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VÄGEN TILL BEHÖRIG YRKESLÄRARE

Utbildningen till yrkeslärare vänder sig till dig som har arbetserfarenhet inom 
olika yrken och vill utbilda gymnasieelever inom ditt yrkesfält. Kanske arbetar 
du redan idag som lärare, och saknar behörighet. Som yrkeslärare hjälper du 
eleverna att utveckla en yrkeskompetens och bli anställningsbara i sitt yrke.

Programmet ger dig de pedagogiska och didaktiska kunskaper du behöver 
för att verka som yrkeslärare. 

ARBETSMARKNAD

Som yrkeslärare undervisar du i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram 
eller på komvux men en arbetsmarknad finns även på folkhögskolor, yrkes-
högskola eller studieförbund. 

Det är brist på yrkeslärare och behovet av nya förväntas enligt f.d. Högskole-
verket att öka fram till år 2025. 

UTBILDNING MED TVÅ STUDIEGÅNGAR

Vad som är unikt för Yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet är 
att vi kan erbjuda två olika studiegångar.

1. Yrkeslärarprogrammet - studiegång mot vård och omsorgslärare 
Denna studiegång vänder sig till dig som har gedigna yrkeskunskaper från 
vård- eller omsorgssektorn och som vill förmedla dina kunskaper till elever 
som läser på vård- och omsorgsprogrammet. 

2. Yrkeslärarprogrammet
Denna studiegång vänder sig till dig som har yrkeskunskaper inom de ämnen 
som finns i gymnasieskolans övriga yrkesprogram, totalt 11 olika yrkesprogram.
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UTBILDNINGENS OLIKA DELAR 

Utbildningen består av 12 delkurser inklusive tre praktikkurser, verksamhetsför-
lagd utbildning (VFU). Denna är en viktig del av utbildningen och ger dig möjlig-
het att utifrån utbildningens teoretiska kurser och dina specifika yrkeskunskaper 
träna på och utveckla din yrkeslärarroll. Från din VFU får du också med dig 
erfarenheter och kunskaper för att kunna arbeta vidare med dina övriga studier.

Våra disputerade lärare bedriver, parallellt med undervisningen, forskning 
om yrkeslärande och yrkesutbildning. Detta gör att utbildningarna vilar på 
en akademisk och vetenskaplig grund. 

För att vi ska kunna utbilda yrkeslärare som på bästa sätt svarar mot skolans och 
yrkesutbildningarnas behov samarbetar vi även med andra institutioner inom  
Stockholms universitet såsom Juridiska institutionen, Specialpedagogiska 
institutionen och Institutionen för svenska och flerspråkighet.

FÖLJANDE KURSER INGÅR I PROGRAMMET

Termin 1
• Didaktik i yrkesutbildning 
• Skolans och yrkesutbildningens historia 
• Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan
• Lärandeteorier och identitetsutveckling i yrkesutbildning
• Verksamhetsförlagd utbildning I 

Termin 2
• Bedömning och betygssättning av yrkeskunnande
• Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv
• Specialpedagogik  
• Verksamhetsförlagd utbildning II

Termin 3
• Kvalitetsarbete i yrkesutbildning
• Framträdande och retorik 
• Verksamhetsförlagd utbildning III
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UNDERVISNINGSFORMER
 
Alternativ 1  Heltfartsstudier, distans (tre terminers studier)
Alternativ 2  Halvfartsstudier, distans (sex terminers studier)

Båda alternativen bedrivs som modifierade distansstudier. Det innebär dels 
självstudier, dels campusförlagda träffar på Institutionen för pedagogik och  
didaktik. Den campusförlagda undervisningen är varierad och sker i form av 
seminarier, föreläsningar, diskussioner, case studies, tillämpningsövningar etc. 
Studenter och lärare träffas ca 2 dagar (förlagda efter varandra) per månad 
vid helfartsstudier, alternativt ca 1 dag per månad vid halvfartsstudier. Mellan 
dessa sammankomster sker studier på hemmaplan och via universitetets web-
baserade lärplattform Athena. Obs! Alla kurser ges på halvfart vilket innebär 
att vid helfartsstudier så läser du två kurser parallellt.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 30 hp och är för-
delad på tre kurser (7,5+7,5+15 hp). VFU förläggs i möjligaste mån till din 
hemkommun eller nära den. Vid VFU-placering tas i första hand hänsyn till 
att du får göra din praktik på en skola med rätt program och ämnesinrikt-
ning och i andra hand till restid. Om du redan arbetar som lärare kan VFU 
göras på egen skola.

EXAMEN 

Utbildningen leder fram till en Yrkeslärarexamen (90 högskolepoäng), vilket 
motsvarar tre eller sex terminers studier (hel- eller halvfart). Den ger dig be-
hörighet att undervisa i ett eller flera yrkesämnen på gymnasieskolans yrkes-
program och komvux.

