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Den här presentationen



Bakgrund och 
utgångspunkter



”Liksom i utbildningsväsendet i övrigt är det också angeläget 
att utbildningsanordnarna inom yrkeshögskolan beaktar 
möjligheter till validering av tidigare vunna erfarenheter och 
kunskaper. I perspektivet av ett livslångt lärande blir validering 
och tillgodoräknande viktiga inslag för att undvika 
onödiga omvägar och repetition. 

Validering bör främja anpassning av individuella behov, 
ökad tillgänglighet och ett effektivt resursutnyttjande. 
Frågor om validering inom yrkeshögskolan blir särskilt 
betydelsefulla med hänsyn till skolans nära koppling till 
arbetslivet.”

Regeringens proposition 2008/09:68 - Yrkeshögskolan

Viktigt med validering i yrkeshögskolan



En studerande i yrkeshögskolan har rätt att få 

tillgodoräkna sig 

▪ Tidigare utbildning

▪ Annan relevant erfarenhet

… men hur mycket används den möjligheten?

Rätten till tillgodoräknande



Tillgodoräknanden i mindre omfattning än förväntat
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Antalet studerande som fått minst en kurs tillgodoräknad 2014–2017 samt totala 

antalet antagna studerande utifrån startår.

Länk till rapporten

https://www.myh.se/Publikationer/2019/Tillgodoraknande-inom-yrkeshogskolan/


Grund Antal

Arbetslivserfarenhet 377

Både arbetslivserfarenhet och 
utbildning

107

Utbildning 1543

Tidigare omgång 1904

Övrigt 1252

Totalsumma 5183

Grund för tillgodoräknanden



Liten omfattning på tillgodoräknanden
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De flesta tillgodoräknar 

bara en mindre del av 

utbildningen – oftast 

någon enstaka kurs



Åtgärder för fler tillgodoräknanden
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Ändrade regler för studiestöd från CSN

Extra resurser för tillgodoräknande till utbildningsanordnare

Tydligare information om rekvisition av statsbidrag vid tillgodoräknande

Tydligare information om vilka krav som ställs vid tillgodoräknande

Förbättrat stödmaterial från Myndigheten för yrkeshögskolan

Förbättrat stödmaterial i den egna organisationen

Annat

Antal

Prio 1 Prio 2 Prio 3



Uppdrag, mål och 
utgångspunkter





”En snabbare väg till examen”

Uppdraget från regeringen:

▪ Försöksverksamheten ska bidra till att utveckla 

modeller för tillgodoräknande och förkortade 

yrkeshögskoleutbildningar som kan användas inom 

yrkeshögskolan och långsiktigt kan bli en permanent

del av yrkeshögskolan

▪ 35 miljoner för resp. 2020, 2021 & 2022

▪ Återrapporteras till regeringen i april 2023

Försöksverksamhet YH-flex



Syftet:

Att utveckla metoder för att genomföra bedömning av 

studerandes tidigare lärande som grund för omfattande 

tillgodoräknanden och med resultatet som utgångspunkt 

genomföra individualiserad kompletterande utbildning mot 

examen. 

→ bidra till ökad förmåga hos utbildningsanordnare

→ stärka anordnarnas kapacitet att validera 

yrkeserfarenhet som en grund för tillgodoräknanden

Försöksverksamhetens syfte och mål



Mål:

▪ Ta fram relevant stöd för genomförande av validering/ 

tillgodoräknanden

▪ Ta fram relevant stöd för planering och genomförande av 

individualiserad kompletterande utbildning baserat på genomförd 

validering/tillgodoräknande

▪ Utarbeta en statsbidragsmodell för YH-flex inom yrkeshögskolan som 

ger incitament för att genomföra omfattande tillgodoräknanden och 

som skapar balans mellan validering/tillgodoräknande och 

kompletterande utbildning

→ Effektivisering

Försöksverksamhetens syfte och mål



Vad är en YH-flexplats?



Vad är en YH-flexplats

Kompetens 
bedömning

Tillgodo-
räknande

Individuell 
kompl. 

utbildning

Kompetens 
kartläggning

Individuell 
studie-

planering
Examen

• Tillgodoräknande + kompletterande utbildning

• YH-flexplatser kopplas till befintlig utbildning med omgångsstart 2020 (fas 1)

• Samma VAD som ”ordinarie” utbildning men med flexibelt, individualiserat 

HUR, NÄR och VAR



Helt ny ersättningsmodell i två delar prövas: 

1. Validering: Fast bidrag om 10 tkr per studerande för 

valideringsinsats

2. Komplettering: Löpande bidrag för komplettering enligt 

schablon + 15% (i relation till antal Yh-poäng, maxkostnad som 

vanlig YH-plats)

Tak på max 75% av en ordinarie utbildningsplats

avsett att ge rätt ersättning oavsett takt, form, 

uppdelning eller andra hänsyn i flexibla upplägg

Egen bidragsmodell för YH-flexplatser



Stöd för genomförande

Stöd → samverkan → erfarenhetsutbyte → metodutveckling

FAQ



Ansökningsomgång 2020



Ansökningsomgång 1: 17 juni – 1 september

De som bedriver YH-utbildning kunde ansöka om:

▪ utbildningen har planerad omgångstart under 2020

▪ har beviljats statsbidrag eller särskilda medel

▪ leder till examen dvs avser minst 200 YH-poäng

YH-flex: ytterligare platser på redan beviljad utbildning (omgång) 

Ansökan – vilka kunde söka



• 33 ansökningar från 16 anordnare, alla beviljade

• Totalt 382 platser 

• Störst intresse inom ”vård & omsorg” 

(specialistundersköterskor, behandlings- och 

socialpedagoger) 

• Inga ansökningar inom ”data/IT”

• Här hittar ni nyhet och beviljade platser

• Ny ansökningsomgång i vår

Beviljade YH-flexplatser

https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2020/Nu-erbjuder-YH-flex-ett-snabbspar-till-examen/


Framtid – permanent 
modell???



Frågor att klara ut

→ Kommer det fungera???

• Tar de studerande examen ”snabbare” (effektivisering)?

• Är bidragsmodellen adekvat? Vad kommer den faktiska 

kostnaden landa på? Blir det billigare?

• Påverkar YH-flex utbildningens kvalitet?

• Finns det hinder för permanent modell i nuvarande 

regelverk? Ur anordnarnas perspektiv?

→ Skulle YH-flex kunna ”riggas” på andra sätt?



Tack för 
uppmärksamheten!


