11 yrkesämnen delas upp i 27 nya
Kraven för yrkeslärarutbildning och för legitimation i yrkesämnen är nu samstämmiga och
de yrkesämnen som tidigare har varit för breda ersätts med nya, smalare ämnen. Lärare
som redan har fått legitimation med behörighet i något av de 11 ämnen som utgår
kommer att beviljas behörighet i de nya ämnena som ersätter de gamla och som de själva
önskar bli behöriga i. Lärare som har sökt men ännu inte fått legitimation i ett ämne som
nu utgår kommer att beviljas behörighet i de nya ämnen som de själva önskar bli behöriga
i och har relevanta yrkeskunskaper för.
Skolverket har tillsammans med Universitets- och högskolerådet (UHR) genomfört en översyn av de föreskrifter
som reglerar behörighet till yrkeslärarutbildningen samt de föreskrifter som reglerar behörighet att få
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undervisa i yrkesämnen. Från och med den 1 januari 2015 ser föreskrifterna ut på samma sätt så att samma
krav gäller när en person får yrkeskunskaper validerade vid antagning till yrkeslärarutbildningen och när en
person ansöker till Skolverket om legitimation med behörighet att undervisa i ett yrkesämne. Förutom att
harmonisera kraven har syftet med översynen varit att dela de ämnen som tidigare har varit för breda för att
tillräckligt många lärare ska kunna undervisa i hela ämnet. Översynen har inneburit att 11 yrkesämnen delas
upp i två eller fler nya, smalare ämnen. Ämnesplanerna för de nya ämnena träder i kraft den 1 januari 2015
men ska tillämpas på undervisning som påbörjas efter den 30 juni 2015.

Konsekvenser för lärare som tidigare har meddelats legitimation med behörighet att
undervisa i ämnen som utgår
Alla lärare som redan har fått legitimation med behörighet i ett ämne som utgår kommer att kontaktas av
Skolverket. Vi kommer att ta bort deras behörighet i det ämne som utgår och be dem ange vilket eller vilka av
de nya ämnena de önskar bli behöriga i. De kommer att beviljas behörighet i det eller de nya ämnen som
ersätter det gamla och som de själva önskar bli behöriga i.

Konsekvenser för lärare som har ansökt om legitimation med behörighet i ämnen som
utgår men ännu inte har fått legitimation
Även de lärare som har ansökt om legitimation med behörighet i ett ämne som utgår men ännu inte har fått sin
legitimation kommer att kontaktas av Skolverket. Vi kommer att be dem uppdatera sin ansökan genom att
ange vilket eller vilka av de nya ämnena de önskar bli behöriga i. De kommer att beviljas behörighet i de ämnen
som de bedöms ha relevanta yrkeskunskaper för.

Konsekvenser för huvudmän som under perioden 1 januari-30 juni 2015 anställer lärare för
att undervisa ett ämne som utgår
Från den 1 januari 2015 kommer ingen lärare längre ha behörighet i något av de gamla ämnen som utgår. Fram
till dess att de nya ämnesplanerna ska börja tillämpas i undervisning bör lärare som har legitimation med
behörighet i något av de nya ämnen som ersätter ett gammalt ämne anses vara behöriga i ämnets äldre
motsvarighet före delningen.
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UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till
utbildning som leder till yrkeslärarexamen och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper
som krävs för att undervisa i ett yrkesämne.

Tabell över gamla ämnen som utgår samt nya ämnen som ersätter dem
Gamla ämnen som utgår den 31 december
2014

Nya ämnen som ersätter det gamla ämnet den 1 januari
2015

Dessa ämnen togs bort ur Skolverkets register
över lärares behörigheter den 1 januari 2015.
De ska dock tillämpas i undervisning tom. den
30 juni 2015.

Skolverket utfärdar behörigheter i dessa ämnen från den 1
januari 2015. De ska tillämpas i undervisning som påbörjas
efter den 30 juni 2015.
De kurser som ingår i varje ämne anges kursivt.

De kurser som ingick i varje ämne anges
kursivt.
Automationsteknik- gymnasieskolan

Automatiserade system
allmän automationsteknik
avhjälpande och förebyggande underhåll
Elmotordrivsystem

allmän automationsteknik
avhjälpande och förebyggande underhåll
elmotordrivsystem
fastighetsautomation 1-2
industriautomation
robotteknik

elmotordrivsystem
Fastighetsautomation
fastighetsautomation 1-2
Industriautomation

Elektroniksystem – gymnasieskolan

industriautomation
robotteknik
Elektroniksystem – installation och underhåll

bild- och ljudanläggningar
kontorstekniksystem
trådlösa radiosystem
marina elektroniksystem

bild- och ljudanläggningar
kontorstekniksystem
trådlösa radiosystem
Marina elektroniksystem

