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Medverkande

Britt-Inger Stoltz (projektledare) Enheten för arbetslivets kompetensförsörjning 

Maria Hedlund Enheten för kvalitetsgranskning och utbildningsfrågor

Erika Grybb Enheten för analys och ansökan

Helene Jotoft Enheten för kommunikation



Program för webbinariet

10.00–10.15 Inledning

10.15–10.40 Information om YH-systemet för er som är nya inom YH

10.45–11.55
Genomgång av ansökan punkt för punkt där vi också 

svarar på era frågor

11.55–12.00 Avslutning



Inledning



Försöksverksamheten
• Kontakttolkutbildning inom YH en del i åtgärdspaket för framtida tolkförsörjning

• Kommuner, privata företag och anordnare inom folkbildningen kan söka

• Ansökningar bedöms utifrån lagen och förordningen om yrkeshögskolan 

• Två utbildningsomgångar fördelade på 160 platser med första möjlighet till start januari 2021

• Ansök mellan den 18 augusti–17 september, beslut vecka 43 

Utbildningarna
• Ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden

• Ska drivas i nära samarbete med arbetslivet

• Ska innehålla både bredd och fördjupning inom olika ämnesområden 

• Ska finnas möjlighet till arbetsplatsanknutet lärande

• Ansökningar prioriteras som bäst uppfyller mål och krav i regelverket för yrkeshögskolan.



Information om YH-systemet för er som är nya inom YH 



Utbildningarna inom yrkeshögskolan

• Eftergymnasiala, oftast mellan ett och tre år långa 

• Kan leda till yrkeshögskoleexamen eller kvalificerad yrkeshögskoleexamen

• Ska svara mot arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens

• Ska drivas i nära samverkan med företag och andra arbetsgivare 

• Arbetslivet ska medverka aktivt

• Utbildningen ska utvecklas i takt med att arbetslivets krav förändras.

• Kombinerar teoretiska studier med arbetsplatsförlagda kurser som kallas Lärande i 

arbete, LIA

• Representanter från arbetslivet ska delta i utbildningens ledningsgrupp och bidra 

med föreläsare, medverka i projekt eller erbjuda LIA-platser



§
MYH

Utbildningen ska 

utvecklas och bedrivas i 

samverkan mellan 

arbetsliv och 

utbildningsanordnare.

Utbildningsanordnaren 

får anordna utbildningen i 

samverkan med andra.

Studerande ska ha inflytande i 

utbildningen och anordnaren 

ska arbeta för att de 

studerande tar aktiv del i 

utbildningens utveckling.

Myndigheten ska främja 

utbildningarnas 

utveckling och kvalitet 

samt inom ramen för sin 

tillsyn lämna råd och 

vägledning.



Kvalifikationer

• Utbildningsbevis

• Yrkeshögskoleexamen

• Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Omfattning

• En eller flera kurser

• 5 YH-p = en veckas heltidsstudier

Utförande

• Heltid eller deltid

• Bunden eller distans

• Helt eller delvis på engelska

• Behörighetsgivande förutbildning 

• Kurser på tom plats 



Yrkeshögskola vs högskola

Skillnader

• Arbetslivsdrivet vs forskningsanknutet

• Utbud/innehåll ändras ofta vs sällan

• Olika regelverk och poängsystem

• Ansökan och antagning

YH-specifikt

• Genomförs av utbildningsanordnare

• Arbetslivet ska finnas med och behovet styr

• MYH bestämmer utbudet via årlig ansökningsomgång



Arbetsmarknadens efterfrågan

En yrkeshögskoleutbildning ska leda till

• att den studerande får jobb efter examen 

• eller till eget företagande 

• att arbetsgivarna får den kompetens de behöver.

Utbildningsanordnaren måste i ansökan

• kunna beskriva på vilket sätt utbildningen är efterfrågad av 

arbetsmarknaden både regionalt och nationellt. 

• lämna uppgifter om referenspersoner vilket också ger också viktig 

information.



