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Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för Grundlärarprogrammet 
riktat mot yrkesverksamma vid Göteborgs 
universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Göteborgs universitet utöver de krav som ställs i 

områdesbehörighet 6 a/A6 a, får använda tre års yrkeserfarenhet varav minst två år på 

halvtid i fritidshem som särskilt behörighetskrav för tillträde till Grundlärarprogram 
riktat mot yrkesverksamma. 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 Göteborgs universitet i 
ansökan har visat att kravet på yrkeserfarenhet från fritidshem är nödvändigt för att 
studenterna ska kunna tillgodogöra sig Grundlärarprogram riktat mot 
yrkesverksamma.  

Universitets- och högskolerådet understryker vikten av att de sökande får tydlig 
information om behörighetskravet för 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 §  högskoleförordningen (1993:100) får en högskola till utbildning som 
påbörjas efter utgången av maj 2022 själv meddela föreskrifter om krav på andra 
kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper än de som UHR har föreskrivit 
om eller andra villkor än 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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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 

 

 

Beslutet är på grund av rådande situation med coronaviruset inte signerat. 
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Ärendet 

Göteborgs universitet har ansökt om att få ställa upp andra krav, utöver de krav som 

ställs i områdesbehörighet 6 a/A6 a, (Engelska 6, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, 

Samhällskunskap 1b/1a1+1a2), för tillträde till Grundlärarprogrammet riktat mot 
yrkesverksamma (lärosätets reg.nr GU 2020/2152). De krav på särskild behörighet som 
Göteborgs universitet vill använda är tre års yrkeserfarenhet, varav minst två år på 
halvtid i arbete på fritidshem.  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2021. 

Göteborgs universitet har haft tillstånd att sedan höstterminen 2016 använda ett 
särskilt behörighetskrav till Grundlärarprogrammet riktat mot yrkesverksamma. Det 
tillståndet gällde till vårterminen 2019. Sedan dess har Göteborgs universitet inte 
ansökt om förnyat tillstånd. Kravet i det tidigare tillståndet var tre års dokumenterad 
yrkeserfarenhet (motsvarande heltid) inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 
1998. Av dessa ska minst två år vara sammanhängande på minst halvtid i fritidshem. 
Med anledning av att Göteborg universitets tidigare tillstånd inte längre gäller ansöker 
Göteborgs universitet om ett nytt tillstånd. 

En redovisning av erfarenheterna av det tidigare tillståndet lämnades till Universitets- 
och högskolerådet i samband med den förnyade ansökan. 

Göteborgs universitets ansökan består av ansökan samt en utbildningsplan för 
programmet.  

Lärosätets motivering 

Ansökan gäller Grundlärarprogram riktat mot yrkesverksamma som leder till en 
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Utbildningen vänder sig till 
personer som har yrkeserfarenhet i pedagogisk verksamhet och mer specifik 
erfarenhet av att leda fritidshemmets verksamhet men som saknar lärarexamen. 

 
Skälen som Göteborgs universitet anger för att vilja använda tre års yrkeserfarenhet, 
varav minst två år på halvtid i fritidshem är att yrkeserfarenheten är helt nödvändig för 
att kunna gå in i utbildningen och klara de krav som finns i utbildningen. Göteborgs 
universitet anför att de 7,5 hp VFU som finns i grundlärarprogram riktat mot 
yrkesverksamma (GRY) bygger på att de sökande har den erfarenheten med sig. 
Kurserna förutsätter att studenterna har med sig yrkeserfarenhet och att de har en 
nära koppling till ett fritidshem för att uppfylla målen i respektive kurs. Kurserna är 
inriktade på studenternas reflektion, systematisering och vetenskapliggörande av 
erfarenheter från arbetet med pedagogisk verksamhet. Seminarier, uppgifter och 
examinationer är upplagda för att ta vara på yrkeserfarenheter och säkra 
examensmålen. 
 
