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Om utbildningen 

 
Utbildningen består av 10 moduler, och innehåller en kombination av kursdagar med 
föreläsningar, diskussioner, övningar samt egenstudier individuellt och/eller i grupp. 
 
För diplomering krävs närvaro vid minst 70 % av kursdagarna samt att alla inlämningsuppgifter 
är godkända. Vid frånvaro ska kompletterande uppgifter lämnas in. 



 

 
 

Utbildningens lärandemål 

Efter genomgången utbildningen ska den diplomerade utbildningsledaren ha 

kunskaper i/om 

1. Grundförutsättningar för yrkeshögskoleutbildning 

2. Utbildningsledarens arbetsuppgifter inom YH 

3. Ledningsgrupper inom YH 

4. Lärande i arbete på en YH-utbildning 

5. Behörighet, antagning och urval inom en YH-utbildning 

6. Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet inom YH 

7. Den studiesociala arbetsmiljön, avskiljande och studieuppehåll/avbrott inom YH 

8. Att leda pedagogisk verksamhet inom YH 

9. Kursplaner, bedömning och betygssättning inom YH 

10. Kvalitetsledning inom YH 
 
 
färdigheter i att 

1. systematiskt planera arbetet som UL 

2. söka underlag och göra korrekta tolkningar av författningarna 

3. starta upp, driva och utveckla en ledningsgrupp 

4. systematiskt arbeta med LIA-periodens olika delar 

5. genomföra behörighetsprövning, urvalsprocess och beslut om antagning 

6. avgöra när behov av särskilt pedagogiskt stöd bör utredas samt hur stödåtgärder kan 

organiseras i de fall de behövs 

7. arbeta på ett sätt som främjar jämställdhet och likabehandling, följa 

diskrimineringslagen och arbeta med studerandeinflytande 

8. leda en pedagogisk verksamhet inom yrkeshögskolan 

9. utforma kursplaner, särskilja utbildnings- och kunskapsnivå enligt SeQF samt 

tillsammans med undervisande personal anpassa undervisning och examination 

10. mäta, analysera och följa upp kvaliteten 



 

 

Delmoment i utbildningen 

 1 Grundförutsättningar för yrkeshögskoleutbildning 4 

 2 Utbildningsledarens arbetsuppgifter 5 

 3 Ledningsgruppen 6 

 4 Lärande i arbete (LIA) 7 

 5 Behörighet, antagning och urval 8 

 6 Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet 9 

 7 Den studiesociala arbetsmiljön, avskiljande och studieuppehåll/avbrott 10 

 8 Pedagogiskt ledarskap 11 

 9 Kursplaner, bedömning och betygssättning 12 

 10 Kvalitetsledning 13 



 

 

1 Grundförutsättningar för yrkeshögskoleutbildning 

Detta delmoment syftar till att ge kursdeltagaren en överblick inom YH samt de teoretiska 

grunderna som behövs för resten av utbildningen. 

Efter momentet ska deltagaren ha kunskaper om: 

● det uppdrag utbildningsanordnaren har gentemot MYH 

● de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar yrkeshögskolan samt hur de 

förhåller sig till varandra 

● de stödjande dokument som myndigheten utfärdar 

● kommunikationsvägar mellan MYH och utbildningsanordnaren 

● ansökan, utbildningsplan och kursplaner samt hur de förhåller sig till varandra 

● syfte och mål med tillsyn och kvalitetsgranskning samt specifikt vad som 

kännetecknar de olika typerna av tillsyn 



 

 
 

2 Utbildningsledarens arbetsuppgifter 

Delmomentet ger kursdeltagaren insikter i hur utbildningsledarens arbetsuppgifter och ansvar 

ser ut. Delmomentet lär även kursdeltagaren att i praktiken planera sitt arbete som UL samt att 

söka underlag och tolka författningarna. 

Efter momentet ska deltagaren ha 

kunskaper om: 

● de arbetsuppgifter och processer som kan ingå i en utbildningsledares uppdrag och 

hur dessa är förlagda över tid 

● de lagar och förordningar som reglerar yrkeshögskoleanordnare och de krav som 

ställs på utbildningsledaren, samt olika sätt att lösa problem och hantera situationer 

som kan uppkomma i arbetet 

● utbildningsledarens roll i relation till olika målgrupper samt hur eventuella 

intressekonflikter kan hanteras 

● angränsande roller/områden till utbildningens genomförande, såsom antagning och 

omsök av utbildning 

färdigheter i att: 

● genomföra en enkel års-/omgångsplanering 

● söka underlag i syfte att göra en korrekt tolkning av författningarna 

● genomföra åtgärder som syftar till att utveckla utbildningen utifrån ändrade 

kompetenskrav från näringslivet 

● systematiskt planera sitt dagliga arbete som utbildningsledare 



 

 
 

3 Ledningsgruppen 

Detta delmoment ger kursdeltagaren kunskaper kring hur arbetet med ledningsgrupper 

fungerar inom yrkeshögskolan. Genom delmomentet får även utbildningsledaren färdigheter i 

att arbeta med en ledningsgrupp och arbetet kring denna. 

