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Tabell över äldre motsvarigheter till dagens ämnen och 
ämnesområden i gymnasiesärskolan vid tillämpning av punkten 9 i 
övergångsbestämmelserna till behörighetsförordningen 

Tillämpliga bestämmelser 

I punkten 9 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:326) om behörighet och 
legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen) anges följande: 
 
9. En lärare eller förskollärare ska efter ansökan enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) meddelas behörighet 
utöver sådan som följer av 2 eller 3 kap., om 
 
a) läraren eller förskolläraren har legitimation eller meddelas en sådan samtidigt som han eller hon meddelas 
behörigheten, 
b) läraren eller förskolläraren har undervisat som lärare eller förskollärare i skolväsendet under sammanlagt 
minst åtta läsår eller motsvarande i ämnet eller ämnesområdet eller i förskolan under de senaste 15 åren före 
den 1 juli 2015 eller, om han eller hon är född senast den 1 juli 1958, under sammanlagt minst fyra läsår eller 
motsvarande i ämnet eller ämnesområdet eller i förskolan under samma period, 
c) undervisningen enligt b inte har börjat bedrivas tidigare än 15 år innan ansökan kom in till Statens skolverk, 
d) undervisningen, om den avsett ett ämne eller ämnesområde, har haft en omfattning i ämnet eller 
ämnesområdet som motsvarar undervisning för elever som bedriver heltidsstudier, 
e) undervisningen, om den avsett förskolan, har haft en omfattning som sammanlagt motsvarar heltid, 
f) undervisningen har följt de föreskrifter som gäller för denna, och 
g) läraren eller förskolläraren är lämplig att bedriva sådan undervisning som han eller hon har bedrivit enligt 
b. 

Tolkning av tillämpliga bestämmelser  

Undervisningen i ett ämne behöver inte alltid ha omfattat samtliga kurser som ingår i 
ämnet. Det räcker att läraren har erfarenhet av undervisning i de mest centrala kurserna i 
ämnet.1 Minst en termins erfarenhet av undervisning i varje central kurs krävs.      

Tolkning av tillämpliga bestämmelser när det gäller undervisning i äldre 
motsvarigheter till dagens ämnen 

Undervisningen ska ha bedrivits i tillräcklig omfattning i ett eller flera ämnen eller kurser 
som Skolverket bedömer, ensamt eller tillsammans, är äldre motsvarighet till något av 
dagens ämnen. I de fall då flera ämnen eller kurser tillsammans bedöms vara äldre 
motsvarighet till något av dagens ämnen krävs minst en termins erfarenhet av undervisning 
i varje ämne/kurs.       
 
Äldre kurser som tillsammans utgör äldre motsvarighet till ett av dagens ämnen kan ha 
funnits inom ett eller flera olika äldre ämnen.  
 
En del gamla kurser/ämnen var så breda att de har nya motsvarigheter bland flera av 
dagens ämnen.  
 
Yrkesämnena i Gys 2013 har en tydlig inriktning mot att förbereda eleverna för arbete efter 
gymnasieskolan. I GySär 2002 var inriktningen inte lika tydligt yrkesinriktad. Betoning låg 
istället på elevens personliga utveckling att klara vardagen. 
 
Även lokala kurser ska bedömmas utifrån dessa bestämmelser. I tabellen nedan anges dock 
endast nationella ämnen och kurser. Lokala kurser bör således utredas.  

                                                 
1 Obs! I vissa fall är samtliga kurser som ingår i ett ämne centrala. 
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Observera att finns en nu pågående överlappningsperiod mellan GySär 2002 och Gys 2013 
då både gamla och nya ämnesplaner tillämpas. Denna överlappningsperiod började hösten 
2013 och den kommer att pågå t.o.m. vårterminen 2016.   
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Ämne enligt Gys 2013 

Mest centrala kurser 
Äldre motsvarigheter bland 

nationella ämnen och kurser i  

GySär 2002  

Kommentar 

Administration 

Administration 1  

Administration 3  

Administration 

Administrativ service ADM1150  

eller 

Information och layout ADM1151 

 

 Arbetsliv 

Arbetsmiljö och säkerhet ARL1150* 

Projekt och företagande ARL 1151** 

Ämnet har ingen direkt 

motsvarighet bland nationella 

kurser och ämnen i Gys 2013. 

 

*Kursen har relevans för ämnet 

samhällskunskap. 

 

** Kursen är relevant för ämnet 

Entreprenörskap. 