Göteborgs universitet framför vidare att yrkeserfarenheten om tre år varav minst två 
år på halvtid i arbete på fritidshem innebär att studenterna har med sig en generell 
erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet med barn/elever och en mer specifik 
erfarenhet från fritidshemmet. Studenterna har bland annat kunskap om 
fritidshemmets verksamhet, olika förekommande vardagliga innehåll och arbetsformer 
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samt samarbete med andra yrkesgrupper i pedagogisk verksamhet. Tre års 
yrkesverksamhet varav minst två år på fritidshem är helt nödvändigt för att kunna gå in 
i utbildningen och klara av de krav som finns i övriga kurser.  

Lärosätets beskrivning 

Göteborgs universitet vill utöver de krav för särskild behörighet som gäller för 
utbildning som leder till Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem 
(Engelska 6, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2), för tillträde till 
Grundlärarprogrammet riktat mot yrkesverksamma, använda tre års yrkeserfarenhet, 
varav minst två år på halvtid på fritidshem.  

Göteborgs universitet skriver i ansökan att utbildningen startade första gången hösten 
2017 och att lärosätet vid planeringen av utbildningen tog fasta på tre principer att 
utgå ifrån: 

• Ordinarie utbildning med säkrade examensmål. 

• Yrkeserfarenhet som grund för utbildningens kurser. 

• Möjligheten att kombinera studier och arbete. 

Göteborgs universitet framför att de i sin planering av utbildningen utgått från 
hypotesen att studenterna under sitt arbete i pedagogisk verksamhet inte kunnat 
utveckla fördjupad lärarprofessionell kunskap, fördjupad ämneskunskap och en 
systematisering, reflektion och vetenskapliggörande av de tidigare 
yrkeserfarenheterna. 
 

Göteborgs universitet framför att ordinarie utbildning har utvecklats för att säkra 
examensmålen utifrån att studenterna kan antas direkt från gymnasiet. Utbildningen 
har granskats av UKÄ 2018 och bedömts ha hög kvalitet.  
 
Göteborgs universitets beskrivning av Grundlärarprogram riktat mot 
yrkesverksamma (GRY) 
Göteborgs universitet framför att utbildningen genomförs med 75% studietakt under 7 
terminer (tabell 1). Det innebär att den första kullen blir klar hösten 2020.  
 
I tabell 1 redovisas studiegången. Då en revidering av kursplaner pågår stämmer inte 
alla kursbeteckningar med utbildningsplanen. Det gäller kurser som ligger sent i 
utbildningen och som kullen antagna ht 2020 möter först under ht 21. Kurserna 
genomförs med en campusförlagd dag/vecka och därefter med digitala arbetsformer.  
 
Kurserna är upplagda utifrån att studenterna kommer in i utbildningen med 
erfarenheter från fritidshem. Studenterna har i regel en tjänst på ett fritidshem 
parallellt, även om det inte är ett krav. De få studenter som inte har en tjänst vid sidan 
om får en placering på ett fritidshem under utbildningen. En nödvändig förutsättning 
för att studenterna ska klara utbildningen är deras erfarenhet och att de under 
utbildningen har en nära koppling till ett fritidshem.  

Göteborgs universitets sammanfattning av upplägget på utbildningen 
för att ta tillvara på studenternas yrkeserfarenheter 

Studiegången presenteras i tabell 1 
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Utbildningen är upplagd med de fritidspedagogiska kurserna (tabell 1), om totalt 45 
hp, koncentrerade under de två inledande terminerna utom en kurs som är integrerad 
med VFU under näst sista terminen. Kurserna förutsätter att studenterna har med sig 
yrkeserfarenhet och att de har en nära koppling till ett fritidshem för att uppfylla 
målen i respektive kurs. Kurserna är inriktade på studenternas reflektion, 
systematisering och vetenskapliggörande av erfarenheter från arbetet med pedagogisk 
verksamhet. Seminarier, uppgifter och examinationer är upplagda för att ta vara på 
yrkeserfarenheter och säkra examensmålen.  
 
Göteborgs universitets beskrivning av upplägget för kurser inom 
utbildningsprogrammet 
 
Fritidspedagogik – fritid, lek och relationer i fritidshem (LRFP13 och LRFP14). Kursen 
är uppdelad i två delar där den ena delen ligger först i utbildningen och bygger på 
studenternas yrkeserfarenheter och del 2 ligger under sista terminen och är integrerad 
med VFU-kursen (LRVU52). 