Efter momentet ska deltagaren ha 

kunskaper om: 

● ledningsgruppens syfte och funktion inom yrkeshögskolan 

● ledningsgruppens sammansättning och roller 

● vilka befogenheter och vilket ansvar ledningsgruppen har utifrån relevant förordning, 

lagar och föreskrifter 

● utbildningsledarens roll i ledningsgruppen 

● vad en arbetsordning för ledningsgruppen fyller för funktion och vad en sådan kan 

innehålla 

● vanliga utmaningar i ledningsgruppsarbetet och hur dessa kan hanteras 

färdigheter i att: 

● förklara ledningsgruppens uppdrag för studerande och näringsliv 

● rekrytera lämpliga ledningsgruppsmedlemmar 

● utforma en arbetsordning och en årsarbetsplan tillsammans med ledningsgruppen 

● planera kommunikationen med ledningsgruppen och dess ledamöter 

● sammankalla till och medverka vid ledningsgruppsmöten 

● skriva mötesprotokoll med hänsyn till MYH:s önskemål 



 

 
 

4 Lärande i arbete (LIA) 

Kursmomentet ger kursdeltagaren teoretiska kunskaper kring vad LIA är och hur det fungerar. 

Kursdeltagaren får även praktiska färdigheter i att arbeta med LIA som en del av utbildningen. 

Efter momentet ska deltagaren ha 

kunskaper om: 

● vad LIA är 

● myndighetens allmänna råd kring LIA 

● olika modeller för LIA-anskaffning 

● handledarnas roll under LIA:n och hur utbildningsledaren kan stödja dem 

● hur LIA-processen kvalitetssäkras inför, under och efter LIA-perioden 

● hur LIA kan och bör examineras 

färdigheter i att: 

● systematiskt arbeta med LIA-periodens olika delar: förberedelse, anskaffning och 

uppföljning 

● planera för LIA och dess innehåll med hänsyn till LIA-periodens placering i 

utbildningen 

● kommunicera förutsättningar och krav kring LIA till studerande och företag 

● stödja handledare och studerande i LIA-processen 

● planera en systematisk LIA-process 



 

 
 

5 Behörighet, antagning och urval 

Detta delmoment ger kursdeltagaren kunskaper om hur antagningen till en utbildnings ska gå 

till och bedrivas i praktiken. Delmomentet ger även färdigheter i att genomföra antagningens 

olika delar. 

Efter momentet ska deltagaren ha 

kunskaper om: 

● behörighet och behörighetsprövning till yrkeshögskoleutbildning 

● skillnaderna på behörighet och urval 

● skillnaden på “20%-regeln” (3 kap. 4§) och reell kompetens (ex. 3 kap 1§ punkt 4) 

● ett rättssäkert antagningsarbete 

● regler för validering, tillgodoräknande och reell kompetens 

● hur en valideringsprocess kan gå till 

● de särskilda provens funktion under antagningsprocessen 

● hur efterantagning kan utföras 

färdigheter i: 

● att genomföra behörighetsprövning, urvalsprocess och beslut om antagning enligt 

aktuellt regelverk 

● att genomföra antagning baserad på reell kompetens 



 

 
 

6 Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet 

Genom delmomentet får kursdeltagaren kunskaper om särskilt pedagogiskt stöd samt 

färdigheter i att kunna avgöra behovet och identifiera lämpliga stödåtgärder för den 

studerande på en utbildning. 

Efter momentet ska deltagaren ha 

kunskaper om: 

● de studerandes rätt till särskilt pedagogiskt stöd 

● stöd som ger utbildningsanordnaren rätt till utökat statsbidrag och stöd som ej ger 

ersättning 

● vilken information MYH tillhandahåller om särskilt pedagogiskt stöd 

● svenska med yrkesinriktning 

● att kunna ansöka till MYH om särskilt pedagogiskt stöd 

färdigheter i: 

● kunna avgöra om behovet av särskilt pedagogiskt stöd är aktuellt eller relevant för 
den sökande 

 
● identifiera lämpliga stödåtgärder 



 

 
 

7 Den studiesociala arbetsmiljön, avskiljande och 
studieuppehåll/avbrott 

Detta kursmoment ger kursdeltagaren kunskaper om den studiesociala arbetsmiljön och hur 

avskiljande, uppehåll och avbrott ska hanteras på en YH-utbildning. Kursdeltagaren får även 

färdigheter i att utforma rutiner, främja jämställdhet och likabehandling samt att följa 

diskrimineringslagstiftningen. 

