om egna 
förkunskaper och om såväl styrkor som utvecklingsmöjligheter i den egna 
verksamheten. Lärosätet anför att även examensarbetet kommer att förändras så att 
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det blir praktiknära, utformat som ett utvecklingsarbete, för att även komma 
förskoleverksamheten till godo. Undervisningen för hållbar utveckling samt konstarter, 
estetik och lärarande integreras genomgående i programmet och förstärks ytterligare i 
denna inriktning genom att de två avslutande kurserna på avancerad nivå behandlar 
dessa båda innehåll om vardera 15 hp.  
 
Göteborgs universitet anför vidare att bakgrunden till förslaget om en omarbetad 
utbildning har sin grund i två aktuella frågor, dels hur lärosätet ska möta det nya 
uppdraget att utbilda förskollärare inom Vidareutbildning av lärare (VAL), dels hur 
önskemål från studenter och deras arbetsgivare inom FÖRY ska tillmötesgås avseende 
möjligheter till mer flexibla studier på distans och med större hänsyn tagen till 
studenternas tidigare yrkeserfarenhet. Lärosätet anger att en övergripande 
förhoppning är att föreslagen revidering av FÖRY ska kunna bidra till att fler utbildade 
förskollärare tar examen och kan få legitimation och med en stärkt examination mot 
alla examensmål.  
 
Göteborgs universitet anför vidare att de för att skapa samordningsvinster önskar 
kunna integrera studentgruppen inom VAL med FÖRY för samläsning. Den föreslagna 
revideringen som lärosätet föreslår innebär för det första att alla kurser ges på halvfart 
(jfr nuvarande studietakt om 75 %). Detta skulle också öppna för att de som läser in 
behörighet till förskollärare (FÖRY) också kan studera med studietakt på helfart, 
genom att kontinuerligt läsa två kurser parallellt. På så vis blir det möjligt med en 
snabbare väg till examen, något som efterfrågats i de dialoger som genomförts med 
branschråd förskola inom Göteborgsregionen och med en grupp av nuvarande 
studenter inom FÖRY.  

I ansökan beskriver Göteborgs universitet hur lärosätet utifrån erfarenheter från 
studenter och lärare på utbildningen har omarbetat olika kurser på utbildningen för att 
de tydligare ska bygga på de yrkeserfarenheter som studenterna har. 
 
Göteborgs universitet framför att de höjda behörighetskraven från tre till fem år har 
sin bäring i de kurser som är borttagna jämfört med nuvarande inriktning om 180 
högskolepoäng. Lärosätet beskriver i komplettering till ansökan att lärosätets 
bedömning är att en yrkeserfarenhet om fem år gör att studenterna har med sig en 
mer generell erfarenhet av att leda pedagogisk förskoleverksamhet i olika former. 
Vidare skriver lärosätet att inriktningen bygger på den yrkeserfarenhet som 
målgruppen av studenter besitter med syftet att de ska kunna fördjupa dessa och 
relatera de teoretiska kunskaperna i kurserna till sina erfarenheter i yrket. Kurserna är 
utformade för att studenterna ska kunna utveckla fördjupad lärarprofessionell 
kunskap, fördjupad ämneskunskap och systematisering genom dokumentation, 
reflektion, analys och vetenskapliggörande av tidigare erfarenheter. Seminarier, 
uppgifter och examinationer är upplagda för att dels ta till vara på  och dels utveckla 
studenternas yrkeserfarenheter och på så sätt säkra examen.  
 
Göteborgs universitet beskriver att det främst är i förhållande till första kursen inom 
området Barns språk och kommunikation (LÖFÖ00), kursen Lärarprofessionen och 
vetenskapligt förhållningssätt (LÖK50G) samt VFU-kurs ett och två som man har 
bedömt att studenterna behöver fem år jämfört med nuvarande tre år. Detta för att 
lärosätet nu integrerar dessa områden i hela inriktningen och att utbildningen inte 
börjar på den helt grundläggande nivå som den gör i nuvarande inriktning om 180 
högskolepoäng. Lärosätet anför att detta beskrivs i progressionslinjen inom både 
examensmål och vetenskaplig progression. Vidare framför lärosätet att man i denna 
inriktning om 150 högskolepoäng vill bredda rekryteringen till den grupp som arbetat 