I LRFP13 så utgår GRY-studenterna från sin verksamhetserfarenhet och diskuterar 
denna i ljuset av aktuell forskning om barns fritid, relationer och lek i fritidshem. 
Kursen visar på olika sätt att förstå vardagspraktiken och den egna rollen. Kursen 
omfattar 5 hp. I den andra delen 2,5 hp, LRFP14 har Göteborgs universitet valt att sätta 
fokus på observation som pedagogiskt verktyg vid verksamhetsutveckling för att 
kritiskt granska den egna verksamhetens lärmiljöer. Detta ligger sedan till grund för det 
aktionsforskningsinspirerade arbetssätt de prövar i sista VFU-kursen LRVU52.  

Språk och kreativa lärprocesser för lärare i fritidshem (LRFP25) 
Studenterna startar kursen med bl.a. erfarenheter av hur barngruppens respektive 
personalgruppens sammansättning och barngruppens storlek är en nödvändig grund 
vid didaktiska överväganden.  
Studenterna har i många fall egna erfarenheter av arbete i flerspråkiga miljöer samt av 
fritidshemmet som arena för barns olika kulturella uttryck. Dessa erfarenheter tas till 
vara på genom två grupparbeten som bygger på studenternas erfarenheter och där 
målen säkras genom studenternas erfarenhetsutbyte.  
 
Ett exempel på en examination i kursen där studenternas erfarenheter är nödvändiga 
är: 
”Ni ska i grupp utforma ett tematiskt arbete enligt storyline-metoden för en tänkt 
barngrupp på ett fritidshem. Uppgiften innefattar en gruppgemensam och en 
individuell del.” 
Uppgiften redovisas muntligt och skriftligt.  
I kursen genomförs vidare ett erfarenhetsbyte där studenterna ska dela med sig till 
varandra om tematiska arbeten i fritidshem eller skola som de har arbetat med. Detta 
brukar ske som en utställning, men ht 2020 blir det pga covid 19 en ppt presentation 
med en redovisning via zoom.  

Barns uppväxt och fritid i närmiljön för lärare i fritidshem (LRFP31) 
I kursen ska studenten göra en områdeskartläggning där de undersöker 
stadsdelen/kommunen de arbetat/arbetar i genom att kartlägga och lära känna 
området, nyckelpersoner och dess verksamheter.  
”Du ska undersöka närmiljön med barnperspektivet i fokus, Vilka platser, möjligheter 
och hinder finns runt just ditt fritidshem? Hur kan förstå detta område som 
uppväxtmiljö för barn i skolåren via tillgänglig information? Samtidigt ska du bygga en 
teoretisk grund via föreläsningar och texter som ger möjlighet att förstå och tolka ditt 
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område i jämförelse med mer generella data. ” 
Uppgiften redovisas som en miniutställning med utbyte av erfarenheter och inlämning 
av text.  

Barns digitala mediekultur för lärare i fritidshem, 7,5 hp (LRFP41) 
I LRFP41 riktas kursuppgifter mot den yrkeserfarenhet studenter har med sig in i 
utbildningen. En av examinationsuppgifterna bestod av att genomföra en 
miniundersökning i barngruppen på det fritidshem där de arbetar.  
”Kursens individuella paper tar sin utgångspunkt i en liten miniundersökning som du 
ska genomföra i barngruppen på det fritidshem där du arbetar. Syftet är att öka din 
förståelse om barns deltagande i digitala mediekulturer. Resultatet av din 
miniundersökning presenteras på ditt paper och som du sedan diskuterar utifrån 
kursens mål med stöd i kurslitteratur, samt relevans till fritidshemmets styrdokument.” 
I ett seminarium online ska studenterna utifrån sin läsning och yrkeserfarenheter 
reflektera över hur vetenskapligt grundad kunskap kan vara relevant för fritidslärarens 
arbete och uppdrag. På så sätt fick studenterna ytterligare ett tillfälle att diskutera och 
reflektera kring de olika verksamheter de ingår i som yrkesverksamma studenter.  
 
Utomhuspedagogik för lärare i fritidshem (LRFP61) 
Studenternas yrkeserfarenheter krävs i alla examinerande moment där studenterna 
ska relatera till sin egen verksamhet och de erfarenheter de har med sig från arbete i 
fritidshemmet.  
Examinerande moment är: 

- Säkerhet utomhus (litteraturseminarium, sim- och livräddning samt HLR och 
Första hjälpen) – studenterna ska koppla litteraturen till fritidshemmets 
verksamhet.  

