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Yrkeshögskolan

Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån 

arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens
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Eftergymnasial utbildningsform
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En yrkeshögskoleutbildning

• Eftergymnasial utbildning

• Minst ett halvår lång

• Lärande i arbete, LIA

• Två examensnivåer kopplade till SeQF-nivå

• Berättigar till studiemedel, studerandeavgifter 

• Skräddarsydd utifrån arbetslivets behov

• Har en ledningsgrupp; arbetsliv i majoritet
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Yrkeshögskoleexamen 2 kap. 13 § YHF 

• Utbildning på SeQF-nivå 5

• Innehåller självständigt arbete (examensarbete)

• Uppfyller vissa krav på kunskaper, färdigheter och 
kompetenser (t.ex. ha specialiserade kunskaper i ….)
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Kvalificerad yrkeshögskoleexamen 

2 kap. 14 § YHF 

• Kvalificerad yrkeshögskoleexamen motsvarar SeQF-
nivå 6

• Minst en fjärdedel av utbildningen består av LIA

• Innehåller självständigt arbete (examensarbete)

• Uppfyller vissa krav på kunskaper, färdigheter och 
kompetenser (t.ex. ha avancerade kunskaper i …)
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Ex. på utbildningsområden och yrkesroller 

inom YH

Ekonomi, administration och försäljning

Vårdadministratör, inköpare, redovisningsekonom

Teknik och tillverkning

Automationsingenjör, bagare, CNC-tekniker, svetsare

Data/IT

Systemutvecklare, Front-Endutvecklare, testare
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Ex. på utbildningsområden och yrkesroller 

inom YH

Samhällsbyggnad och byggteknik

Fastighetstekniker, byggproduktionsledare, 

VVS-ingenjör

Hälso- och sjukvård och socialt arbete

Tandsköterska, steriltekniker, specialistundersköterskor

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Trädgårdsmästare, hovslagare, fisk- och 

skaldjursodlare
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Vilka studerar?

Studerande 2015

• 2,0 behöriga sökande 
per utbildningsplats.

• 46 500 studerande 

• 18 300 påbörjade 
sin utbildning:

• 51 % kvinnor 

• 49 % män 

• Medelålder 30,9 år (kvinnor: 32,3 år, mån 29,5 år)
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Hur söker man till en 

yrkeshögskoleutbildning?
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Yrkeshogskolan.se
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Tillträde

Läs Handbok för 

tillträde till 

yrkeshögskolan 

under rubriken

Publikationer på 

myh.se

https://www.myh.se/
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Reell kompetens

Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter 
och kompetenser en person har oavsett hur han eller 
hon har tillägnat sig dem

• I utbildningsplanen redogörs för hur utbildnings-
anordnaren bedömer reell kompetens 

• Hur?

• Samtal, prov etc.

• Avgörs av varje utbildningsanordnare
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Behörighet till en yrkeshögskoleutbildning

3 kap. 1 § YHF

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller 

inom kommunal vuxenutbildning eller 

2. Svensk eller utländsk utbildning som motsvarar 

ovanstående eller

3. Bosatt i Norden och där behörig eller

4. Genom utbildning, praktisk erfarenhet eller annan  

omständighet kan tillgodogöra sig utbildning 
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3 kap. 1 § YHF

1p. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller 
inom kommunal vuxenutbildning

• Examen från yrkesprogram eller 
högskoleförberedande program ger behörighet

• Innehållet kan variera (t.ex. ma 2a resp 2c, eng 6 etc.)
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3 kap. 1 § YHF

2p. Svensk eller utländsk utbildning som motsvarar 
kraven i punkt 1

• Betyg från tidigare avslutade gymnasiestudier

• Folkhögskolestudier (föreskrift finns, MYHFS 2013:4)

• Motsvarande gymnasieexamen i andra länder

• Avgörs av varje utbildningsanordnare
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3 kap. 1 § YHF

3p. Bosatt i Norden och där behörig till motsvarande 
utbildning

• Överenskommelser i Norden för att underlätta 
mobilitet mellan länder

• Avgörs av varje utbildningsanordnare
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3 kap. 1 § YHF

4p. Genom utbildning, praktisk erfarenhet eller annan 
omständighet kan tillgodogöra sig utbildningen 

• Individuell bedömning

• Kan finnas många sätt att bedöma

• Avgörs av varje utbildningsanordnare
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3 kap. 1 § YHF

• Har de kunskaper i svenska som behövs för 
utbildningen (för de med annat modersmål)
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Särskilda förkunskaper 3 kap. 3 § YHF

Kraven som ställs ska vara nödvändiga för att kunna 
tillgodogöra sig utbildningen. Kraven kan vara

• kunskaper från gymnasieskolans kurser eller 
motsvarande kunskaper

• om det finns särskilda skäl får det även krävas yrkeserfarenhet 
och andra kunskaper än ovanstående 

• utöver krav på kunskaper får även andra villkor 
ställas, t.ex. körkort 
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Behörig på annat sätt 3 kap. 4 § YHF

En sökande kan anses var behörig utan att uppfylla 
behörighetskraven om han eller hon bedöms kunna 
tillgodogöra sig utbildningen och utöva yrket som 
utbildningen leder till

• Ska delta i urval

• Högst 20 procent får antas på denna behörighetsgrund
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Skillnaden mellan punkt 4 i behörighet 

och 4 §

3 kap. 1 § 4p.

genom utbildning, praktisk erfarenhet eller annan 
omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildning. Handlar endast om behörighet till 
yrkeshögskoleutbildning, inte om särskilda 
förkunskaper

3 kap. 4 §

… bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och 
därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.  
Gäller behörighet till yrkeshögskoleutbildning inklusive 
särskilda förkunskaper
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Behörighet 3 kap. 1-4 §§ YHF

Sökande

2 §

3 §

4 §

Har gymnasieexamen från 

gymnasieskolan eller 

vuxenutbildningen?