 

Sida 6 (9) 
 

länge inom förskola men som gått på kortare vikariat, varför man har tagit bort kravet 
på sammanhållen yrkeserfarenhet. I anslutning till det har lärosätet bedömt att 
ytterligare två års yrkeserfarenhet är relevant då personer utan fast tjänst och med 
kortare vikariat i lägre grad fått ta del av kompetensutveckling och inte i samma 
utsträckning haft eget ansvar för det pedagogiska arbetet som om de varit anställda 
sammanhängande. Göteborgs universitet anför att lärosätets bedömning är att 
sammantaget innebär yrkeserfarenheten om fem år att studenterna har med sig en 
mer generell erfarenhet av att leda pedagogisk förskoleverksamhet i olika 
arbetsformer som behövs som grund för att klara av denna förkortade utbildning, det 
vill säga nå målen för utbildningen inom utsatt tid lärosätet under det senaste 
decenniet har ökat utbildningsplatserna och expanderat förskollärarutbildningen, men 
att söktrycket de senaste åren har varit vikande. Detta gäller även utbildningen med 
inriktning mot yrkeserfarna.  
 
Göteborgs universitet beskrivning av på vilket sätt yrkeserfarenheten från pedagogisk 
verksamhet används i utbildningen och därmed är ett nödvändigt krav för att klara 
utbildningen:  
”Inriktningen bygger på den yrkeserfarenhet som målgruppen av studenter besitter 
med syftet att de ska kunna fördjupa dessa och relatera de teoretiska kunskaperna i 
kurserna till sina erfarenheter i yrket. Kurserna är utformade för att studenterna ska 
utveckla fördjupad lärarprofessionell kunskap, fördjupad ämneskunskap och 
systematisering genom dokumentation, reflektion, analys och vetenskapliggörande av 
tidigare yrkeserfarenheter. Seminarier, uppgifter och examinationer är upplagda för att 
dels ta till vara på och dels utveckla studenternas yrkeserfarenheter och på så sätt 
säkra examensmålen.  

Göteborgs universitet beskrivning av progressionslinjer från termin ett: 
Utveckling av yrkesrollen 
Inriktningen startar med en kurs i lek, lärande och omsorg (LÖFV38) (kursplan finns 
bifogad). Detta görs för att befästa förskolans lekande tematiska arbetssätt och för att 
både möte och utmana studenterna i deras professionsidentitet. I kursen förväntas 
studenterna med stöd av undervisningen i kursen kunna såväl problematisera, 
analysera som diskutera didaktiska övervägande och undervisningsstrategier i relation 
till forskning och olika teoretiska utgångspunkter.  
 
Lärosätet beskriver att för att utvecklas i yrkesrollen får studenterna kontinuerligt, 
med start i de inledande kurserna, arbeta med att kritiskt granska policydokument 
samt vetenskapliga och populärvetenskapliga texter. Detta görs dels för att identifiera 
styrkor och svagheter i dessa och dels för att sätta innehållet i relation till den egna 
verksamhetens vetenskapliga grund. Det krävs förtrogenhet med förskolans 
styrdokument och erfarenheter av att leda en barngrupp i ett målrelaterat arbete för 
att kritiskt kunna granska egna förgivet taganden och arbetssätt. Analyser, med grund i 
aktuell forskning och i olika teoretiska perspektiv, bidrar till att problematisera och 
utveckla i den egna undervisningen samt till att stärka kopplingen mellan teori och 
praktik. Det görs lättats i relation till innehåll där studenterna har högre grad av 
beprövad erfarenhet, så som lek, omsorgssituationer och språk och kommunikation. 
Genom att ta utgångspunkt i studenternas yrkeserfarenheter kan ett vetenskapligt 
förhållningssätt också generaliseras till ämnesinnehåll som studenterna har mindre 
erfarenheter av och som därför kommer senare i inriktningen. Examensmålens 
progressionslinje tydliggörs i bilaga 1. Samma examensmål återkommer i flera kurser 
och några i alla. Det belyser att delar examineras i en progression från första till sista 
kursen i inriktningen. Bilaga 1 bör läsas tillsammans med bilaga 2.  
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Vidare framför Göteborgs universitet att det i utbildningen skrivs ett examensarbete 
som även det utgår från den egna verksamhetens behov av utveckling de analyser som 
gjorts under utbildningens gång utgör en del av en kartläggningsprocess för att få syn 
på både relevanta utvecklingsområden och förskollärarens roll och ansvar för att 
bedriva utveckling och kunna leda kollegor, men också bidra till metodutveckling.  
 