- Skolgårdsuppgift. I instruktionen står det bland annat: Er uppgift är att 
individuellt eller i grupp, kartlägga din skolgård som uterum och arena för 
lärande. Ni ska göra barnen delaktiga i projektet genom till exempel 
samtalspromenad, observation och/eller låta barnen dokumentera 
skolgården. 

- Läger: Bifogar instruktionen till vårens läger, som fick genomföras på egen 
hand, tillsammans med andra studenter i kursen eller med barngrupp på 
fritidshemmet. Studenterna är ansvariga för planeringen och genomförandet 
av olika aktiviteter utifrån erfarenheter från ”sitt” fritidshem.  

Utbildningsvetenskaplig kärna 
Lärande, utveckling och didaktik för lärare i fritidshem (LRK41G) 
Kursen är en fördjupning utifrån de yrkeserfarenheter studenterna har med sig till 
kursen. Speciellt följande kursmål kräver studenternas yrkeserfarenheter: 

- Redogöra för läroplanens värdegrund och diskutera hur värdegrundsfrågor 
kan behandlas i fritidshemspedagogisk undervisning. 
- Beskriva betydelser av lärares etiska och demokratiska förhållningssätt, samt 
medvetenhet om maktaspekter, för undervisning inom skola och fritidshem.  

Målen examineras genom ett grupparbete och två seminarier.  

Lärarprofessionen och vetenskapligt arbete för lärare i fritidshem (LRK80G) 
Kursen förbereder studenterna inför examensarbetet bland annat genom att de skriver 
ett PM. Studenternas erfarenheter kommer till uttryck genom ämnesval inför 
examensarbete, som i många fall utgår från en personlig bakgrund utifrån sina 
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yrkeserfarenheter. I dialoger/samtal mellan läraren och studenterna, samt studenter 
emellan, vid handledning kring PM tas berättelser om yrkeserfarenheter tillvara och 
det diskuteras hur de kan ligga till grund för problemformuleringar i examensarbeten. 
Vidare innehåller kursen en nätbaserad diskussionsgrupp för diskussioner av 
fritidspedagogiska avhandlingar och i den skriftliga diskussionen har studenter i viss 
mån kommit in på att de känner igen sig i t ex. situationer som analyseras i någon 
avhandling. Att forskningsresultat kan ha relevans direkt för praktisk verksamhet är 
med andra ord något som de här studenterna har större referensram för att kunna 
förstå än ordinarie studenter som endast varit ute på kortare praktikperioder.  

Inom inriktningen (GRY) är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) förlagd som 
tre kurser på 2,5 hp vardera (tabell 1). Dessa är jämnt fördelade i senare delen av 
inriktningen och ska komplettera de yrkeserfarenheter studenten har med sig. VFU 
växelverkar med de högskoleförlagda delarna (HFU) genom att innehåll från dessa kan 
omsättas till handlingskompetens under VFU men också att de erfarenheter som görs 
under VFU senare kan bearbetas på HFU. Studenternas yrkeserfarenheter krävs för att 
klara kursmålen där de examineras på undervisningskompetens, ledarkompetens och 
kompetens till reflektion av erfarenheter. Den valbara kursen (musik, idrott och hälsa, 
bild eller hem och konsumentkunskap) är centralt placerad i utbildningen. Studenterna 
har då bearbetat yrkeserfarenheterna inom det fritidspedagogiska området och kan 
fördjupa sig i läraruppdraget med ett praktiskt estetiskt ämne. Ämneskunskaperna 
inom det valbara ämnet bearbetas därefter i HFU och VFU i termin fem och sex. 

Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ligger samlade under termin tre, 
fem och sex (tabell 1). Studenterna har då utifrån sina yrkeserfarenheter arbetat med 
olika aspekter av sin roll som lärare i fritidshem i de fritidspedagogiska kurserna och 
kan med det som nödvändig grund gå in i den utbildningsvetenskapliga kärnan som 
därefter utmynnar i det självständiga arbetet. Den utbildningsvetenskapliga kärnan 
innehåller kurser som syftar till att fördjupa studenternas pedagogiska och 
ämnesdidaktiska kunskaper samt vetenskapligt arbete och förhållningssätt. 
Utbildningen avslutas med det självständiga arbetet vars innehåll/fråga ofta är hämtad 
från studenternas erfarenheter av arbetet i den pedagogiska verksamheten.  

 
Tabell 1. Studiegång för GRY. 

 

Göteborgs universitets beskrivning av progressionslinjer i utbildningen 
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Utveckling av yrkesrollen 
Yrkeserfarenheterna tillsammans med VFU i utbildningen och att studenten parallellt 
med utbildningen är placerad/arbetar på ett fritidshem utgör en grund till växelverkan 
med de högskoleförlagda delarna (HFU) genom att innehåll från dessa kan omsättas till 
handlingskompetens under VFU men också att de erfarenheter som görs under VFU 
senare kan bearbetas inom HFU-kurserna. Examensmålen inriktade mot 
undervisningskompetens, förmåga till reflektion och ledarkompetens säkras i VFU-
kurserna. 

Fritidspedagogik 
Yrkeserfarenheterna från fritidshem utgör en nödvändig grund för studenternas 
fördjupning inom det fritidspedagogiska området. Barns lek, utevistelse, 
relationsarbete, digitala medier samt kreativa och estetiska uttryckssätt fördjupas och 
problematiseras. Barndomssociologiska perspektiv finns som en röd tråd genom 
kurserna där barns delaktighet, inflytande och barns egna verksamheter utgör 
utgångspunkt för yrkesutövningen. Studenterna utvecklar förmågor för undervisning, 
ledarskap, reflektion och kritisk granskning i integreringen av det fritidspedagogiska 
området, yrkeserfarenheterna samt den verksamhetsförlagda utbildningen. Det 
avslutande självständiga arbetet skrivs inom det fritidspedagogiska arbetet. 

Vetenskapligt förhållningssätt 
Vetenskapligt förhållningssätt är integrerat i inriktningen och synliggörs exempelvis 
genom att studenterna, utifrån yrkeserfarenheter, i uppgifterna tar stöd och begrepp 
för analys, förankrar argument, ger kamratrespons, kritiskt granskar fritidshemmet i 
syfte att genomföra ett mindre förbättringsarbete och slutligen författa ett 
självständigt arbete.  

Kommunikativ förmåga 
Progressionslinjen byggdes in i alla inriktningar för Grundlärarprogrammet och syftar 
till att stärka studentens förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt i olika 
sammanhang. Temat inleds under det första året då krav ställs på studentens förmåga 
att sammanfatta relevant yrkeskunskap samt att använda denna kunskap i enkla 
analyser i enlighet med grundläggande akademiska skriftspråkskonventioner. 
Akademiskt skrivande utgör även en del av det vetenskapliga förhållningssättet.  

De inskickade utbildnings- och kursplanerna för utbildningen innehåller flera exempel 
på hur kravet på yrkeserfarenhet i fritidshem används i utbildningen och Göteborgs 
universitet beskriver i ansökan flera exempel på hur studenternas yrkeserfarenheter 
används i olika kurser. Ett exempel är kursen Språk och kreativa lärprocesser för lärare 
i fritidshem (LRFP25) där lärosätet beskriver att undervisningen bland annat utgår från 
studenternas erfarenheter av hur barngruppens respektive personalgruppens 
sammansättning och barngruppens storlek är en nödvändig grund vid didaktiska 
överväganden.  
 
Göteborgs universitets beskrivning av tillgodoräknade utifrån 
studenternas yrkeserfarenhet 

Studenternas tillgodoräkning av 22,5 hp VFU 
Studenterna får med yrkeserfarenheten tillgodoräkna sig 22,5 hp VFU samt 7,5 hp i 
den första kärnkursen i den ordinarie utbildningen (Lärande, utveckling och didaktik, 
LRK 14 G). 
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I VFU-kurserna i ordinarie inriktning finns en progressionstanke vad gäller mål och 
innehåll där progression ses som att mer och mer självständigt hantera komplexiteten i 
läraryrket och att utveckla densamma. GRY-studenterna förutsätts ha en god grund i 
merparten av dessa delar då de har minst tre års yrkeserfarenhet av pedagogisk 
verksamhet. Examensmålens komplexitet kräver, menar Göteborgs universitet 7,5 hp 
VFU, för att säkerställa måluppfyllelse för den vetenskapligt grundade yrkeskunskapen 
i både fritidshem och praktisk-estetiskt ämne likväl som förmågan att driva 
fritidspedagogiskt utvecklingsarbete.  
 
