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Föreskrifter
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka
yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne;
beslutade den -- ----- 2020.
Med stöd av 2 kap. 26 och 29 §§ förordningen (2011:326) om behörighet och
legitimation för lärare och förskollärare föreskriver Skolverket att bilaga 1 och 2
till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som
krävs för att undervisa i ett yrkesämne ska ha följande lydelse.
____________________
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2020.
2. I fråga om ämnena människokroppen och vård och omsorg i
gymnasiesärskolan i bilaga 2 och dess motsvarighet till ämnena medicin och
vård och omsorg i gymnasieskolan gäller den äldre lydelsen av bilagan
fortfarande till utgången av juni 2021.
På Skolverkets vägnar
GENERALDIREKTÖREN
Föredragande
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Bilaga 11

Relevanta yrkeskunskaper för yrkesämnen i gymnasieskolan

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ämnet livsmedels- och näringskunskap

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika råvaror
och livsmedel, om deras kemiska uppbyggnad och funktion i kroppen, om hur
deras kvalitet och näringsinnehåll påverkas vid förädling, tillagning och
förvaring samt om lagar och andra bestämmelser inom området.
Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom
kvalitetsbedömningar av olika råvaror och livsmedel samt inom
näringsberäkningar och sammanställningar av menyer och recept för normal och
alternativ kost.
Ämnet lås- och passerteknik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om
uppbyggnad, funktion och installation av lås och låssystem, tillverkning och
kopiering av olika typer av nycklar samt om de lagar, förordningar och
standarder som reglerar arbete med låstekniska system.
Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra kunna utföra samt
identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån
fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökrav) inom kontroll, testning,
felsökning och reparation av låstekniska system, enligt de lagar, förordningar
och standarder som reglerar arbete med låstekniska system.
Ämnet manuell mönsterkonstruktion

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom SKOLFS 2014:97. Senaste lydelse SKOLFS
2020:50.
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Bilaga 22

Vilka yrkesämnen i gymnasiesärskolan som motsvarar yrkesämnen i
gymnasieskolan

Gymnasiesärskolan

Gymnasieskolan

Administration

Administration

Bageri- och
konditorikunskap

Bageri- och konditorikunskap

Barnet i förskolan

Pedagogiskt arbete

Biologi – naturbruk

Biologi – naturbruk

Bygg och anläggning

Bygg och anläggning

Entreprenörskap

Entreprenörskap

Fastighetsskötsel

Fastighetsförvaltning
eller
Fastighetsservice

Fordonsbranschen

Fordons- och
transportbranschen

Fordonsteknik

Fordonsteknik
eller
Lantbruksmaskiner
eller
Skogsmaskiner

Fordonsvård

Fordonsteknik

Form och design

Formgivning

Fritid och friskvård

Fritids- och
friskvårdsverksamheter

Godshantering

Godshantering

Handel

Handel

Hantverk och produktion

Hantverk
eller
Industritekniska processer
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Senaste lydelse SKOLFS 2017:104.
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Hantverkstekniker

Hantverkskunskap

Hjulutrustningsteknik

Hjulutrustningsteknik

Hotell

Våningsservice

Hälsa

Hälsa
eller
Hälsovård

Hästkunskap

Hästkunskap

Industriell produktion

Industritekniska processer

Information och
kommunikation

Information och
kommunikation

Inköp och logistik

Inköp och logistik

Lager och terminal

Lager och terminal

Lantbruksdjur

Lantbruksdjur

Livsmedels- och
näringskunskap

Livsmedels- och
näringskunskap

Lokalvård

Våningsservice
eller
Rengöringsservice

Material och verktyg

Materialkunskap

Matlagningskunskap

Matlagningskunskap

Matupplevelser

Mat och dryck i kombination

Motor- och röjmotorsåg

Motor- och röjmotorsåg

Måltids- och branschkunskap Måltids- och branschkunskap
Måleri

Måleri

Människan

Människan

Människokroppen

Anatomi och fysiologi

Naturbruk

Naturbruk

Naturbruksteknik

Fordon och redskap inom
naturbruk

Serveringskunskap

Serveringskunskap

Service och bemötande

Service och bemötande
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Skogsbruk

Skog, mark och vatten

Skötsel av utemiljöer

Skötsel av utemiljöer

Sällskapsdjur

Djur

Trädgårdsanläggning

Trädgårdsanläggning

Trädgårdsodling

Trädgårdsodling

Verkstadsteknik

El- och verkstadsteknik

Vård och omsorg

Omvårdnad
eller
Social omsorg

Växtkunskap

Växtkunskap

Växtodling

Växtodling

