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Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för Grundlärarprogrammet 
mot förskoleklass och årskurs 1–3 med profil 
teckenspråkig tvåspråkig undervisning vid 
Stockholms universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 

Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Stockholms universitet utöver det krav som ev. redan ställs, 
områdesbehörighet A6/6 får använda lägst betyget Godkänd i Svenskt teckenspråk 
1/Teckenspråk för döva A eller teckenspråksfärdighet på minst B1-nivå enligt GERS, 
den gemensamma europeiska referensramen för språk, som särskilt behörighetskrav 
för tillträde till Grundlärarprogrammet mot förskoleklass och årskurs 1–3 med profil 
teckenspråkig tvåspråkig undervisning. 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 utbildningens profil utgår 
från att studenterna är teckenspråkigt tvåspråkiga, alltså har kunskaper i både svenska 
och svenskt teckenspråk, som de använder i utbildningen. Vidare har universitetet 
kunnat visa att kunskaper i teckenspråksfärdighet är helt nödvändigt för att kunna 
tillgodogöra sig utbildningen. 

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

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2021 och till och med 
antagningen till vårterminen 2022. Universitets- och högskolerådet kan dock besluta 
att följa upp ärendet. Vidare, om Stockholms 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) 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 



 

Sida 2 (6) 
 

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. 

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

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor   

Erica Finnerman 
Utredare 

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

Stockholms universitet har ansökt om att få ställa upp andra krav än de i 
områdesbehörighet A6/6 för tillträde till Grundlärarprogrammet mot förskoleklass och 
årskurs 1–3 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning (lärosätets dnr SU FV 
3.1.2-4041-20). De krav på särskild behörighet som universitetet vill använda utöver 
områdesbehörighet A6/6 är Godkänt betyg i Svenskt teckenspråk 1/Teckenspråk för 
döva A eller teckenspråksfärdighet på minst B1-nivå enligt GERS, den gemensamma 
europeiska referensramen för språk.  

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

Stockholms universitet har tillstånd att sedan höstterminen 2018 använda ett särskilt 
behörighetskrav i teckenspråksfärdighet till grundlärarprogrammet 4–6 med profil 

teckenspråkig tvåspråkig undervisning (Reg. nr 411-00031-17). Kravet utöver 

områdesbehörighet A6/6 är Godkänt betyg i Svenskt teckenspråk 1/Teckenspråk för 
döva A eller teckenspråksfärdighet på minst B1-nivå enligt GERS, den gemensamma 
europeiska referensramen för språk. Med anledning av att universitetet planerar att 
starta ett grundlärarprogram med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3 med 
samma profil, ansöker Stockholms universitet om ytterligare ett tillstånd. 

En redovisning av erfarenheterna av det nuvarande tillståndet lämnades till 
Universitets- och högskolerådet i samband med denna ansökan. 

Stockholms universitets ansökan består av: ansökan med utvärdering av nuvarande 
tillstånd för grundlärarprogrammet 4–6 med profil teckenspråkig tvåspråkig 
undervisning. Lärosätet har kompletterat ansökan med information kring 
behörighetskrav samt utbildningsplan. 

Lärosätets motivering 

Ansökan gäller Grundlärarprogrammet mot förskoleklass och årskurs 1–3 med profil 
teckenspråkig tvåspråkig undervisning som leder till en grundlärarexamen, 240 hp. 
Utbildningen vänder sig till sökande som vill undervisa i specialskolan för döva och 
hörselskadade. 

Stockholms universitet framför att universitetet har ett särskilt uppdrag från 
utbildningsdepartementet att utveckla lärarutbildning för döva och hörselskadades 
behov. Ett utvecklat samarbete finns mellan Stockholms universitet och 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). SPSM har lämnat underlag om vilka 
behov som finns i specialskolan. Underlaget visar att det mest akuta behovet är 
grundlärare med inriktning mot undervisning i årskurs 4–6 och F-3. SPSM har vidare 
presenterat ett underlag där myndigheten formulerat att en särskild lärarkompetens 
behövs för att undervisa i specialskolan. Kompetensen består bland annat av 
kunskaper om döva och hörselskadade elevers förutsättningar till språkutveckling och 
lärande inom olika skolämnen och färdigheter i teckenspråkig tvåspråkig 
kommunikation. 