Bageri- och konditorikunskap  

Bageri 2  

Bageri- och konditorikunskap  

Konditori 2  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Barnet i förskolan 

Barnet i förskolan 1  

Skapande verksamhet i förskolan  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

 

Bild  

Bild 1  

Bild 2  

Bild 3  

Bild och form  

Bild och form fördjupningskurs 

BF1151* 

eller 

Bild och form grundkurs BF1150 och 

Bild och form fördjupningskurs 

BF1151* 

*Erfarenhet av kursen är även 

relevant för ämnet Form och 

design. 

Biologi – naturbruk 

Biologi – naturbruk  

Djurens biologi  

Marken och växternas biologi  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Bygg och anläggning 

Bygg och anläggning 1  

Bygg och anläggning 3  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Dans 

Dans 1  

Dans – specialområde 

 Ämnet Dans med kursen Dans 

DNS1150 i GySär 2002 är inte 

jämförbart med ämnet Dans i GYS 

2013.  

 

Ämnet Dans i GySär 2002 

innehåller endast ytliga kunskaper 

inom området. Det nya ämnet Dans 

i GYS 2013 är mer omfattande och 

har en tydlig profilering mot att 

förbereda för yrkesverksamhet. 

Digitalt skapande 

Digitalt skapande  
Grafisk kommunikation 

Grafisk kommunikation GKO1150 

 

 Datorkunskap 

Datorkunskap DAA1150 
Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen i 

Gys 2013. 
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Ämne enligt Gys 2013 

Mest centrala kurser 
Äldre motsvarigheter bland 

nationella ämnen och kurser i  

GySär 2002  

Kommentar 

Engelska 

Engelska 1  

Engelska 3  

Engelska  

Engelska A EN1150 

eller 

Engelska B EN1151 

 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 
Arbetsliv 

Projekt och företagande ARL1151 

  

Estetisk kommunikation 

Estetisk kommunikation 1 

Estetisk kommunikation 2 

 

Estetik och skapande  

Estetisk orientering EOS1150* 

eller 

Estetisk verksamhet 

Estetisk verksamhet ESV1150* 

*Erfarenhet av någon av dessa 

kurser är också relevant för ämnet 

Estetisk verksamhet. 

Estetisk verksamhet 

Estetisk verksamhet  
Estetik och skapande  

Estetisk orientering EOS1150*  

eller 

Estetisk verksamhet 

Estetisk verksamhet ESV1150* 

*Erfarenhet av någon av dessa 

kurser är också relevant för ämnet 

Estetisk kommunikation. 

 Expo  

Expo EXPO1150 
Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen i 

Gys 2013. 

Eurytmi 

Eurytmi 1  

Eurytmi 3  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

 

Fastighetsskötsel  

Fastighetsskötsel  

Fastighetsskötsel – 

byggnadsunderhåll  

Fastighetsskötsel – inre miljö  

Fastighetsteknik  

Fastighetsskötsel FATE1150* 
*Erfarenhet av kursen är även 

relevant för ämnet Material och 

verktyg. 

Fordonsbranschen 

Fordonsbranschen 
Transportteknik 

Fordon och samhälle TRTE1150 

och 

Arbetsliv  

Arbetsmiljö och säkerhet ARL1150 

 

Fordonsteknik 

Fordonsteknik 1 

Fordonsteknik 3  

Körning – basmaskiner 1  

Körning – basmaskiner 2  

Fordonsteknik 

Chassikomponenter FOR1151* 

och 

Naturbruksteknik 

Basmaskin körning NABT1150** 

 

eller 

 

Naturbruksteknik 

Naturbruksteknikens grunder*** 

NABT1151 

och 

Naturbruksteknik 

Basmaskin körning NABT1150** 

*Erfarenhet av kursen är även 

relevant för ämnet 

Hjulutrustningsteknik. 

 

**Erfarenhet av kursen är även 

relevant för ämnet 

Naturbruksteknik. 

 

***Erfarenhet av kursen är även 

relevant för ämnet Material och 

verktyg. 

Fordonsvård 

Fordonsvård – personbil  

Fordonsvård – tunga fordon  

Rekonditionering  

Fordonsteknik  
Fordonsvård och service FOR1152 
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Ämne enligt Gys 2013 

Mest centrala kurser 
Äldre motsvarigheter bland 

nationella ämnen och kurser i  

GySär 2002  

Kommentar 

Form och design  

Form och design  

Form och design – specialområde  

Bild och form  

Bild och form fördjupningskurs 

BF1151*  

 

 

*Erfarenhet av kursen är även 

relevant för ämnet Bild. 