Geografisk placering

• I bedömningen lägger vi vikt vid var den tänkta utbildningen kommer att vara 

placerad. Detta beror på att efterfrågan av vissa utbildningar och yrken ser olika 

ut i olika delar av landet. 

• Även om efterfrågan på ett visst yrke är mättat i ett geografiskt område, kan det 

finnas behov av samma yrke i en annan del av landet.



Arbetslivsanknytning

• En yrkeshögskoleutbildning ska präglas av stark arbetslivsanknytning, eftersom en 

stor del av utbildningsformen handlar om att den studerande ska få praktisk 

erfarenhet i sin utbildning och få jobb efter examen. 

• Arbetslivet är både initiativtagare till utbildningar och kvalitetsgaranter under 

utbildningens gång för att utbildningen ska svara mot arbetslivets behov av 

kompetens.



Utbildningens upplägg och innehåll

För att en YH-utbildning ska bli beviljad ställs vissa krav på utbildningen. Upplägg och innehåll 

ska:

• säkerställa de studerandes möjligheter att nå utbildningens mål

• bygga vidare på kunskaper från nationella program inom gymnasieskolan eller motsvarande.

• leda till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som efterfrågas av arbetslivet

• leda till andra kunskaper, färdigheter och kompetenser än liknande utbildningar inom 

högskolan

• ha genomtänkta och nödvändiga krav på särskilda förkunskaper utifrån att den studerande 

ska kunna tillgodogöra sig utbildningen

• innehålla en tydlig röd tråd. Eventuella krav på särskilda förkunskaper tillsammans med 

utbildningens innehåll ska leda till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som 

efterfrågas av arbetslivet.



Organisatoriska förutsättningar

Vissa organisatoriska förutsättningar måste finnas på plats för att få utbildningen 

beviljad:

• Anordnaren ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att 

anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. 

• De personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning eller 

handledning genom utbildning eller erfarenhet ska ha kompetens för den 

utbildning de ska bedriva. Utbildningsanordnaren ska se till att 

kompetensutveckling anordnas för dessa personer. 



Ledningsgruppen

• Alla yrkeshögskoleutbildningar ska genomföras i nära samarbete med det 

arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. 

• Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom 

ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med 

utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till 

rätt kompetens.

• Anordnaren ansvarar för utbildningens genomförande och bär det fulla 

ekonomiska ansvaret. Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att 

utbildningens mål uppfylls. De studerande som examineras ska ha den 

kompetens som arbetslivet faktiskt efterfrågar.



LIA – lärande i arbete

• Lärande i arbetet (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en 

arbetsplats

• Precis som med andra kurser ska anordnaren utarbeta en kursplan för LIA

• Kursplanen ska visa vilka mål man som studerande förväntas uppnå och hur 

utbildningsanordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser.

• Utbildningarna ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde, 

och det är därför viktigt att utbildningen har nära kontakt med arbetslivet.

Försöksverksamhetens kontakttolkutbildningar ska 

innehålla både en bredd av och fördjupning inom 

olika ämnesområden med möjligheter till ett 

arbetsplatsanknutet lärande under utbildningstiden.



Genomgång av ansökan punkt för punkt – svar på frågor



• Bifoga dokument om referenspersonerna (namn, telefonnummer och e-postadress) 

till ansökan som skickas till: registrator@myh.se Det är viktigt att vi har uppgifterna 

om referenspersoner senast den 18 september.

• Läs guiden till ansökan!

• https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Yrkeshogskolan/Ansok-om-att-bedriva-

yrkeshogskoleutbildning/Ansokningsomgang-for-kontakttolkutbildning-inom-

yrkeshogskolan/

• Observera att kostnadsbudget enbart ska skickas in om man söker statsbidrag eller 

särskilda medel över/under schablon.

• Ansök senast 17 september

Att tänka på

mailto:registrator@myh.se
https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Yrkeshogskolan/Ansok-om-att-bedriva-yrkeshogskoleutbildning/Ansokningsomgang-for-kontakttolkutbildning-inom-yrkeshogskolan/


Avslutning 


