
VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM 
YRKESLÄRARPROGRAMMET VID 

GÖTEBORGS UNIVERSITET 24/2 2021

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS)
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet



Varför studera till yrkeslärare på Göteborgs 
universitet?

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH 
SPECIALPEDAGOGIK

”Göteborgs universitet 
har en bra lärarutbildning 
där studenter ges möjlighet 
att vara med och utveckla 
utbildningen.”"För mig är det perfekt att kombinera 

yrket med studierna på GU. Jag 
arbetar och utvecklas samtidigt som 
jag kan prova mina nya kunskaper i 
arbetet. Yrkeslärarprogrammet är 
utvecklande och anpassat 
till alla yrkesinriktningar."

Två studentröster



Lite kort om Yrkeslärarprogrammet

• 90hp - 6 terminer (3 år på halvfart)

• 11 kurser varav 3 VFU-kurser (30hp)

• Distans med campusträffar (i normala fall)

• Utöver campusdagar genomförs seminarier, 
redovisningar m.m. på distans (i Zoom)

• Studierna genomförs i grupp och individuellt

• Varje kurs har lärandemål som examineras 
under och i slutet av kursen

• VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har 
obligatorisk närvaro



Utbildningsplanen

https://www.gu.se/sites/default/files/2020-12/L1YRL-1.pdf

https://www.gu.se/sites/default/files/2020-12/L1YRL-1.pdf


Programmets kurser

Termin 1 Lärandeteorier och yrkeskunnande för yrkeslärare

Styrsystem, organisation, bedömning för yrkeslärare

Termin 2 Verksamhetsförlagd utbildning 1 för yrkeslärare

Yrkesdidaktiska tillämpningar för yrkeslärare

Termin 3 Utvärdering för yrkeslärare

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för 
yrkeslärare

Termin 4 Verksamhetsförlagd utbildning 2 för yrkeslärare

Specialpedagogik för yrkeslärare

Termin 5 Bedömning och betygsättning för yrkeslärare

Utvecklingsarbete och aktionsforskning för yrkeslärare

Termin 6 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för yrkeslärare



Några ord om undervisningen i 
programmet

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH 
SPECIALPEDAGOGIK

Språkstrimman i Yrkeslärarprogrammet
• Digitala resurser (filmer, länkar etc.)
• Föreläsningar om akademiskt skrivande
• Möjlighet till individuell handledning

En stöttande resurs:



Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
- en viktig del av utbildningen

• VFU innebär att utbildningen genomförs på en gymnasieskola 
eller i kommunal vuxenutbildning där du utvecklar din förmåga 
att undervisa samt att utföra yrkeslärares övriga uppdrag

• VFU bedöms och betygssätts

• VFU är 1/3 av utbildningen (i början, mitten och slutet)

• Stark koppling mellan VFU och övriga kurser på programmet

• Du får handledning av en yrkeslärare

• Kontakten med universitet sker bland annat genom att en 
kurslärare gör observerande besök när du undervisar

• Om du har anställning som obehörig yrkeslärare kan du göra 
VFU i egen tjänst



VFU: första VFU-kursen (LYVU12)

• Termin 2

• Totalt 25 heldagar, 8 timmar/dag

• Obligatorisk närvaro

• VFU på helfart = VFU i 5 veckor, 5 dagar/vecka
Motsvarar en lärares heltidstjänst (arbetstid)

• VFU på halvfart = VFU under hela kursperioden
Färre dagar per vecka än helfart, men fortfarande VFU hela 
dagar

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH 
SPECIALPEDAGOGIK



Ansökan till Yrkeslärarprogrammet i två system

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH 
SPECIALPEDAGOGIK

Särskild 
behörighet

• Validering av
yrkeskunskaper

• Öppen:
januari – 15 
april

• Alla intyg ska 
skickas per post 
och vara 
ValiWeb
tillhanda senast 
15 april

Ansökan

Öppen:
15 mars – 15 april

Grundläggande 
behörighet

Öppen:
15 mars – 21 juni*

*sista dag för 
komplettering

ValiWeb Antagning.se
Antagningsbesked, 
inklusive resultat av 
validering/ämnesbe
hörighet

• 23 juli: 
Antagningsbesked 
1 med svarskrav

• 29 juli: 
Antagningsbesked 2

• 13 augusti – sista 
dag att överklaga 
beslut om ämnen



INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH 
SPECIALPEDAGOGIK

Ansökan via 
antagning.se

Validering 
via ValiWeb

Senast 15 april

Komplett 
ansökan



Särskild behörighet
• Behörighetskraven för yrkeslärarutbildningen är kvalificerade och 

relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen

• Universitets- och högskolerådet bestämmer kunskapskriterier för 
varje yrkesämne: https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-
till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/Sarskilda-behorighetskrav-
for-lararutbildningen/

• Prövas genom validering: intyg och egenbeskrivningar (ValiWeb)

• Prövas endast vid ansökan

• Styr VFU-placering

• Styr vilka ämnen som finns med i din Examen(examensbevis)

• Lärarlegitimation bygger på Examensbeviset
• Du blir alltså behörig att undervisa i de yrkesämnen som ingår i din examen

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH 
SPECIALPEDAGOGIK

https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/Sarskilda-behorighetskrav-for-lararutbildningen/


Validering – processen fram till särskild 
behörighet

• Sker det till det lärosäte som söks i första hand
• Räcker alltså med en validering

• Vissa lärosäten använder ett annat system: Valda. Om du söker 
Yrkeslärarprogrammet via dem i första hand gör du alltså validering 
där.

• Giltig två år, men tänk på att ämnen inom gymnasiet kan ändras
• T ex försvann ämnena It i vård och omsorg och Teknik i vård och omsorg

2021, medan andra ersattes. Ämnet Medicin ersattes av Anatomi och 
fysiologi med viss förändring i kunskapskriterier, vilket krävde ny validering.

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH 
SPECIALPEDAGOGIK



Kontaktuppgifter 
Tanja Feltsen - utbildningshandläggare som samordnar antagning till 
yrkeslärarprogrammet 
yrk@gu.se
Helen Ziser – Studievägledare för yrkeslärarprogrammet som kan 
hjälpa dig med studieplanering mm
E-post: stvl.yrk@ped.gu.se
Telefon: 031-786 2049
Telefontider: Tisdagar och torsdagar klockan 10.00-11.00, samt 
onsdagar klockan 13.00-14.00
Alla studievägledare på GU med anknytning till lärarutbildning:
https://www.gu.se/studera/studievagledning/fragor-om-amne-kurs-
eller-program/studievagledare-lararutbildning-och-pedagogik
ValiWeb – stöttar i kartläggning av yrkeslivserfarenhet och validering 
vid ansökan https://yrk.valiweb.nu/pages/kontakt.aspx

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH 
SPECIALPEDAGOGIK

mailto:yrk@gu.se
mailto:stvl.yrk@ped.gu.se
https://www.gu.se/studera/studievagledning/fragor-om-amne-kurs-eller-program/studievagledare-lararutbildning-och-pedagogik
https://yrk.valiweb.nu/pages/kontakt.aspx


Gör ett viktigt, spännande 
och roligt yrkesval!

Sök yrkeslärarprogrammet vid 
Göteborgs universitet!
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