Fotografisk bild  

Fotografisk bild 1  

 

Foto och film  

Fotografisk bild FOF1150  

eller 

Rörlig bild FOF1151 

  

Fritid och friskvård  

Friluftsliv  

Fritid och friskvård 1  

Fritid och friskvård 2  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Geografi  

Geografi 1  

Geografi 2  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Godshantering  

Godshantering 1  

Godshantering 2  

Godshantering – truck  

Transportteknik 

Truck TRTE1152 och Trafikantkunskap 

TRTE1151  

eller  

Truck TRTE1152 och Fordon och 

samhälle TRTE 1150 

 

 

Handel  

Handel 1  

Handel 3  

Praktisk marknadsföring  

Handel  

Försäljning och service HNDL1152* 

eller 

Försäljning och service HNDL1152* 

i kombination med en eller flera av 

kurserna:  

Bransch- och produktkunskap A HNDL 

1150**,  

Bransch- och produktkunskap B 

HNDL1151**,  

Näthandel HNDL 1153,  

Praktisk marknadsföring HNDL1154 

*Erfarenhet av kursen är även 

relevant för ämnet Service och 

bemötande. 

 

**Erfarenhet av någon av kurserna 

är även relevant för ämnet Inköp 

och logistik. 

 

Hantverk och produktion  

Hantverk och produktion  

Hantverkskunskap  

Hantverksorientering HVK1150 

och  

Hantverksteknik A HVK1151* 

 

*Erfarenhet av kursen är även 

relevant för ämnet 

Hantverkstekniker. 

 

Hantverkstekniker  

Hantverkstekniker 1  

Hantverkstekniker 3  

Hantverkskunskap  

Hantverksteknik A HVK1151*  

eller 

Hantverksteknik B HVK1152*  

eller 

Hantverksteknik A HVK1151* eller 

Hantverksteknik B HVK1152* i 

kombination med en eller flera av 

kurserna: 

Hantverksorientering HVK1150,  

Kultur- och stilhistoria HVK1153, 

Materialkunskap HVK1154* 

*Erfarenhet av någon av kurserna 

är även relevant för ämnet Material 

och verktyg. 
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Ämne enligt Gys 2013 

Mest centrala kurser 
Äldre motsvarigheter bland 

nationella ämnen och kurser i  

GySär 2002  

Kommentar 

Hem- och konsumentkunskap  

Hem- och konsumentkunskap 1  

Hem- och konsumentkunskap 2  

Hem- och konsumentkunskap  

Boende HKK1150  

 

 

Historia  

Historia 1  

Historia 3  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Hjulutrustningsteknik 

Hjulutrustningsteknik 1 

Hjulutrustningsteknik 3  

Fordonsteknik  

Chassikomponenter FOR1151 

 

 

Hotell  

Frukost- och bufféservering 1  

Hotell  

Konferens och evenemang 1  

Våningsservice 1  

Hotellkunskap  

Hotell HOK1150  

 

 

Hälsa 

Hälsa 1  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Hästkunskap  

Hästkunskap 1  

Hästkunskap 3  

Ridning och körning 1  

 

Djurkunskap  

Djur DJR1150* med inriktning mot 

häst 

och 

Rid- och körkunskap 
Ridning och körning RID1150 

 

Ämnet djurkunskap är uppdelat i 

flera ämnen, Hästkunskap, 

Lantbruksdjur och Sällskapsdjur.  

Ämnet Djurkunskap i GySär 2002 

innehåller generella kunskaper om 

djur och djurhållning.  

 

För behörighet i det nya ämnet 

Hästkunskap krävs att ämnet 

Djurkunskap haft inriktningen mot 

häst.  

 

*Erfarenhet av kursen kan även 

vara relevant för ämnena 

Lantbruksdjur och Sällskapsdjur 

om erfarenhet finns från fler 

inriktningar. 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1  

Idrott och hälsa 3  

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa IDH1150 

  

 Individ och samhälle 

Fritid IOS1150  

Kommunikation och samspel IOS1151 

Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen i 

Gys 2013. 

