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Att studera på en 
yrkeshögskoleutbildning

Arbetslivsanknytning
Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildnings
form som kombinerar teoretiska studier och stark arbets
livsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där 
det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.

Studerandeinflytande
Studerandeinflytandet på din utbildning är viktigt och reg
lerat i den lag som styr yrkeshögskolan (SFS 2009:128). 

Som studerande har du möjlighet att påverka utbild
ningens innehåll och genomförande. Detta sker bland 
annat via en studeranderepresentant som utses av er 
som studerar och som ska sitta i ledningsgruppen för din 
utbildning.

Studeranderepresentanten är klassens röst i lednings
gruppen och ska också hålla studerandegruppen infor
merad. Den som håller i utbildningen, utbildningsanord
naren, ska lyssna på det som de studerande framför och 
genomföra åtgärder om det behövs. Det innebär inte nöd
vändigtvis att alla önskemål tillgodoses. 

Utbildningsplan och kursplaner
För varje yrkeshögskoleutbildning finns en utbildnings
plan som beskriver utbildningens innehåll och genomför
ande – läs gärna igenom den för att se vad som gäller 
för din utbildning. Utbildningsplanen ska finnas tillgänglig 
hos utbildningsanordnaren. 

För varje kurs i utbildningen ska det också finnas en 
kursplan som bland annat beskriver mål, innehåll och 
betygskriterier. Det är utbildningens ledningsgrupp som 
fattar beslut om kursplanerna. 

Utbildning under tillsyn
Myndigheten för yrkeshögskolan är tillsynsmyndighet 
för utbildningar inom yrkeshögskolan. Det innebär att vi 
genom tillsynsbesök eller på annat sätt kontrollerar att allt 
går rätt till.

Vem bestämmer vad?

Ledningsgruppens ansvar
För varje yrkeshögskoleutbildning finns en ledningsgrupp. 
Den ska se till att utbildningen genomförs enligt gällande 
lag och förordning samt beslut fattade av myndigheten. 
I praktiken innebär det till exempel att se till att utbild
ningsplanen följs och att utbildningens uppsatta mål nås. 
Ledningsgruppen ska också fatta beslut om antagning, 
tillgodoräknande och utfärdande av examen. Vidare ska 
ledningsgruppen också fastställa kursplanerna för kurs
erna i din utbildning samt ansvara för det systematiska 
kvalitetsarbetet i utbildningen.

Alla yrkeshögskoleutbildningar bedrivs i nära samar
bete med branschföreträdare och arbetsgivare. De har ett 
avgörande inflytande på innehållet i de olika utbildning
arna så att du verkligen blir attraktiv på arbetsmarknaden 
när du är klar. Arbetslivet har därför flest ledamöter i led
ningsgruppen.

Utbildningsanordnarens ansvar
Utbildningsanordnaren har ansvaret för att utbildningen 
bedrivs med god kvalitet och enligt gällande lagar och 
regler. Utbildningsanordnaren ansvarar mot dig som stu
derande, mot ledningsgruppen och mot myndigheten. 
Även om ledningsgruppen har ett ansvar för att inne hållet 
i utbildningen stämmer med arbetslivets krav, så är det 
utbildningsanordnarens ansvar att åtgärda eventuella 
brister. Som studerande har du ansvar för att dina syn
punkter på utbildningen framförs till utbildningsanordna
ren eller ledningsgruppen.

Myndigheten för yrkeshögskolans ansvar
Myndigheten beslutar vilka utbildningar som ska ingå i 
yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildnings
anordnarna. Myndigheten kontrollerar och granskar även 
utbildningarnas kvalitet och resultat.

Välkommen in i yrkeshögskolan! Hoppas du kommer att trivas med 

ditt val av utbildning och att den kommer att leda till det jobb du vill ha. 

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för yrkeshögskoleutbildning 

i Sverige och vi vill informera dig om hur de fungerar. 
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Utbildningsanordnarna ska också följa upp vad som 
händer med dig efter examen – fick du det jobb som 
utbildningen skulle leda till? Resultatet av dessa uppfölj
ningar och utvärderingar ska regelbundet rapporteras in 
till myndigheten. Utbildningsanordnaren rapporterar även 
in dina studieresultat.

