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YRKESLÄRAREXAMEN 
HIGHER EDUCATION DIPLOMA IN VOCATIONAL 
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1 Fastställande 

Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2023-04-28 och ersätter 
tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-356-20. 

2 Nivå 

Grundnivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 

Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §. 

3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 

De nationella målen för examen återfinns i högskoleförordningens bilaga 2. 

4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 

Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 
högskolepoäng (hp). För examen krävs utbildningsvetenskaplig kärna om 
60 hp och verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp.  

Utöver detta krävs kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper 
(yrkesämnen) som har legat till grund för den särskilda behörigheten till 
utbildningen1. Dessa yrkesämnen anges i en särskild bilaga till 
examensbeviset. 

 

1 Enligt 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen och de 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den paragrafen. 
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4.2 Övriga krav 

För examen som avläggs via yrkeslärarprogrammet krävs följande kurser2: 

Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp: 

• Kunskap, undervisning och lärande 13 10 hp 

• Värdegrund, etik och mångfald4 10 hp 

• Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och  
specialpedagogik5 10 hp 

• Kunskap, undervisning och lärande 26 15 hp 

• Ämnesdidaktik för yrkeslärare 10 hp 

• Profession och vetenskap för yrkeslärare 5 hp 

 
Verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet 30 hp: 

• Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare 30 hp 

5 Övergångsregler 

Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2022-07-01 
har rätt att få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-356-
20. 

 

2 Som tillägg efter varje kursnamn kan parenteserna (UK), (UVK) eller (VFU) förekomma, exempelvis 
Kunskap, undervisning och lärande 1 (UVK). För examen som avläggs via studier inom 
Vidareutbildning av lärare (VAL) eller Utländska lärares och akademikers vidareutbildning (ULV) 
kan motsvarande kurser krävas som bedöms likvärdiga i varje enskilt fall. 
3 Kan ersättas av kursen Kunskap, undervisning och lärande I 10 hp 
4 Kan ersättas av kursen Demokrati, individ och samhälle 10 hp 
5 Kan ersättas av kursen Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering 10 hp 
6 Kan ersättas av kursen Kunskap, undervisning och lärande för yrkeslärare II 15 hp 