För att möta SPSM:s och specialskolans behov av kompetenta lärare och för att 
fullgöra det särskilda uppdraget som universitet har, inrättade institutionen för 
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matematikämnets och naturvetenskapsämnets didaktik, MND, en särskild 
teckenspråkig profil av Grundskollärarutbildning med inriktning mot undervisning i 
årskurs 4–6. Som ett nästa steg planerar Stockholms universitet att inrätta profilen 
Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 med 
utbildningsstart hösten 2021. 

Skälen som Stockholms universitet anger för att vilja använda kravet är att 
teckenspråkig tvåspråkig undervisning förutsätter att lärare har kommunikativ 
kompetens i såväl svenskt teckenspråk som svenska. Läraren måste behärska 
teckenspråk för att beskriva och förklara olika fenomen, instruera om olika 
arbetsuppgifter men också kunna förstå elevers frågor, svar och förklaringar. En 
teckenspråkig undervisning förutsätter även att läraren har kunskap om relationen 
mellan språken och hur språken kompletterar varandra. Universitetet framför även att 
teckenspråkig undervisning ställer särskilda krav på metodiska kunskaper och val av 
undervisningsstrategier. 

Lärosätet anför att kravet på teckenspråkskompetens också är en förutsättning för att 
lärarstudenterna ska kunna ta del av perspektivet teckenspråkig undervisning. 
Studenterna måste kunna undervisa i enskilda ämnen på teckenspråk och de måste ha 
en kunskap om hur teckenspråk och svenska kan utnyttjas för elevers språkutveckling.  

Lärosätets beskrivning 

Lärosätet har skickat in en utbildningsplan som ännu inte är beslutad. Den inskickade 
utbildningsplanen för utbildningen innehåller lokala examensmål för utbildningens 
profilområde, teckenspråkig tvåspråkig undervisning, som relaterar till teckenspråkig 
tvåspråkighet. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kommer enligt utbildningsplanen att 
förläggas inom relevant verksamhet och ämne vilket innebär VFU på en skola med 
döva och hörselskadade elever. Universitetet anger i ansökan att denna placering 
skapar förutsättningar för interaktion mellan teoretiska och praktiska moment inom 
ramen för utbildningens profil. 

Inom ramen för de obligatoriska kurser som ingår i Grundlärarprogrammet mot 
förskoleklass och årskurs 1–3 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning 
tillkommer för profilen obligatoriska föreläsningar och seminarier med inriktning mot 
teckenspråkig undervisning och dess utveckling samt eleven i skolan och skolan i 
samhället utifrån döva och hörselskadades perspektiv. 

Universitetet anför att behörighetskravet i teckenspråksfärdighet ska avse samma 
behörighetskrav som för Grundlärarprogrammet 4–6 med profil teckenspråkig 
tvåspråkig undervisning. Detta behörighetskrav uttrycks: Godkänt betyg i Svenskt 
teckenspråk 1/Teckenspråk för döva A eller teckenspråksfärdighet på minst B1-nivå 
enligt GERS, den europeiska referensramen för språk. Svenskt teckenspråk 
1/Teckenspråk för döva A ska kunna motsvaras av teckenspråkfärdighet motsvarande 
B1-nivå enligt GERS. Sökande som inte har någon av de kurser från gymnasieskolan 
som krävs i teckenspråk kan ansöka om reell kompetens som kommer att bedömas av 
utifrån GERS. I bedömningen deltar avdelningen för teckenspråk på institutionen för 
lingvistik vid Stockholms universitet och Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik.  
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Stockholms universitet har skickat in en utvärdering av grundlärarprogrammet 4–6 
med profil teckenspråkig tvåspråkighet med samma behörighetskrav i 
teckenspråksfärdighet. Utvärderingen visar att av 18 sökande hade saknade åtta betyg 
i Svenskt teckenspråk 1/Teckenspråk för döva A. Två av de obehöriga sökande hade 
ansökt om reell kompetens. Av de övriga sex obehöriga hade 5 sökande betyg i 
Teckenspråk för hörande i varierande steg. Universitetet erbjöd de obehöriga sökande 
som inte ansökt om reell kompetens en intervju där reell kompetens skulle bedömas. 
Fyra intervjuer genomfördes vilka samtliga bedömdes uppfylla behörighetskravet i 
teckenspråksfärdighet. Utbildningen startade med sju studenter varav en valde att 
avsluta utbildningen under första terminen.  