BEHÖRIGHET 

Särskild behörighet: För att antas till programmet måste du, förutom grundläg-
gande behörighet, ha kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för något eller 
några av de yrkesämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram (Gy 2011). 
Detta utgör den särskilda behörigheten. Dessa kunskaper har du fått genom 
yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning. 
För den särskilda behörigheten har Universitets- och högskolerådet tagit 
fram kunskapskriterier för respektive yrkesprogram.
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ANMÄLAN OCH ANTAGNING

Steg 1 Anmäl dig till yrkeslärarprogrammet via antagning.se
Programmet startar både höst- och vårterminen. Du söker till programmet i 
april (för start höstterminen) eller i oktober (för start vårterminen) via webb-
platsen www.antagning.se. Där hittar du också aktuellt ansökningsdatum.

Steg 2 Ansök om validering av dina yrkeskunskaper
Gå in på webbplatsen www.valda.uhr.se. Här finns information om hur du 
validerar dina yrkeskunskaper. 

Läs mer om ansökningsprocessen på: www.su.se/yrkeslarare

Urvalskriterier

Om det är fler sökande än vad det finns platser för kommer man att göra ett 
urval. De behöriga sökande rangordnas då efter poäng. Poäng ges för yrkes-
verksamhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning samt  
lärartjänstgöring som är relevant för det yrkesämne eller de yrkesämnen som 
den sökande ska undervisa i.  

Yrkesverksamhet: Med yrkesverksamhet menas allsidigt, kvalificerat och 
aktuellt yrkesarbete av relevans för det yrkesämne eller de yrkesämnen som 
den blivande läraren ska undervisa i. Yrkesarbetet ska ha omfattat minst 
halvtid. Kortare arbetsperiod än 1 månad räknas inte. En månads yrkesar-
bete ger 1 urvalspoäng. Maxpoäng 120 (motsvarar 10 år).

Högskoleutbildning: Poäng ges för avslutad utbildning eller avslutade 
kurser av relevans för det sökta yrkesämnet eller de yrkesämnena som 
den blivande läraren ska undervisa i. Kortare kurser än totalt 7,5 högsko-
lepoäng räknas inte. 7,5 hp ger 5 urvalspoäng. Maxpoäng 120 (motsva-
rar 180 högskolepoäng).
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Annan eftergymnasial utbildning: Poäng ges för avslutad eftergymnasial 
utbildning, som t.ex. KY-utbildning eller YH-utbildning som är av relevans 
för det eller de sökta yrkesämnena. Kortare utbildning än en månad räknas 
inte. En termins studier ger 1 urvalspoäng. Maxpoäng 6 (motsvarar 3 år).

Lärartjänstgöring: Med lärartjänst avses tjänstgöring som är av relevans för 
det eller de sökta yrkesämnena. Tjänstgöringen ska ha omfattat minst halv-
tid. Deltid räknas om till motsvarande tid på heltid. Kortare tjänstgöring än 
1 månad i samma anställning räknas inte. En månads lärartjänstgöring ger 
1 urvalspoäng. Maxpoäng 60 (motsvarar 5 år).

Läs mer om programmet på: www.edu.su.se/yrkeslarare
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VAD TYCKER VÅRA STUDENTER?

Varför valde du Yrkeslärarprogrammet?

Julia: - Som plattsättare/kakelsättare i närmare 10 år ville jag vidareutbilda 
mig till lärare på Bygg- och anläggningsprogrammet inom gymnasieskolan. 
Jag vill som yrkeslärare gärna förmedla den glädje jag själv känner för mitt 
yrke och berätta om min bransch och yrkesgrupp. 

Marlene:   - Jag har arbetat 25 år som undersköterska inom äldrevård, demens-
vård och i hemtjänsten. Har länge velat läsa vidare till vårdlärare. Jag vill att  
undersköterskeyrket ska bli mer attraktivt och därför valde jag att gå denna 
utbildning.

Vad är det bästa med utbildningen?

Anna: - För mig passade det att utbildningen hade distansmoment, som 
gjorde att jag kunde sitta hemma och få tänka, skriva och göra läsuppgifter 
i lugn och ro. Det är bra att Yrkeslärarprogrammet har en speciell inriktning 
mot vård och omsorg, vilket gör att vi som har samma erfarenhetsbakgrund 
kan få gå tillsammans och diskutera våra erfarenheter.

Julia: - Förutom basfakta har jag lärt mig att läsa på ett nytt sätt, vilket 
kommer att hjälpa mig att lättare kunna läsa instruktioner och tillgodogöra 
mig innehållet på ett bättre sätt. Något annat jag har fått upp ögonen för är;  
vad är kunskap och hur lär man sig. I mitt jobb har jag haft ansvar för några 
lärlingar. Med de nya kunskaperna jag fått genom programmet kommer jag 
att kunna möta dem på ett nytt sätt, och deras frågor om yrket.
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