Industriell produktion  

Industriell produktion 1  

Industriell produktion 3  

Verkstadsteknik 

Underhållsteknik VER1155 

 

 

Information och 

kommunikation  

Digital kompetens  

Information och kommunikation 1 

 

 

 

 

 

 

  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 
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Ämne enligt Gys 2013 

Mest centrala kurser 
Äldre motsvarigheter bland 

nationella ämnen och kurser i  

GySär 2002  

Kommentar 

Inköp och logistik  

Inköp och logistik 1  

Inköp och logistik 3  

Näthandel 1  

Näthandel 2  

Handel  

Bransch- och produktkunskap A 

HNDL1150  

eller 

Bransch och produktkunskap B 

HNDL1151  

 

Eller 

Bransch- och produktkunskap A 

HNDL1150 eller Bransch och 

produktkunskap B HNDL1151 i 

kombination med en eller flera av 

kurserna: 

Försäljning och service HNDL1152*,  

Näthandel HNDL1153,  

Praktisk marknadsföring HNDL1154 

*Erfarenhet av kursen är även 

relevant för ämnet Service och 

bemötande. 

Konst och kultur  

Konst och kultur  
Kulturhistoria  

Kulturhistoria och nutida konst 

KUHI1150 

 

Lager och terminal 

Lager och terminal 1  

Plocklager  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

 

Lantbruksdjur 

Lantbruksdjur 1  

Lantbruksdjur 3  

Djurkunskap*  

Djur DJR1150 med inriktning mot 

lantbruksdjur. 

 

Ämnet djurkunskap är uppdelat i 

flera ämnen, Hästkunskap, 

Lantbruksdjur och Sällskapsdjur.  

Ämnet Djurkunskap i GySär 2002 

innehåller generella kunskaper om 

djur och djurhållning.  

 

För behörighet i det nya ämnet i 

Lantbruksdjur krävs att ämnet 

Djurkunskap haft inriktningen mot 

lantbruksdjur 

 

**Erfarenhet av kursen kan även 

vara relevant för ämnena 

Hästkunskap och Sällskapsdjur om 

erfarenhet finns från fler 

inriktningar. 

Livsmedels- och 

näringskunskap 

Livsmedels- och näringskunskap  

Mat och butik 1  

Mat och butik 2  

  Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

 Ljudmedier 

Ljudmedier LJUM1150 
Ämnet har ingen motsvarighet i 

Gys 2013. 

Lokalvård 

Lokalvård 1 
Hotellkunskap  

Lokalvård HOK1151  

 

 

Matematik 

Matematik 1  

Matematik 2  

Matematik 3  

Matematik 

Matematik A MA 1150 

eller 

Matematik B MA 1151 
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Ämne enligt Gys 2013 

Mest centrala kurser 
Äldre motsvarigheter bland 

nationella ämnen och kurser i  

GySär 2002  

Kommentar 

Material och verktyg 

Material och verktyg 1  

Material och verktyg 2  

Hantverkskunskap 

Hantverksteknik A HVK1151* 

eller 

Hantverksteknik B HVK1152 

eller 

Materialkunskap HVK1154 

 

eller 

 

Fastighetsteknik  

Fastighetsskötsel FATE1150 ** 

 

eller 

 

Fordonsteknik  

Fordonsteknikens grundkurs FOR1150  

 

eller 

 

Naturbruksteknik 

Naturbruksteknikens grunder 

NABT1151*** 

 

eller 

 

Verkstadsteknik 

Verkstadsteknik grundkurs VER1156 

*Erfarenhet av kursen är även 

relevant för ämnet 

Hantverkstekniker. 

 

**Erfarenhet av kursen är även 

relevant för ämnet 

Fastighetsskötsel. 

 

***Erfarenhet av kursen är även 

relevant för ämnet 

Naturbruksteknik. 

Matlagningskunskap 

Matlagning 1  

Matlagning 3  

Matlagningskunskap 

Matlagning grundkurs MAKU1150 

och 

Matlagning fördjupning MAKU1151 

 

Matupplevelser 

Matupplevelser  

 

 
Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Medieproduktion 

Animation  

Medieproduktion  

Medieproduktion 

Medieproduktion MPR1150 

eller 

Multimedia 

Multimedia MUM1150 

 

Moderna språk 

Moderna språk 

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Modersmål 

Modersmål 1  
Modersmål 

Modersmål ML1150 

 

Motor- och röjmotorsåg 

Motorsåg  

Röjmotorsåg  

  Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Musik 

Musik 1  

Musik – specialområde  

Musikproduktion  

 

 Ämnet Musik med kursen 

Instrument och sång MU1150 i 

GySär 2002 är inte jämförbart med 

ämnet Musik i GYS 2013.  