Hotell – gymnasieskolan

marina elektroniksystem
Reception

logi
frukost och bufféservering2
hotelladministration3
reception 1-3
våningsservice 1-3
Mönsterkonstruktion – gymnasieskolan

logi
reception 1-3
Våningsservice
våningsservice 1-3
Datoriserad mönsterhantering
datoriserad mönsterhantering 1-2
Manuell mönsterkonstruktion

datoriserad mönsterhantering 1-2
mönsterkonstruktion 1-2

2

mönsterkonstruktion 1-2

Kursen flyttas till ämnet serveringskunskap. Lärare som antogs till yrkeslärarutbildningen avseende denna kurs före
den 31 december 2014 och som efter avlagd yrkeslärarexamen ansöker till Skolverket om legitimation och behörighet
i ämnet serveringskunskap kommer att beviljas behörighet i ämnet.
3 Kursen utgår. Den motsvaras av kursen administration 1 i ämnet administration. Lärare som antogs till
yrkeslärarutbildningen avseende denna kurs före den 31 december 2014 och som efter avlagd yrkeslärarexamen
ansöker till Skolverket om legitimation och behörighet i ämnet administration kommer att beviljas behörighet i
ämnet.

Naturbruksteknik – gymnasieskolan

Fordon och redskap inom naturbruk
fordon och redskap
Lantbruksmaskiner

fordon och redskap
lantbruksmaskiner 1-2
lastmaskiner och truckar
småskalig skogsteknik
terrängtransporter
virkestransport med skotare
avverkningsmaskiner
skogsmaskiner – specialisering
trädgårdsmaskiner

Odling – gymnasieskolan
trädgårdsodling
trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär
trädgårdsodling – plantskoleväxter
trädgårdsodling – specialisering
odling av djurfoder
växtodling 1-2
växtodling – specialisering

Odling – gymnasiesärskolan
odling i växthus 1-2
odling på friland 1-2
trädgårdsodling – grund
växtodling 1-2
växtodling – grund

lantbruksmaskiner 1-2
Lastmaskiner och truckar inom naturbruk
lastmaskiner och truckar
Skogsmaskiner
småskalig skogsteknik
terrängtransporter
virkestransport med skotare
avverkningsmaskiner
skogsmaskiner – specialisering
Trädgårdsmaskiner
trädgårdsmaskiner
Trädgårdsodling
trädgårdsodling
trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär
trädgårdsodling – plantskoleväxter
trädgårdsodling – specialisering
Växtodling
odling av djurfoder
växtodling 1-2
växtodling – specialisering
Trädgårdsodling
odling i växthus 1-2
odling på friland 1-2
trädgårdsodling – grund
Växtodling

Rid- och körkunskap – gymnasieskolan

växtodling 1-2
växtodling – grund
Ridning och körning

körning 1-2
ridning 1-2
ridning och körning
trav 1-2

körning 1-2
ridning 1-2
ridning och körning
Travkunskap

Stycknings- och charkuterikunskap –
gymnasieskolan

trav 1-2
Charkuterikunskap
charkuteri 1-4
charkuteri - specialisering
Styckningskunskap

charkuteri 1-4
charkuteri – specialisering
styckning 1-4
finstyckning
styckning - specialisering

styckning 1-4
finstyckning
styckning – specialisering

Turism – gymnasieskolan

Aktiviteter och värdskap

aktiviteter och upplevelser
besöksnäringen4
guide och reseledare
turistbyråservice
värdskap på resmålet
hållbar turism5
marknadsföring och försäljning
reseproduktion och försäljning
resmål och resvägar6

aktiviteter och upplevelser
besöksnäringen
guide och reseledare
turistbyråservice
värdskap på resmålet
Reseproduktion och marknadsföring

VVS-teknik – gymnasieskolan
VVS svets industrirör
VVS TIG-svetsning rör
entreprenadteknik
sanitetsteknik 1-2
VVS gassvetsning rör
VVS svets och lödning rör
VVS-teknik
värmeteknik 1-2
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hållbar turism
marknadsföring och försäljning
reseproduktion och försäljning
resmål och resvägar
Industrirör svets VVS
VVS svets industrirör
VVS TIG-svetsning rör
VVS-installation
entreprenadteknik
sanitetsteknik 1-2
VVS gassvetsning rör
VVS svets och lödning rör
VVS-teknik
värmeteknik 1-2

Lärare som antogs till yrkeslärarutbildningen avseende de tre kurserna besöksnäringen, hållbar turism samt resmål
och resvägar före den 31 december 2014 och som efter avlagd yrkeslärarexamen ansöker till Skolverket om
legitimation och behörighet i båda de nya ämnena aktiviteter och värdskap respektive reseproduktion och
marknadsföring kommer att beviljas behörighet i båda ämnena.
5 Lärare som antogs till yrkeslärarutbildningen avseende de tre kurserna besöksnäringen, hållbar turism samt resmål
och resvägar före den 31 december 2014 och som efter avlagd yrkeslärarexamen ansöker till Skolverket om
legitimation och behörighet i båda de nya ämnena aktiviteter och värdskap respektive reseproduktion och
marknadsföring kommer att beviljas behörighet i båda ämnena.
6 Lärare som antogs till yrkeslärarutbildningen avseende de tre kurserna besöksnäringen, hållbar turism samt resmål
och resvägar före den 31 december 2014 och som efter avlagd yrkeslärarexamen ansöker till Skolverket om
legitimation och behörighet i båda de nya ämnena aktiviteter och värdskap respektive reseproduktion och
marknadsföring kommer att beviljas behörighet i båda ämnena.