Efter momentet ska deltagaren ha 

kunskaper om: 

● vad som utgör en lämplig studiemiljö enligt arbetsmiljölagen 

● åtgärder vid brister i utbildningen enligt arbetsmiljölagen 

● vilka krav författningarna ställer på studerandeinflytande 

● diskrimineringslagen och hur den berör yrkeshögskolan och de skyldigheter och 

rättigheter som utbildningsanordnaren har 

● regler för avskiljande av studerande och andra disciplinära åtgärder, samt vad som 

gäller för olika organisationsformer 

● likabehandlingsplan 

● studieavbrott, studieuppehåll och andra åtgärder 

färdigheter i att: 

● följa diskrimineringslagen 

● formulera och genomföra rutiner för studerandeinflytande 

● arbeta på ett sätt som främjar jämställdhet och likabehandling 



 

 
 

8 Att leda pedagogisk verksamhet 

Kursmomentet ger den studerande kunskaper om att leda den pedagogiska verksamheten 

inom yrkeshögskolan. Kursdeltagaren får även färdigheter i att leda den pedagogiska 

verksamheten och att reflektera över sitt personliga ledarskap. 

Efter momentet ska deltagaren ha 

kunskaper om: 

● hur praktisk didaktik och pedagogiska metoder kan anpassas utifrån individers och 
gruppers behov 

● samspel och kommunikation mellan människor 
 
färdigheter i att: 

● ta fram förslag på olika pedagogiska arbetssätt utifrån kursmål och utbildningsmål 

● bemöta och hantera olika personligheter och beteenden samt konflikthantering 

● leda en pedagogisk verksamhet inom yrkeshögskolan 

● reflektera över sitt eget personliga ledarskap i en pedagogisk verksamhet 



 

 
 

9 Kursplaner, bedömning och betygssättning 

Genom delmomentet får kursdeltagaren kunskaper om hur kursplaner ska utformas inom 

yrkeshögskolan samt kring rättssäker betygsättning och referensramen SeQF. Kursdeltagaren 

får även färdigheter i att utforma kursplaner med hänsyn till SeQF samt att anpassa 

undervisning och examination utifrån en kursplan. 

Efter momentet ska deltagaren ha 

kunskaper om: 

● hur kursplaner och betygskriterier ska utformas för att stödja undervisningen, 

möjliggöra variation och möjliggöra en rättssäker bedömning och betygssättning 

● hur en kursplan ska vara uppbyggd 

● olika examinationsformer som är anpassade efter utbildningens syfte och mål 

● nivåerna i den nationella referensramen för kvalifikationer (SeQF) med fokus på de 

nivåer som ligger nära eller inom YH 

färdigheter i att: 

● tillsammans med undervisande personal anpassa undervisning och examination för 

att kursens mål ska kunna uppnås och mätas 

● särskilja utbildnings- och kunskapsnivå enligt SeQF 

● utforma kursplaner (inkl. för LIA och examensarbete) 



 

 
 

10 Kvalitetsledning 

Delmomentet ger kursdeltagaren kunskaper om kvalitetsledning inom yrkeshögskolan och 

myndighetens syn på kvalitet. Kursdeltagaren får även färdigheter i att arbeta med 

kvalitetsledning inom yrkeshögskolan. 

Efter momentet ska deltagaren ha 

kunskaper om: 

● myndighetens syn på kvalitet 

● systematiskt kvalitetsarbete i den egna organisationen 

● olika former av utvärderingar 

● utformning av strategier för uppföljning av utvärderingsresultat 

● olika intressenter som påverkar utvecklingsarbetet, t.ex. studerande, LIA-handledare, 

ledningsgrupp och övriga representanter från arbetslivet 

● hur ett kvalitetsledningssystem kan se ut utifrån effekt, resultat och process 

färdigheter i att: 

● arbeta utifrån organisationens och MYH:s kvalitetskrav 

● mäta, analysera och följa upp kvaliteten 

● arbeta med kvalitetsmål i pedagogisk verksamhet 

● arbeta med olika former av utvärderingar 