De avslutade 7,5 hp valde Göteborgs universitet att dela i tre 2,5 VFY som i GRYs 
studieplan föregås av kurser där följande delar ingår: 
 
- Fritidspedagogiskt innehåll – forskning och beprövad erfarenhet,  
- praktiskt-estetiskt ämne och ämnesdidaktik, bedömning och specialpedagogik samt  
- vetenskapligt förhållningssätt och metodik samt systematiskt kvalitetsarbete. 
 
De korta VFU-kurserna som följer har till syfte att pröva och examineras på 
vetenskapligt grundad yrkeskunskap för att säkerställa att examensmålen nås. 
Göteborgs universitet beskriver vilka kurser som lärosätet har utvecklat: 
 
- LRVU50 - Fritidspedagogisk undervisning och ledarskap – ges som avslutning på de 
fritidspedagogiska kurserna med yrkeserfarenhet som grund. En vetenskapligt 
förankrad fritidspedagogik prövas och examineras. Inslag som barnintervjuer, digital 
dokumentation ingår som vetenskapligt grundade pedagogiska verktyg.  
 
- LRVU51 – Praktisk-estetisk ämnesundervisning och ledarskap - som ges efter avslutad 
praktiskt-estetisk ämneskurs samt UVK-kurserna som handlar om betyg/bedömning 
samt specialpedagogik. Fokus läggs på undervisningens planeringsprocess inklusive 
bedömning av elevers lärande och anpassning av undervisning.  
 
- LRVU52 - Fritidspedagogisk verksamhetsutveckling - systematiskt kvalitetsarbete och 
verksamhetsutveckling med utgångspunkt i egen verksamhet samt yrkeserfarenheter 
och med stöd i aktionsforskning.  
 
Göteborgs universitets beskrivning av studenternas tillgodoräkning av 7,5 hp 
kärnkurs 
I den ordinarie utbildningen för lärare i fritidshem inleds utbildningen med en kurs på 
15 hp med benämningen Lärande, utveckling och didaktik 1 (LRK14G). Kursen 
introducerar lärarprofessionen i fritidshemmet. I denna kurs tydliggörs viktiga aspekter 
av vad som kännetecknar lärarprofessionen och också vad universitetsstudier innebär. 
Den studerandes egenansvar och språkliga utveckling uppmärksammas i kursen. Inom 
ramen för detta lyfts den studerandes kommunikativa utveckling fram, såväl i tal som i 
skrift.  
 
I de delar som tillgodoräknas från LRK14G ligger innehåll som grundläraruppdraget i 
fritidshem och skola, styrdokument och en introduktion av tillämpningen av dessa 
samt en introduktion till fritidshemmets didaktik.  
Följande mål i LRK14G tillgodoräknas vilket motsvarar 7,5 hp: 

- Visa kännedom om skolans styrdokument. 
- Visa förmåga att använda praktiska och estetiska lärprocesser som ett 

didaktiskt verktyg. 
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- Diskutera likheter och skillnader i grundläraruppdragens verksamheter (lärare 
mot förskoleklass, grundskola och fritidshem). 

- Diskutera hur barns och ungas uppväxtvillkor och erfarenheter påverkar 
undervisning och kan tas tillvara och integreras i det didaktiska arbetet.  

Resterande mål examineras i LRK41G genom formuleringarna: 

- Redogöra för perspektiv på lärande och didaktik. 
- Redogöra för läroplanens värdegrund och diskutera hur värdegrundsfrågor 

kan behandlas i fritidspedagogisk undervisning. 
- Använda samtal med barn som didaktiskt verktyg för att arbeta med 

värdegrundsfrågor i fritidshemmets undervisning. 
- Urskilja och värdera olika estetiska och didaktiska aspekter av relevans för 

arbete i skola och fritidshem. 
- Beskriva betydelser av lärares etiska och demokratiska förhållningssätt, samt 

medvetenhet om maktaspekter, för undervisning inom skola och fritidshem. 