Förskolepedagogik med yrkeserfarenhet som grund 
Studenternas yrkeserfarenhet av förskolans specifika lek-responsiva, tematiska, och 
ämnesövergripande arbetssätt bildar grund för de förskolepedagogiska kurserna. 
Yrkeserfarenhet krävs för att leken, tillsammans med estetiska lärprocesser och 
kommunikation, ska kunna bli såväl ett innehåll, som metoder för, ämnesdidaktiskt 
arbete. På så sätt kan lek och lärande, kommunikation och språk samt vetenskapligt 
förhållningssätt integreras på en fördjupad nivå samtidigt som kurserna får en tydlig 
ämnesinriktning. De specifika ämneskunskaper som krävs hinner fördjupas genom att 
exempelvis matematikkurserna slagits samman till en kurs om 15 hp som ligger i 
anslutning till kursen om natur; miljö och teknik eftersom dessa har flera teoretiska 
och praktiska beröringspunkter. Uppgifterna där studenterna tränas i att planera, leda 
och genomföra, analysera och utvärdera olika aktiviteter men också i att kunna ställa 
produktiva frågor till barnen syftar till att bidra till forskningsbaserad metodutveckling i 
relation till förskolans undervisning. Detta möjliggörs genom att studenterna redan i 
tidigare kurser tränats att spegla den egna verksamheten i aktuell forskning.  
 
Vetenskapligt förhållningssätt – yrkeserfarenhet fördjupas genom teorier och 
perspektiv 
Inriktningen bygger på att studenter kommer med minst fem års erfarenheter av 
förskolepedagogiskt arbete och därmed har en god förståelse för förskolans innehåll 
och arbetssätt. Detta sätts i relation till grundläggande vetenskapsteoretiska 
perspektiv och i olika kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder genom hela 
inriktningen för att sedan fördjupas och examineras i LÖKV8G. Relationen mellan 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet problematiseras genom hela inriktningen 
i samband med att studenterna skall visa färdigheter i hur de i det pedagogiska arbetet 
gör bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter. Progressionslinjen när det 
gäller vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapligt arbete tydliggörs i bilaga 2.  

Examensarbetet blir genom sin utformning av ett utvecklingsarbete ett tydligare bidrag 
till verksamhetsutveckling i den egna verksamheten som också kan utvecklas och följas 
upp efter examen i form av systematiskt kvalitetsarbete. I ett examensarbete som tar 
sin utgångspunkt i pedagogisk praktik ges förutsättningar för studenterna att båda 
använda sina praktiska teoretiska kunskaper och redskap för att tolka, förstå samt 
utveckla den praktik de är knutna till. DE får också möjligheter att vidareutveckla 
kunskap i att använda vetenskapliga metoder som de tidigare stött på och tränat på i 
inriktningens tidigare kurser. Genom examensarbetet erbjuds studenterna insikter i 
vad det innebär att de som förskollärare ska vara med i att driva systematisk utveckling 
av den verksamhet de själva är en del i och där teoretiska och praktiknära 
kunskapsformer får mötas.  
 
Kommunikativ förmåga 
Progressionen av den kommunikativa förmågan blir en följd av den fördjupade 
yrkeserfarenheten som inriktningen möjliggör genom den nära kopplingen mellan 
studenternas erfarenhet och teoretiska resonemang. Genom att seminarier utformas 
så att studenternas planeringar och utvärderingar, jämte litteratur blir en viktig del av 
seminarieinnehållet, övas de i att argumentera för sina slutsatser något som blir ett led 
i en fördjupad kommunikativ förmåga såväl verbalt som gestaltande. Kollektiv och 
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kollegial handledning i form av lärar- och kamratrespons vid seminarier ger även det 
träning i kommunikativ förmåga. Skriftligt övas den kommunikativa förmågan genom 
de examinerade uppgifterna som även de i stor grad utformas så att de bygger på att 
den egna verksamheten granskas och diskuteras i relation till aktuell forskning.  