Har svensk eller utländsk 

utbildning som motsvarar 

gymnasieexamen?

Är bosatt i Norden och där 

behörig till motsvarande 

utbildning?

Har genom utbildning, 

praktisk erfarenhet eller 

annan omständighet 

förutsättning att klara 

utbildningen?

Behörig

Ej 

behörig

Ja

Har de kunskaper som 

behövs i svenska?

Uppfylls 

kraven?

1 § p2

1 § p3

1 § p4

Eller

Eller

Eller

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bedöms kunna tillgodogöra sig 

utbildningen och därefter utöva 
yrket, trots obehörig enl. 1-3 §§?

(20 % av årsplatserna)

Ja

NejAnvänds 3 § i 

prövningen

Används 4 § i 

prövningen?

Ja

Nej

Till 

urvalet

Ska 3 kap 5 §
användas?

Nej

Ja

Till antagningen

Uppfylls 

kraven?

Ställs krav på särskilda 

förkunskaper?

Fler behöriga än 

antalet platser?

1 § p1
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Urval 3 kap. 5-7 §§ YHF

Om det finns fler behöriga sökande än platser får urval 
göras. Hänsyn ska då tas till den sökandes möjlighet att  
tillgodogöra sig utbildningen

• Urvalsgrunder får vara betyg, särskilt prov, tidigare 
utbildning och yrkeserfarenhet

• Lottning tillåten vid lika meritvärde

• Särskilt prov ska avse kunskaper och färdigheter 
nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen

• Urvalsgrunderna tidigare utbildning (om annan än 
gymnasieutbildning) och yrkeserfarenhet får endast 
användas om det finns särskilda skäl
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Urval 3 kap. 5-7 §§ YHF

Om antalet platser inom en utbildning är mindre än 
antalet behöriga sökande, får ett urval göras. Hänsyn 
ska då tas till den sökandes möjlighet att  tillgodogöra 
sig utbildningen

• Vid urvalet får en eller flera av följande urvalsgrunder 
användas: betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och 
yrkeserfarenhet (vissa kräver särskilda skäl)

Behöriga Till antagningen3 kap 5 §

Urval får göras med 

hänsyn till möjligheten 

att tillgodogöra sig 

utbildningen

3 kap 6 §

En eller flera 

utvalsgrunder får 

användas, vissa 

kräver särskilda 

skäl

2 kap 7 § 7p

Grunder och metoder som 

användas ska framgå av 

utbildningsplanen

• Betyg

• Särskilt prov

• Tidigare utbildning 

• Yrkeserfarenhet

!

Kvotgrupper – ej tillåtna

Samma urvalspoäng –

lotten lottning tillåten

Behöriga 

rangordnas

Fler behöriga

än platser
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Behörighetsgivande förutbildning

Vissa utbildningar kan erbjuda behörighetsgivande 
förutbildning för de som inte uppfyller de särskilda 
behörighetskraven. Information om detta finns då i 
anslutning till utbildningsinformationen i sökmotorn på 
yrkeshogskolan.se. 
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Stöd till särskilda målgrupper

Svenska med yrkesinriktning

•  Utökat ekonomiskt stöd till utbildningsanordnaren

Särskilt pedagogiskt stöd kan sökas 

•  Utökat ekonomiskt stöd till utbildningsanordnare 

•  Exempel på pedagogiskt stöd; teckenspråkstolk, 

anteckningsstöd, inläsning av litteratur och extra 

datorstöd

Mer information, se faktablad under rubriken 
Publikationer på myh.se.

https://www.myh.se/
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Särskilt pedagogiskt stöd

• Statsbidrag respektive särskilda medel får även 
lämnas för kostnader för särskilt pedagogiskt stöd till 
studerande med funktionsnedsättning i utbildningarna

• Utbildningsanordnaren är skyldig att ge studerande 
som har behov av stöd i sina studier sådant stöd

• Den studerande ska kunna styrka behovet av stöd

• Utbildningsanordnaren ska ha rutiner för hur man 
kartlägger stödbehovet

• Myndigheten kan bevilja utökat statsbidrag/särskilda 
medel i form av särskilt pedagogiskt stöd för 
studerande med funktionsnedsättning – om 
utbildningen får statsbidrag
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Särskilt pedagogiskt stöd - Faktablad 

• Faktablad till anordnare och till studerande finns under 
rubriken Publikationer på myh.se.

https://www.myh.se/
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Projekt YH med möjlighet till Utökat stöd

• Utbildningar som är särskilt förberedda på att ta emot 
studerande med funktionsnedsättning

• Mindre studerandegrupp och inkluderande urval

• Pedagogiska och fysiska anpassningar från start

• Specifik marknadsföring mot specifika målgrupper

• Kompetensutveckling för undervisande personal

• Första utbildningarna startade hösten 2012 

• Sju utbildningar startar hösten 2016

• Mer information se rubriken Pedagogiskt stöd 
och tillgänglighet på yrkeshogskolan.se

https://www.yrkeshogskolan.se/
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Projekt YH med möjlighet till Utökat stöd

myh.se: 
Verksamhetsområden/Yrkeshögskolan/
För utbildningsanordnare/Pedagogiskt 
stöd och tillgänglighet

För mer information, 
kontakta gärna:

Marie Morin
marie.morin@myh.se 
010-209 01 23
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För dig som är vägledare

yrkeshogskolan.se myh.se
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Översiktliga resultat 2016
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