Göteborgs universitets utvärdering och erfarenheter av utbildningen 
Göteborgs universitet framför att utbildningen startade 2017 vilket innebär att den 
första kullen blir klara under 2020. Lärosätet framför vidare att det av den anledningen 
inte ännu finns någon programutvärdering då den genomförs efter sista kursen. 
 
Göteborgs universitet anför att erfarenheter från kursledare, lärare och studenter om 
utbildningen samt siffror på genomströmning inte har föranlett några större 
förändringar av utbildningen samt att utbildningen har ett mycket högt söktryck.  

Kursvärderingar 
Göteborgs universitet framför att kursutvärderingar genomförs digitalt efter varje kurs.  
Kursvärderingarna är frivilliga vilket har inneburit att svarsfrekvensen varit mycket låg 
och inte kunnat vara underlag för en statistisk bearbetning.  
 
I text vid utvärderingarna har studenterna framförallt lyft fram yrkesrelevansen som 
mycket positivt och användbarheten av de nya kunskaperna i sitt yrke. Flera kurser har 
angetts som krävande då studenterna i regel arbetar minst 50%. Överlag ger 
studenterna i övrigt ett positivt omdöme om kurserna. 
 
Kursledare och lärares utvärdering 
Kursledare och lärare är mycket positiva till utbildningen och anger att de ofta kan få 
en djupare diskussion i seminarier tack vare studenternas tidigare erfarenheter av 
yrket. Exempel på några värderingar av kursledare:  
 
”Studenterna är oerhört engagerade och vittnar i sina reflektioner om att de utmanas, 
får med sig värdefull kunskap och att deras förståelse av sitt uppdrag utvecklas genom 
varje kurs under den första tiden.” 

”Därför har jag kunnat lägga märke till skillnader på så sätt att GRY studenternas bas i 
deras yrkeserfarenheter ger mycket mer välgrundade och kanske man kan kalla det för 
djupare diskussioner vid seminarier och redovisningar.” 
 
”Det blir ofta livliga diskussioner mellan studenter om hur olika det ser ut i de olika 
områdena och studenterna har ofta mycket tankar i slutet av kursen av vad de vill 
förändra i sin egen verksamhet kopplat till kursens innehåll. Många studenter får 
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insikter och aha-upplevelser kring sitt eget område men också i relation till 
kurskamraters presentationer.” 

Söktryck  
Söktrycket har varit mycket högt vid alla höstantagningar. Planeringstalet var vid första 
antagningen 30 platser men har utökats till 40 från ht 2019. 

 
Tabell 2. Söktryck GRY Gbg 
 
Genomströmning 
Fyra kullar har antagits och genomströmningen har hittills varit mycket god (se tabell 
39. Tabellen för 2020 är inte med i tabellen då den nyss startat.  

Tabell 3. Genomströmning GRY ht 17 – vt 20 
 
Mycket tyder på att utbildningen ser ut att ligga på en genomsnittlig genomströmning 
på ca 80% vilket är den högsta genomströmningen i grundlärarprogrammet.  
 

Sammanfattande analys 

Den första kullen som startade ht 2017 läser sin sista kurs i utbildningen nu under 
hösten 2020 vilket gör att någon programutvärdering inte gjorts än men ska 
genomföras när det självständiga arbetet (LRXA1G) avslutas i slutet av november. Av 
de kursutvärderingar som gjorts har lärosätet fått en bild av mycket nöjda studenter 
även om många lyfter fram arbetsbelastningen när de går utbildning och arbetar 
parallellt. Kursledarna ger en mycket positiv bild av utbildningen och lyfter i sina 
utvärderingar fram betydelsen och nödvändigheten av studenternas 
yrkeserfarenheter.  

Genomströmningen som är mycket hög jämfört med andra utbildningar, kompletterar 
bilden av en hög kvalitet på utbildningen. UKÄ har dessutom bedömt att utbildningen i 
Göteborg för lärare i fritidshem har en hög kvalitet.  
 