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 Göteborgs universitet ansökan och inlämnade kompletteringar har 
Universitets- och högskolerådet gjort följande bedömning. 

För behörighet till förskollärarprogram riktat mot yrkeserfarna vill Göteborgs 
universitet, utöver de i områdesbehörighet nr A6/A6a (med undantag för engelska B), 
använda ett särskilt behörighetskrav om fem års dokumenterad yrkeserfarenhet 
motsvarande en heltidstjänst av pedagogiskt arbete i förskola/ förskoleklass, 
alternativt åtta års dokumenterad yrkeslivserfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola/ 
förskoleklass motsvarande minst en halvtidstjänst.  
 
Göteborgs universitet anför att förskollärarprogram riktat mot yrkeserfarna bygger på 
den yrkeserfarenhet som målgruppen av studenter besitter med syftet att de ska 
kunna fördjupa dessa och relatera de teoretiska kunskaperna i kurserna till sina 
erfarenheter i yrket. Lärosätet framför att kurserna är utformade för att studenterna 
ska utveckla fördjupad lärarprofessionell kunskap, fördjupad ämneskunskap och 
systematisering genom dokumentation, reflektion, analys och vetenskapliggörande av 
tidigare yrkeserfarenheter.  

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”.  

Göteborgs universitet skriver i ansökan att utbildningen inte börjar på en helt 
grundläggande nivå och beskriver exempel på kurser där yrkeserfarenheten används i 
utbildningen: ”…för att utvecklas i yrkesrollen får studenterna kontinuerligt, med start i 
de inledande kurserna, arbeta med att kritiskt granska policydokument samt 
vetenskapliga och populärvetenskapliga texter. Detta görs dels för att identifiera 
styrkor och svagheter i dessa och dels för att sätta innehållet i relation till den egna 
verksamhetens vetenskapliga grund. Det krävs förtrogenhet med förskolans 
styrdokument och erfarenheter av att leda en barngrupp i ett målrelaterat arbete för 
att kritiskt kunna granska egna förgivet taganden och arbetssätt.” 
 
Göteborgs universitet har i ansökan beskrivit det arbete som gjorts i omarbetandet av 
utbildningsplan och kursplaner vilket visar att förskollärarprogram riktat mot 
yrkeserfarna innehålls- och progressionsmässigt är anpassade för personer med 
yrkeserfarenhet av pedagogisk verksamhet. Universitets- och högskolerådet bedömer 
att det därmed är rimligt att till erfarenhetsbaserat förskollärarprogram riktat mot 
yrkeserfarna, ställa krav på yrkeserfarenhet från pedagogisk verksamhet.  



 

Sida 9 (9) 
 

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

Göteborgs universitet beskriver i ansökan hur yrkeserfarenheten kan tillgodoräknas 
och valideras i utbildningen. Universitets- och högskolerådet vill betona att det är 
skillnad mellan tillgodoräknade i utbildningen och behörighetskrav som är nödvändiga 
för att klara utbildningen. Universitets- och högskolerådet understryker att de krav på 
behörighet som lärosätet vill ställa ska vara nödvändiga för att studenten ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen. 
 
Göteborgs universitet har motiverat den omfattning och typ av arbetslivserfarenhet 
som kravet stipulerar. Universitets- och högskolerådet har inte haft anledning att i sak 
pröva rimligheten i specificeringen. 

Universitets- och högskolerådet bedömer att Göteborgs universitet i sin ansökan på ett 
tillfredsställande sätt har visat att kravet på fem års dokumenterad yrkeserfarenhet 
motsvarande en heltidstjänst av pedagogiskt arbete i förskola/ förskoleklass, 
alternativt åtta års dokumenterad yrkeslivserfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola/ 
förskoleklass motsvarande minst en halvtidstjänst är helt nödvändigt för att studenten 
ska kunna tillgodogöra sig förskollärarprogram riktat mot yrkeserfarna.  
 