De sex kvarvarande studenterna genomgick sin första VFU under vårterminen 2019 på 
skolor med utpräglad tvåspråkig undervisningsmiljö. Universitetet anger att samtliga 
förväntade studieresultat för VFU innebär kommunikation på svenskt teckenspråk med 
såväl lärare som elever. Samtliga av de sex studenterna fick godkänt i kursen. Vidare 
visar utvärderingen att informationen kring behörighetskravet behöver förtydligas mot 
de sökande då några sökande hade betyg i Teckenspråk för hörande i varierande steg 
men inte något betyg i behörighetskravet Svenskt teckenspråk 1/Teckenspråk för döva 
A. De hade inte heller ansökt om reell kompetens. 

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 Stockholms universitets ansökan och inlämnade kompletteringar har 
Universitets- och högskolerådet gjort följande bedömning. 

För behörighet till Grundlärarprogrammet mot förskoleklass och årskurs 1–3 med 
profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning vill Stockholms universitet använda ett 
särskilt behörighetskrav om lägst betyget Godkänd i Svenskt teckenspråk 
1/Teckenspråk för döva A eller teckenspråksfärdighet på minst B1-nivå enligt GERS.  

I den inskickade, ännu ej fastställda, utbildningsplanen för utbildningen finns flera 
exempel på hur kravet används som en del av utbildningen. Den verksamhetsförlagda 
utbildningen kommer att vara förlagd på en skola med döva och hörselskadade elever. 
Skolverksamheten ska ha en teckenspråkig inriktning. Ett exempel på ett lokalt 
lärandemål formuleras: ” Med avseende på utbildningens profilområde ska studenten 
vad gäller färdighet och förmåga visa fördjupad förmåga att utifrån teckenspråkig 
tvåspråkighet skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas”. Ett annat 
lärandemål formuleras:” Med avseende på utbildningens profilområde ska studenten 
vad gäller färdighet och förmåga visa teckenspråkig tvåspråkig kommunikativ förmåga i 
lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten”. 

Universitets- och högskolerådet konstaterar att det i utbildningsplanen inte finns några 
specifika kurser eller lärandemål som visar på en progression från de krav lärosätet vill 
ställa i teckenspråksfärdighet. Trots detta finner Universitets- och högskolerådets att 
kravet på teckenspråksfärdighet kan anses vara rimligt. Den ännu ej fastställda 
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utbildningsplanen visar på att utbildningen utgår från att studenterna är 
teckenspråkigt tvåspråkiga, alltså har kunskaper i både svenska och svenskt 
teckenspråk, som de använder i utbildningen.  Den verksamhetsförlagda utbildningen 
ska enligt den ännu ej fastställda utbildningsplanen vara förlagd på en skola med döva 
och hörselskadade elever. Skolverksamheten ska ha en teckenspråkig inriktning. Vidare 
visar utvärderingen av grundlärarprogrammet 4–6 med profil teckenspråkig 
tvåspråkighet, med samma behörighetskrav i teckenspråksfärdighet, att samtliga 
studenter på profilen genomfört sin första VFU på skolor med döva och hörselskadade 
elever och fått godkänt på kursen. 

Universitets- och högskolerådet bedömer att Stockholms universitet i sin ansökan och 
inlämnade kompletteringar på ett tillfredsställande sätt har visat att kravet på 
teckenspråksfärdighet är helt nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
Grundlärarprogrammet mot förskoleklass och årskurs 1–3 med profil teckenspråkig 
tvåspråkig undervisning. 

Universitets- och högskolerådet ställer sig positivt till att universitetet förtydligar 
informationen kring behörighetskravet i teckenspråksfärdighet. 