Vid planering av utbildningen valde Göteborgs universitet att använda samma 
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kursplaner som i ordinarie utbildning med undantag för av en fritidspedagogisk kurs 
och tre korta VFU-kurser. Istället säkras att yrkeserfarenheten tas tillvara genom 
förändringar i studiegången, några ändrade kursplaner samt genom utformningen av 
uppgifter, examinationer mm. Mycket talar för att utbildningen har en hög kvalitet 
men programutvärderingen kan ge Göteborgs universitet en tydligare bild av styrkor 
och svagheter i GRY. Programutvärderingen ska analyseras av programrådet inför 
antagningen ht 2021 och då kommer skrivningar i kursplaner och utbildningsplan om 
yrkeserfarenheterna att diskuteras.  

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 de fastställda områdesbehörigheterna (UHRFS 2013:2).  

Baserat på Göteborgs universitets ansökan har Universitets- och högskolerådet gjort 
följande bedömning. 

För behörighet till Grundlärarprogram riktat mot yrkesverksamma vill Göteborgs 
universitet använda ett särskilt behörighetskrav om minst tre års yrkeserfarenhet, 
varav minst två år på halvtid i arbete på fritidshem. 

Göteborgs universitet anger att kravet på tre års yrkeserfarenhet från arbete i 
fritidshem är nödvändigt då flera kurser och den verksamhetsförlagda utbildningen 
förutsätter att studenterna har yrkeserfarenhet från fritidshem. Universitets- och 
högskolerådet gör bedömningen att det är rimligt att till grundlärarprogram som riktar 
sig till yrkesverksamma, ställa krav på yrkeserfarenhet från pedagogisk verksamhet.  
 
Göteborgs universitet har tidigare haft tillstånd att använda tre års yrkeserfarenhet 
från fritidshem som krav för behörighet till grundlärarprogram riktat mot 
yrkesverksamma. Lärosätet anför att eftersom de studenter som påbörjat programmet 
sedan det infördes tog examen hösten 2020, har inte någon programutvärdering ännu 
gjorts. Lärosätet har dock gjort kursutvärderingar i vilka lärare på programmet ger en 
mycket positiv bild av utbildningen och lyfter fram betydelsen och nödvändigheten av 
studenternas yrkeserfarenheter.  

Universitets- och högskolerådet konstaterar att Göteborgs universitet i ansökan 
beskriver hur yrkeserfarenheten tillgodoräknas i utbildningen. Universitets- och 
högskolerådet vill betona att det är skillnad mellan tillgodoräknade och 
behörighetskrav som är nödvändiga för att klara utbildningen. Universitets- och 
högskolerådets beslut om andra krav för särskild behörighet avser bedömning av om 
behörighetskraven till utbildningen är nödvändiga för att studenten ska kunna 
tillgodogöra sig 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”. I 
utbildnings/kursplanen för Grundlärarprogram riktat mot yrkesverksamma finns lokala 
lärandemål, kursmål, utbildningsmoment och beskrivningar av utbildningens innehåll 
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som visar att kravet på yrkeserfarenhet från fritidshem behövs för att studenten ska ha 
möjlighet att klara utbildningen.  

I den inskickade utbildningsplanen för utbildningen finns flera exempel på hur 
yrkeserfarenheten används som en del av utbildningen. Ett exempel är ett lokalt 
lärandemål för kursen Fritidspedagogik - fritid, lek och relationer i fritidshem som 
formuleras: Efter avslutad kurs ska studenten kunna ”identifiera och använda 
kunskaper om elevers praktikgemenskaper, allianser och 
relationsarbete med stöd i forskning och erfarenheter från fritidshemmets 
verksamhet”. 

I Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet (Prop 2006/07:17) betonas att 
arbetslivserfarenheten ska vara relevant för utbildningen och alltså inte av generellt 
slag för att ge behörighet till högskoleutbildning. Eftersom kravet på yrkeserfarenhet 
från fritidshem 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.  

Universitets- och högskolerådet bedömer att det krav på arbetslivserfarenhet som 
Göteborgs universitet har ansökt om att få ställa både överensstämmer med 
regeringens intentioner om relevans för utbildningen och är helt nödvändigt för att 
studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 