Synpunkter på utbildningens kvalitet
Om du av någon anledning är missnöjd med kvaliteten 
på din utbildning ska du alltid i första hand ta upp pro
blemet med den som anordnar utbildningen. Prata till 
exempel med utbildningsledaren eller med någon annan 
kontaktperson hos utbildningsanordnaren. Det kan vara 
en god idé att diskutera problemet vid ett klassråd eller 
studerande råd. Du kan också tala med den studerande
representant som är ledamot i ledningsgruppen för din 
utbildning. 

Om du har talat med din utbildningsanordnare eller 
studeranderepresentant men fortfarande är missnöjd och
ser brister i utbildningen kan du göra en anmälan till 
Myndigheten för yrkeshögskolan. Din anmälan kommer 
att tas emot och behandlas av oss. Vi ser gärna att du 
använder formuläret på yhmyndigheten.se för att göra en 
anmälan. 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta 
oss på telefon 010209 01 00 där du kan be att få tala 
med en utredare som arbetar med anmälningsärenden. 

Utbildningsutbudet förändras
Utbudet av utbildningar förändras då behovet på arbets
marknaden växlar. En utbildning får normalt starta två 
gånger innan utbildningsanordnaren behöver ansöka till 
myndigheten om att få starta den igen. Det innebär att det 
inte finns några garantier för att din utbildning finns kvar 
om några år – då kanske den har ersatts av andra utbild
ningar där efterfrågan är ännu större. 

Prata med din utbildningsanordnare om vad som 
gäller till exempel vid studieuppehåll. 

yhmyndigheten.se  
yrkeshogskolan.se
Mer information hittar du på myndighetens webbplats: 
www.yhmyndigheten.se. Där hittar du bland annat den 
lag och de förordningar som styr yrkeshögskolan.

Besök även www.yrkeshogskolan.se. Där kan du 
bland annat söka efter utbildningar inom yrkeshögskolan.

Myndigheten för yrkeshögskolan
Swedish National Agency for  
Higher Vocational Education
Box 145
721 05 Västerås
010209 01 00
www.yhmyndigheten.se

Kort om...

LIA (Lärande i arbete) – Dina LIAperioder är också kur
ser med kursplan och mål. Det innebär att det är mer än 
vanlig praktik – du kan ställa mer krav och du får betyg 
på din LIAperiod.

CSN – Dina studier är studiemedelsberättigande. Vi på 
Myndigheten för yrkeshögskolan kan inte svara på frå
gor om studiemedel, utan hänvisar till CSN.

Avgifter – Alla yrkeshögskoleutbildningar är avgiftsfria, 
det vill säga utbildningsanordnarna får inte ta ut några 
utbildningsavgifter. Däremot får du själv betala för litte
raturen du behöver.

Betyg – Inom yrkeshögskolan används den tregradiga 
betygsskalan IGGVG. I kursplanerna framgår princi
per för betygssättning och former för kunskapskontroll.

Examen – Det finns två examina. En utbildning på minst 
200 Yhpoäng (1 års heltidsstudier) leder till en yrkes
högskoleexamen och minst 400 Yhpoäng (2 års heltids
studier) ger dig en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. 
Från utbildningsanordnaren får du ett examensbevis där 
det framgår vilka kurser du läst och vilket betyg du fått. 
Om du inte klarar kraven för examen får du ett utbild
ningsbevis där det står vilka kurser du klarat av. Om du 
vill ha ett examens eller utbildningsbevis på engelska 
kan du fråga skolan om detta, men det är inget de är 
skyldiga att ta fram. Prata med din utbildningsanordnare 
om vilka möjligheter det finns om du i efterhand vill kom
plettera din utbildning.

Europass – Europass är ett tillägg till din examen som 
gör det enklare att studera vidare eller söka arbete i 
andra EUländer. Europass beskriver meriter och kvali
fikationer på ett likartat sätt. Det är utbildningsanord
narens ansvar att ta fram Europasstillägget för just din 
utbildning men du hittar dem på myndighetens webb
plats yhmyndigheten.se.

Tillgodoräknande – Tidigare studier och arbetslivs
erfarenhet kan efter validering tillgodoräknas. Det bety
der att den studerande får tillgodoräkna sig tidigare stu
dier och arbetslivserfarenhet och kan avstå från att delta 
i viss del av utbildningen för att man redan har dessa 
kunskaper. Ledningsgruppen fattar beslut om tillgodo
räknanden.

Yh-poäng – Inom yrkeshögskolan motsvaras längden 
på utbildningen av poäng. Fem Yhpoäng motsvarar en 
veckas heltidsstudier. Det är alltså inte samma sak som 
högskolepoäng.