Ämnet Musik i GySär 2002 

innehåller endast ytliga kunskaper 

inom området. 
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Ämne enligt Gys 2013 

Mest centrala kurser 

Äldre motsvarigheter bland 

nationella ämnen och kurser i  

GySär 2002  

Kommentar 

Måleri 

Måleri 1  

Måleri 2  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Måltids- och branschkunskap 

Måltids- och branschkunskap  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Människan 

Människan  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Människokroppen 

Människokroppen  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

 

Naturbruk 

Naturbruk  
Natur- och miljökunskap 

Natur och miljö NAM1150 

 

Naturbruksteknik 

Naturbruksteknik  

Naturbruksteknik – 

specialområde  

Naturbruksteknik 

Basmaskin körning NABT1150* 

eller 

Naturbruksteknikens grunder 

NABT1151* 

eller 

Småskalig transportteknik NABT1152 

*Erfarenhet av båda kurserna är 

relevant för ämnet Fordonsteknik. 

 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1  

Naturkunskap 3  

Återvinning och kretslopp 1  

Naturkunskap 

Naturkunskap NK1150 

 

 

 Omvårdnad 

Barn och ungdom OMV1150 

Service inom vård och omsorg 

OMV1151 

Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen 

Gys 2013. 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1  

Religionskunskap 3  

Religionskunskap 

Religionskunskap RE1150 

 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1 

Samhällskunskap 3  

Samhällskunskap – arbetslivets 

villkor  

Samhällskunskap – 

trafikantkunskap  

Samhällskunskap 

Samhällskunskap SH1150 

och 

Arbetsliv 

Arbetsmiljö och säkerhet ARL1150 

och 

Transportteknik 

Trafikantkunskap TRTE1151 

 

Serveringskunskap 

Servering 1  

Servering 3  

Serveringskunskap 

Servering SERK1151 

eller 

Servering SERK1151 och Blommor och 

dekorationer SERK1150 

 

Service och bemötande 

Service och bemötande 1  
Handel  

Försäljning och service HNDL1152*  
*Erfarenhet av kursen är även 

relevant för ämnet Handel. 

Skogsbruk 

Skogsbruk 1 

Skogsbruk 3  

Skoglig produktion 

Skog SKOG1150 

 

Skötsel av utemiljöer 

Skötsel av utemiljöer 1  

Skötsel av utemiljöer 3  

Trädgårdsanläggning 

Trädgård TDG1150* 
*Erfarenhet av kursen är även 

relevant för ämnet 

Trädgårdsanläggning. 
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Ämne enligt Gys 2013 

Mest centrala kurser 
Äldre motsvarigheter bland 

nationella ämnen och kurser i  

GySär 2002  

Kommentar 

Specialidrott 

Specialidrott 1  

Specialidrott 3  

Tränings- och tävlingslära 1  

Tränings- och tävlingslära 2  

 

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Svenska 

Svenska 1  

Litteratur  

Skrivande  

Svenska 

Svenska SV1150 

 

Svenska som andra språk 

Svenska som andra språk 1  

Svenska som andra språk 2 

Svenska som andra språk 

Svenska som andraspråk SVA1150 

 

Svenskt teckenspråk 

Svensk teckenspråk 1  

Svensk teckenspråk 2  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Sällskapsdjur 

Sällskapsdjur 1  

Sällskapsdjur – specialområde  

 

 

Djurkunskap 

Djur DJR1150* med inriktning mot 

sällskapsdjur. 

 

Ämnet Djurkunskap är uppdelat i 

flera ämnen, Hästkunskap, 

Lantbruksdjur och Sällskapsdjur.  

Ämnet djurkunskap i GySär 2002 

innehåller generella kunskaper om 

djur och djurhållning.  

 

För behörighet i det nya ämnet i 

Sällskapsdjur, krävs att ämnet 

djurkunskap haft inriktning mot 

sällskapsdjur.  

 

**Erfarenhet av kursen kan även 

vara relevant för ämnena 

Hästkunskap och Lantbruksdjur 

om erfarenhet finns från fler 

inriktningar.  

Teater 

Teater 1  

Teater 2  

Teater 3  

Teater – specialområde  

Teater 

Teater TEA1150 

 

 Tryckteknik 

Tryckteknik TRYK1150 
Ämnet har ingen motsvarighet i 

Gys 2013. 

