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Behörighet och urval  
Behörighet till yrkeshögskolan  
I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med 
Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att 
behörig att antas till utbildningen är den som  
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande 
utbildning, eller  
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan 
omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått 
slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller 
från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till 
yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. 
Dessutom kan de som uppfyllde de  
äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara 
behörig.  
 
Krav på särskilda förkunskaper  
-Finsnickeri 1 minst betyg E eller motsvarande  
-Finsnickeri 2 minst betyg E eller motsvarande  
-Material och miljö minst betyg E eller motsvarande  
 

Fastställande av behörighet  
Med ansökan ska följande handlingar bifogas:  
- Styrkta kopior av betyg  
- Styrkta kopior av utbildningsbevis/kursintyg  
- Alternativt styrkta arbetsgivarintyg eller annat som kan styrka ett åberopande av reell 
kompetens  
När sista ansökningsdag passerat går SYV, utbildningsledare och lärarlag igenom alla 
ansökningar och kontrollerar behörigheten. Vid behov inkallas ledningsgruppen för att bidra 
med sin expertis.  
Möjlighet finns enligt 3 kap, 4 § förordning (2014:1098) att anta sökande som bedöms kunna 
tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildning förbereder som inte är 
behöriga enligt 1-3 §§. Högst 20% av platserna får avsättas för sådana sökande enligt förordning 
(2014:1098). Denna möjlighet nyttjas enbart om det är färre antal sökande än platser och 
individuell bedömning görs på liknande sätt som de som söker på reell kompetens. (se nedan)  
Om den sökande går behörighetsgivande utbildning skall bevis på detta skickas med 
ansökningshandlingarna. Om bevis finns kallas även denne/denna till ett urvalstest. Behörig blir 
dock inte den sökande förrän han/hon har lämnat in de handlingar som krävs enligt för både 
grundläggande och särskild behörighet.  
När urvalstestet (se urvalsprocessen) är genomfört och alla handlingar inkommit fattar 
ledningsgruppen sitt slutliga beslut om vilka som erbjuds en plats på utbildningen. Sökandelista 
upprättas i vår digitala ansökningsportal där det för varje sökande framgår vilken 
behörighetsgrund enligt 3 kap, 1 § förordningen (2009:130) om yrkes-högskolan, som gör den 
sökande behörig eller ej behörig. Beslutet diarieförs. 
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Reell kompetens  
Sökande med reell kompetens skall vid ansökan meddela om anledningarna till varför han/hon 
anser sig ha kompetens att tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som 
utbildningen förbereder.  
Kontaktuppgifter skall lämnas på person/-er som kan informera om den reella kompetensen om 
sådana finns. Utbildningsanordnaren kontaktar namngiven/a person/-er. Samtal med de 
sökande kan också användas för att komplettera kartläggningen samt vid behov ett personligt 
möte för att närmre kunna utreda de praktiska och teoretiska kunskaper som erfordras.  
Lärarlaget fattar sedan beslut om den sökande skall kallas till ett urvalstest för rangordning.  
Allt dokumenteras digitalt i vår ansökningsportal och protokoll/beslut diarieförs.  
 

Urvalsprocessen  
De sökande som är formellt behöriga sista ansökningsdag och de som kan bevisa att de är under 
behörighetsgivande utbildning kallas till ett test. Även de kallas, som eventuellt kommit i fråga 
vad gäller 20%-regeln.  
 
För rangordning görs ett obligatoriskt särskilt prov:  
Urvalsverktyget består av ett prov i två delar. I det teoretiska provet bedöms den sökandes 
allmänna yrkeskunskap och i det presenteras problem med anknytning till kursernas innehåll.  
Provet har hög svårighetsgrad och ger även underlag för individualisering i utbildningens första 
fas för att fylla eventuella kunskapsluckor hos de studerande. 143 poäng kan uppnås.  
I det praktiska provet utförs någon sammansättningsdetalj. Bedömning sker av den sökandes 
sätt att angripa problemet, handhavande av verktyg, förmåga att arbeta på bestämd tid, det 
färdiga arbetsresultatets kvalitet etc. 80 poäng kan uppnås.  
De båda delarna i det särskilda provet läggs ihop. Maximalt kan 223 poäng erhållas.  
Rangordning sker sedan.  
Ansökan och dokumentation av processen sker via vårt digitala ansöknings-verktyg 

yhantagning.se. Beslut som måste förtydligas i processen och protokoll diarieförs. 

 

 


