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INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK 

Avvecklingsplan vid återupptagande av studier på Yrkeslärarprogrammet 
enligt äldre utbildningsplan, med antagning fr o m höstterminen 2011 t o m 
vårterminen 2021 (L1YRK) 

Syfte 
Denna avvecklings- och slutförandeplan vid återupptagande av studier är det förtydligande dokument 
som visar hur studenter antagna enligt SFS 2010:541, 2011:688, 2013:1118, med programkod L1YRK 
kan slutföra sin utbildning och ansöka om examen före utgången av juni 20251.  

Bakgrund 
Avvecklingsplanen har tagits fram för att Yrkeslärarexamen från och med höstterminen 2021 (HT21) 
ges enligt ny förordning (SFS 2020:766) och utbildningsplan (L1YRL). Den nya utbildningsplanen 
skiljer sig från den gamla beträffande förändrade och nya examensmål rörande specialpedagogik och 
sex och samlevnad: 

- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov, 

ersätts av 

- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av 
specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med 
neuropsykiatriska svårigheter  

samt 

- visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och 
relationer  

tillkommer som nytt examensmål. 

Dessa examensmål införs i lärandemål på de nya kurserna LYK51G Sociala relationer, 
konflikthantering och ledarskap för yrkeslärare och LYK61G Specialpedagogik för yrkeslärare, som 
ersätter tidigare LYK50G Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för yrkeslärare och 
LYK60G Specialpedagogik för yrkeslärare. Övriga kurser på programmet påverkas inte av förändrade 
eller nya examensmål.  

 
1 SFS 2020:766 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
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Student som antagits enligt äldre utbildningsplan, men tagit studieuppehåll eller av annat skäl hamnat i 
otakt med ordinarie studiegång, förs inte över till utbildning enligt den nya utbildningsplanen. Detta är 
i överensstämmelse med regler vid Göteborgs universitet. Nedan redogörs för de möjligheter som 
erbjuds att slutföra sin utbildning enligt äldre utbildningsplan. Planen har behandlats i programrådet i 
samverkan 2021-09-09 och därefter föredragits i ledningsgruppen vid Institutionen för pedagogik och 
specialpedagogik den 2021-09-20. Därefter har Avvecklingsplanen fastställts av Beredning för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA) 2021-09-22. 

Avveckling 
Studenter som påbörjat Yrkeslärarprogrammet enligt utbildningsplan L1YRK, följer även 
fortsättningsvis den utbildningsplan som gällde när de antogs. L1YRK har ingen ny antagning från 
och med HT21, men kurser för redan antagna studenter ges fram tills dess att den sista kullen studenter 
(VT21) har genomgått utbildningen enligt den föreskrivna studietiden som är tre år. Den sista 
ordinarie terminen inom L1YRK ges därför HT2023. Från och med HT2021 ges istället L1YRL. 

 

 
De studenter som inte slutfört sina studier inom ordinarie studiegång kommer ges möjlighet att 
slutföra de kurser som förändrats inom programmet (LYK50G och LYK60G) under ytterligare tre 
terminer efter det att kursen getts för sista gången inom ordinarie studiegång. Kompletteringar av hela 
kurser och tillfällen för omexaminationer kommer under de här tre terminerna att 
genomföras tillsammans med de nya kurserna LYK51G och LYK61G. Detta följer Regler för 
examination på grundnivå och avancerad nivå vid Göteborgs universitet, punkt A. 412, vilken reglerar 
antal examinationer efter att kurs lagts ned.  
 

 

X = Ordinarie tillfälle 
O = Endast för Omregistrering/studenter som påbörjar studier på L1YRK  

Studenter som inte slutför sina studier inom ramen för ovan angivna kurstillfällen hänvisas till att söka 
om programmet enligt ny utbildningsplan (L1YRL) alternativt ansöka om antagning senare del av 
program beroende på hur långt de kommit i sina studier enligt tidigare studiegång. Vid ny ansökan 
krävs ny validering av yrkeskunskaper om validering är äldre än två år. Vid ansökan för antagning 
senare del av program kan ny validering av yrkeskunskaper bli aktuell, men då måste en individuell 
prövning göras. 

 
2 Regler för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Göteborgs universitet (V 2018/1223) 

 VT21 HT21 VT22 HT22 VT23 HT23 VT24 
L1YRK X X X X X X  
L1YRL  X X X X X X 

 VT21 HT21 VT22 HT22 VT23 HT23 VT24 
LYK50G X X X O O O  
LYK51G    X X X  
LYK60G X X X X O O O 
LYK61G     X X X 
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Information 
De studenter som befinner sig i utbildningen för att slutföra programmet enligt äldre utbildningsplan, 
liksom de som har formellt studieuppehåll och därmed platsgaranti såväl som de som avbrutit sina 
studier eller på annat sätt lämnat utbildningen, kommer under 2021 få information om att möjligheten 
att slutföra sina studier enligt den äldre utbildningsplanen begränsas i tid. Dessa personer kontaktas 
genom e-post registrerad i antagningssystemet NyA samt Ladok. Utsökning görs i båda system då 
mailadress i Ladok automatiskt sätts tills studentmail (gusxxxx@student.gu.se) vilka studenter förlorar 
åtkomst till efter en periods inaktivitet. I NyA, däremot, väljer sökande själv e-postadress och 
förhoppningsvis har de där angett en mailadress de nås på.  

De studenter som inte nås genom e-postutskick enligt ovan kommer vi försöka nå via webb. 
Information om fastställande av ny utbildningsplan och konsekvenserna av detsamma publiceras på 
Studentportalen samt på externwebben. Båda dessa sidor är fritt tillgängliga. 

 

 

 


