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Ansökan om reell kompetens för yrkeshögskoleutbildning på Medlearn 

 

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla formell 

behörighet till yrkeshögskolan (enligt 3 kap.1§ punkt 4) genom reell kompetens. Reell 

kompetens menas att dina tidigare sysselsättningar, oavsett om det är från t.ex. 

arbete, studier eller utlandsvistelser, räknas samman i din ansökan om bedömning av 

reell kompetens. 

Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande behörighet 

till yrkeshögskola och behörighet i övrigt (särskild behörighet) 

 

Du fyller i nedanstående samt bifogar någon form av stöd för den eller de grunder du 

vill hävda.  

 

Du kan styrka din reella kompetens genom bl.a.  

• Betyg/intyg på tidigare utbildning 

• Nivåtester 

• Arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg 

• Arbetsprover 

• Personligt brev tillsammans med något intyg 
 

 

Hur ansöker jag om reell kompetens?  

Du fyller i denna blankett samt bifogar dina betyg samt andra intyg och laddar upp på 

din webbansökan digitalt på www.yhantagning.se så kommer handläggare att titta 

på om du kan uppfylla behörighet genom formella meriter eller via reell kompetens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yhantagning.se/
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Grundläggande behörighet via reell kompetens 

Uppfyller du betygskraven nedan samt alternativ 1 eller 2 behöver du inte fylla i 

denna blankett, då uppfyller du per automatik reell kompetens för grundläggande 

behörighet.  

 

Om du däremot saknar någon eller några av kurserna behöver du nedan beskriva på 

vilket sätt du har reell kompetens (motsvarande kunskap). Bifoga alltid intyg som 

styrker din motsvarande kunskap. 

 
Du behöver ha minst betyg E/G i kurserna nedan. Kryssa i vilken kurs du saknar 

godkänt betyg i: 

☐ Svenska 1/ svenska som andra språk 1 

☐ Matematik 1 a, 1 b eller 1 c 

☐ Engelska 5 

☐ Samhällskunskap 1 b, alt 1a1+1a2 

 
Alternativ 1 
Samt har haft arbete/sysselsättning på minst halvtid i minst 3 år efter 19 års ålder. 
Bifoga intyg 
 
Alternativ 2 
Samt har betyget E/G i minst 500 poäng av övriga kurser på gymnasiet. 
 

Beskriv på vilket sätt du har motsvarande kunskap i den kurs/de kurser du saknar för 

grundläggande behörighet: 
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Behörighet i övrigt (särskild behörighet) via reell kompetens 
 

Varje utbildning har behörighet i övrigt (särskild behörighet) som krävs för att bli 

antagen till utbildningen. Bifoga alltid intyg som styrker din motsvarande kunskap. 

På vår hemsida www.medlearn.se kan du se vilka förkunskapskrav som respektive 

utbildningar har.   

 

Beskriv på vilket sätt du har motsvarande kunskap i den kurs/de kurser du saknar för 

behörighet i övrigt: 

 

 

http://www.medlearn.se/
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