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Sammanfattning 
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) lämnar följande synpunkter.  

Synpunkter 
17.3.2. angående förslag om utökad studie- och yrkesvägledning med sikte på icke-
traditionella yrkesval 

• MYH tillstyrker förslaget om att höja ambitionsnivån för yrkesvägledning i 
skolorna. MYH ställer sig särskilt positiv till att ambitionshöjningen tar sikte på 
barn och ungdomar med svag studiesocial bakgrund för högre studier och 
yrkesval som överskrider traditionella könsgränser. MYH ser att könsfördelningen 
inom yrkeshögskolan följer samma mönster som inom gymnasieskolan, när det 
gäller vilka utbildningsområden och gymnasieprogram som kvinnor respektive 
män söker sig till. Att arbeta än mer med denna fråga inom yrkesvägledning i 
skolorna har potential att gynna arbetet med att bidra till att bryta könsbundna 
utbildnings- och yrkesval inom de utbildningsformer som MYH ansvarar för. 

 

17.3.5. angående regionala aspekter på utbildningssystemet 

• MYH saknar ett resonemang om yrkeshögskolan i skrivningarna om en 
sammanhållen strategi för högre utbildning på distans. 

• MYH tillstyrker förslaget om att genomföra en studie av hur lärcentrum kan 
fungera som stöd för att höja genomströmningen i högre utbildning på distans av 
framför allt studenter från studieovana hem. MYH:s uppfattning är att även 
yrkeshögskolan bör inkluderas i en sådan studie. MYH:s strategiska inriktning för 
yrkeshögskolan anger att distansutbildning inte är ett alternativ för alla 
studerandegrupper – lärcentrum är viktigt för att yrkeshögskolan ska kunna vara 
ett alternativ för alla under hela livet och över hela landet. 

• MYH:s saknar ett resonemang om bristyrken som utbildas inom yrkeshögskolan i 
förslaget om att utreda en årlig utbildningspremie för dem som har avlagt examen 
i ett kommunalt bristyrke och flyttar in i någon av de kommuner som har extra 
stora utmaningar med kompetensförsörjningen. MYH vill även framhålla att 
utbildningspremien bör omfatta personer som har fått sina kunskaper validerade, 
det vill säga att examen kan nås på fler sätt än att traditionellt avlägga examen. 

 
 
17.3.6. angående uppsökande kulturpolitik 
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• MYH vill framhålla att förslaget om att kulturskolorna ses som en del av det 
allmänna utbildningssystemet långsiktigt kan innebära att fler personer från 
underrepresenterade målgrupper får tillgång till utbildningsvägar inom det 
konstnärliga eller kulturella området. Det kan i förlängningen leda till att fler söker 
sig vidare till en utbildning inom området. På så sätt har förslaget potential att 
gynna MYH:s arbete med breddad rekrytering även till de konst- och 
kulturutbildningar som myndigheten ansvarar för. 

 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören efter föredragning av Anna 
Svensson. I den slutliga handläggningen har enhetschef Inger Nordahl och chefsjurist 
Carina Larsson deltagit.  

 
 

 
 
 
Thomas Persson 

Generaldirektör 

 

 

 

 

 

 

 


