
Ökad rörlighet mellan utbildningssystemen

Utredning



Bakgrund

• Dialog mellan SUHF och MYH under många år

• Definitioner och klargöranden inom SeQF-nivå 6

• Övergångar mellan utbildningsformerna 

• Kvalitetssäkring

• Validering

• Tillgodoräknande

• Gemensam konferens hösten 2017

• Fortsatt arbete i gemensam arbetsgrupp



Uppdrag

• Systematiskt kartlägga möjligheter och hinder 

• Öka rörligheten mellan yrkeshögskola och högskola

• Minska återvändsgränderna vid övergång mellan 
utbildningssystemen

• Omvärldsfaktorer

• Internationella jämförelser



Arbetssätt

• Utredare: Anita Hansbo, Margareta Landh och 
Lars Alberius

• Referensgrupp: Utbildningsföretagen, 
Yrkeshögskoleförbundet, UKÄ, UHR, SUHF, MYH

• Intervjuer, enkät, möten…



Tidplan

• Förslag presenteras för MYH:s generaldirektör 6 
februari 

• SUHF:s förbundsförsamling 16 mars

• Klar den 1 april 2019



Ökad rörlighet mellan utbildningssystemen

Några fakta om rörlighet



• YH-studerande totalt 2017: 50 300 

• 13 % av de antagna till YH har en eftergymnasial utbildning om minst 
3 år med sig i bagaget

• 20 % av de antagna till YH har en eftergymnasial utbildning om 
mindre än 3 år

• 63 % av de antagna till YH har en 3-årig gymnasieutbildning

• Av antalet studerande är 18 procent utrikes födda 

• 28 % av dessa har en eftergymnasial utbildning om minst 3 år

• 23 % av dessa har en eftergymnasial utbildning om mindre än 3 år

Antal studerande och bakgrund



• Utbildningsområde ekonomi: 33 % av de studerande har en examen 
från högskolan inom ekonomi

• Utbildningsområdet data/IT: 55 % av de studerande har en examen 
inriktning datavetenskap, teknik el naturvetenskap

• Utbildningsområde hälso- och sjukvård: 40 % av de studerande har en 
examen inom hälso- och sjukvård el socialt arbete

• Utbildningsområde lantbruk: 14 % av de studerande har en examen 
inom området

• I övrigt svårt att se några mönster

Fortsättning på samma väg – eller karriärväxling på YH?



• Antal registrerade studerande på universitet och högskola 2018: 
321 764 

• Antal sökande HT 2018: 407 297 personer

• Av dessa har 70 % tidigare studerat på högskolan

• 23 % av de sökande har redan en examen från högskolan

• Ingen statistik finns om studerande med bakgrund från 
yrkeshögskolan

Antal högskolestuderande och bakgrund



Tillgodoräknande av YHU



Ökad rörlighet mellan utbildningssystemen

Inventering
- uppfattningar och goda exempel



• Enkät genomförd 5-19 november 2018 bland 155 
högskolerepresentanter som finns i ledningsgrupper inom YH

• Svarsfrekvens: 46 procent (68 % män och 32 % kvinnor)

• Flertalet har lång erfarenhet av ledningsgruppsarbete i YH

• Flest representanter kommer från Göteborgs universitet följt av 
Karlstad universitet och KTH

• YH-utbildningar inom många områden. Hälso- och sjukvård, teknik 
och transport är vanligast

• Engagerar sig för att säkra kvaliteten i utbildningen, nätverka, 
undervisa och förstå förtagens behov.

Enkät om rörlighet



• 19 % anger att det finns möjlighet att tillgodoräkna sig studier från YH 
för vidare studier på respektive lärosäte för en fördjupning

• Delar av kurser är det vanligaste – 6 svarande anger hela kurser, 2 
svarande anger hela terminer och endast 1 svarande anger hela år i 
en kandidatexamen.

• Skälen till att ingen validering sker är bland andra avsaknad av 
modeller för validering, YH är för praktisk och saknar vetenskaplig 
grund och analys, har inte varit efterfrågat, lärosätet har ingen 
liknande utbildning.

Enkät om rörlighet (forts)



Enkät om rörlighet (forts) – vad skulle krävas?

• Krävs en annan attityd från högskola snarare än förändrade regler, att 
vi lär oss koppla kunskap från YH till högskolan

• Transparens avseende innehåll, att det finns tydliga kursmål, väl 
dokumenterad litteraturlista, att kvalitetssystemet är tydligt, att 
utbildningsmål som linjerar med varandra

• Sammantaget om varför validering inte sker: YH-studenterna får jobb, 
YH har fokus på tillämpad kunskap direkt, olika syften, avsaknad av 
modeller, en tro om att YH är ”light”.



Konkret exempel på rörlighet från YH till högskolan

• LTH tillgodoräknar trafikflygarutbildningen inom yrkeshögskolan till en 
kandidatexamen.

• Tillgodoräknandet motsvarar 122,5 hp. YH-utbildningen är 500 yhp –
2,5 år.

• Examen är en kandidatexamen (180 hp) inriktning pilot inom tung 
luftfart

• Linnéuniversitetet överväger att tillgodoräkna YH-utbildning 
(Musikmakarna) till sitt nystartade kandidatprogram med inriktning 
songwriting