Trädgårdsanläggning 

Trädgårdsanläggning 1  

Trädgårdsanläggning 3  

Trädgårdsanläggning 

Trädgård TDG1150* 
 *Erfarenhet av kursen är även 

relevant för ämnet Skötsel av 

utemiljöer. 

Trädgårdsodling 

Odling i växthus 1  

Odling i växthus 2 

Odling på friland 1  

Odling på friland 2  

Trädgårdsodling – grund  

 

 

 

 

Odling 

Odling ODL 1150* med inriktning mot 

trädgårdsodling. 

 

 

 

*Erfarenhet av kursen kan även 

vara relevant för ämnet Växtodling 

om erfarenhet från inriktning 

växtodling. 
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Ämne enligt Gys 2013 

Mest centrala kurser 
Äldre motsvarigheter bland 

nationella ämnen och kurser i  

GySär 2002  

Kommentar 

 Träteknik 

Komponent- och möbeltillverkning 

TRÄ1150 

Träbearbetning A TRÄ1151 

Träbearbetning B TRÄ1152 

Träteknik grundkurs TRÄ1153 

Ämnet har ingen motsvarighet i 

Gys 2013. 

Verkstadsteknik 

Sammanfogningsteknik 1  

Sammanfogningsteknik 2  

Skärande bearbetning 1  

Skärande bearbetning 2  

Verkstadsteknik – grund  

Verkstadsteknik 

Skärande bearbetning VER1153, 

Svetsteknik grundkurs VER1154 och 

Underhållsteknik VER1155 

eller 

Skärande bearbetning VER1153, 

Svetsteknik grundkurs VER1154 och 

Verkstadsteknik grundkurs VER1156* 

*Erfarenhet av kursen är även 

relevant för ämnet Material och 

verktyg. 

Vård och omsorg 

Vård och omsorg 1  

Vård och omsorg 3  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Växtkunskap 

Växtkunskap 1  

Växtkunskap 2  

 Ämnet har ingen motsvarighet 

bland nationella kurser och ämnen. 

Växtodling 

Växtodling 1  

Växtodling 2  

Växtodling – grund  

Odling 

Odling ODL 1150* med inriktning mot 

växtodling. 

*Erfarenhet av kursen kan även 

vara relevant för ämnet 

Trädgårdsodling om erfarenhet 

från inriktning trädgårdsodling. 

 

Ämnesområde enligt Gys 2013 Äldre motsvarigheter inom 

verksamhetsträning och 

yrkesträning inom GySär 2002  

Kommentar 

 Yrkesträning 

Datorkunskap DAKU1190 

Ämnesområdet har ingen 

motsvarighet i Gys 2013. 

 Yrkesträning 

Engelska EN1190 
Ämnesområdet har ingen 

motsvarighet i Gys 2013. 

Estetisk verksamhet Verksamhetsträning 

Estetisk verksamhet ESV1194 

eller 

Yrkesträning 

Estetisk verksamhet ESV1190 eller 

Estetiskt skapande ESKA1190 

 

Hem- och konsumentkunskap Verksamhetsträning 

Vardagsaktiviteter VARD1194 

eller 

Yrkesträning 

Mat och boende MOBE1190 

 

Idrott och hälsa Verksamhetsträning 

Idrott och hälsa IDH1194 

eller 

Yrkesträning 

Idrott och hälsa IDH1190 

 

 

 

 

 



 
Bilaga 2 

 

12 

 

Ämnesområde enligt Gys 2013 Äldre motsvarigheter inom 

verksamhetsträning och 

yrkesträning inom GySär 2002  

Kommentar 

Individ och samhälle Verksamhetsträning 

Verklighetsuppfattning och 

omvärldskunskap VOK1194* 

eller 

Yrkesträning 

Samhällsorientering SHOR1190 

* Erfarenhet av ämnesområdet är 

även relevant för ämnesområdet 

natur och miljö. 

Natur och miljö Verksamhetsträning 

Verklighetsuppfattning och 

omvärldskunskap VOK1194* 

eller 

Yrkesträning 

Natur och miljö NAMJ1190 eller 

Matematik MA1190 

* Erfarenhet av ämnesområdet är 

även relevant för ämnesområdet 

individ och samhälle. 

Språk och kommunikation Verksamhetsträning 

Kommunikation och socialt samspel 

KOSP1194 

eller 

Yrkesträning 

Svenska SV1190  

 

 

 

 

 


