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Antalet sökande minskade till många av de stora
yrkesexamensprogrammen
Inför höstterminen 2011 ökade det totala antalet sökande till utbildningar vid
universitet och högskolor med 2 procent jämfört med inför höstterminen 2010. Till
många av de större yrkesexamensprogrammen minskade dock antalet
förstahandssökande. De nya lärarprogrammen som startar höstterminen 2011 hade
14 procent färre sökande än det tidigare lärarprogrammet höstterminen 2010.

Det totala antalet sökande till universitet och högskolor fortsatte att
öka inför höstterminen 2011
Inför höstterminen 2011 har totalt drygt 346 000 personer sökt till utbildningar vid
universitet och högskolor inom VHS samordnade antagningsomgång med sista
anmälningsdatum den 15 april (se www.vhs.se). Det är en ökning med 2 procent jämfört
med föregående år. Mellan 2009 och 2010 ökade antalet sökande med 4 procent, vilket
innebär att den kraftiga ökning av antalet sökande med 14 procent som skedde mellan 2008
och 2009 inte har fortsatt. Sett över en längre tid är emellertid det totala antalet sökande
fortfarande mycket högt.

Minskat antal sökande till många av de större
yrkesexamensprogrammen
Inför höstterminen 2011 minskade antalet förstahandssökande till flera av de stora
yrkesexamensprogrammen. Kraftigast minskade antalet sökande till lärarprogram – en
minskning med 14 procent. Höstterminen 2011 har dock lärarutbildningen en annan form
än tidigare. Relativt kraftiga minskningar skedde också till civilekonomprogram (med 12
procent), till arkitektprogram (med 9 procent) och till läkarprogram (med 9 procent).
Till vissa av yrkesexamensprogrammen ökade antalet förstahandssökande inför höstterminen
2011. Störst är ökningen till civilingenjörs- och psykologprogrammen, som båda hade 7
procent fler förstahandssökande än föregående år.

De nya lärarprogrammen har färre sökande än föregående års
lärarprogram
Höstterminen 2011 startar lärarutbildningen i ny form. Från att tidigare ha varit ett
sammanhållet sökalternativ – en lärarutbildning med olika inriktningar – finns nu fyra olika

typer av lärarprogram som leder till fyra olika examina att söka: förskollärarexamen,
grundlärarexamen, yrkeslärarexamen och ämneslärarexamen. Det innebär att det är svårt att
göra någon riktigt rättvisande jämförelse mellan antalet förstahandssökande till
lärarutbildning 2010 och 2011. Det är också färre lärosäten som hittills har fått
examenstillstånd för de olika lärarexamina jämfört med tidigare år. Därför är det inte
förvånande att det totala antalet förstahandssökande till olika lärarprogram var färre inför
hösten 2011 än inför hösten 2010 – det har skett en minskning med 14 procent om man
jämför antalet förstahandssökande till alla olika typer av lärarprogram höstterminen 2011
med antalet förstahandssökande till det tidigare lärarprogrammet höstterminen 2010.

Antal förstahandssökande till stora yrkesexamensprogram
Höstterminen Höstterminen
Program

Förändring

2010

2011

i procent

Apotekarprogram

311

327

+5

Arbetsterapeutprogram

642

596

-7

Arkitektprogram

2 568

2 328

-9

Civilingenjörsprogram

10 617

11 311

+7

Civilekonomprogram

6 047

5 306

-12

Högskoleingenjörsprogram

5 204

5 361

+3

Juristprogram

6 509

6 175

-5

Läkarprogram

6 208

5 660

-9

Lärarprogram

15 316

–

–

Förskollärarprogram

–

4 794

–

Grundlärarprogram

–

3 224

–

Yrkeslärarprogram

–

847

–

Ämneslärarprogram

–

3 563

–

Övriga lärarutbildningar

–

691

–

Lärarprogram totalt

15 316

13 119

-14

Psykologprogram

5 184

5 530

+7

Sjukgymnastprogram

3 018

2 976

-1

Sjuksköterskeprogram

9 519

9 239

-3

Socionomprogram

6 680

6 743

+1

Tandhygienistprogram

1 102

1 049

-5

Tandläkarprogram

1 075

1 059

-1
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