
 

Ämneskombinationer åk 7- 9 antagna senast HT15 

Huvudämnet omfattar 90 hp. Andraämnet omfattar, om det inte är huvudämne 

60 hp. Tredjeämnet omfattar 45 hp. Ämnena svenska, engelska, historia och 

samhällskunskap läses på Campus Helsingborg, medan svenska som andraspråk 

läses i Malmö. De moderna språken läses i Lund och hem- och 

konsumentkunskap läses i Kristianstad. 

 *Ämnet måste läsas som huvudämne 

 

 

 

 

Ingångsämne Andraämne Tredjeämne 
Svenska* Moderna språk (franska, tyska, 

spanska, kinesiska) 

Svenska som 

andraspråk 

Svenska* Moderna språk (franska, tyska, 

spanska, kinesiska) 

Hem- och 

konsumentkunskap 

Svenska* Engelska  Svenska som 

andraspråk 

Svenska* Engelska Hem- och 

konsumentkunskap 

Svenska Samhällskunskap (90 hp svenska och 

90 hp samhällskunskap) 

Läser inget 

tredjeämne 

Svenska*  Hem- och konsumentkunskap Svenska som 

andraspråk 

Svenska* Svenska som andraspråk  Hem- och 

konsumentkunskap 

Ingångsämne Andraämne Tredjeämne 
Samhällskunskap* Historia Hem- och 

konsumentkunskap 

Samhällskunskap* Engelska Historia 

Samhällskunskap Svenska (90 hp svenska och 90 hp 

samhällskunskap) 

Läser inget 

tredjeämne 

Samhällskunskap* Hem- och konsumentkunskap Historia 



 

Ingångsämne Andraämne Tredjeämne 
Historia Samhällskunskap* Hem- och 

konsumentkunskap 

 

Önskar eller behöver du kombinera med religionskunskap som tredjeämne, 

kontakta studievägledaren för information på studievaglening@uvet.lu.se  

Musikhögskolan 

För dig som studerar på musikhögskolan till grundskolelärare åk 7-9, är det 

möjligt att välja att läsa 90 hp i något av följande ämnen: 

 Samhällskunskap  

 Svenska 

 Engelska 

 Moderna språk (franska, tyska, spanska, kinesiska) 

 Historia 

 Svenska som 2:a språk 

 Fysik 

 

Observera att man som student inte är garanterad det ämne man väljer utan att 

kurser kan komma att ställa in t.ex. pga. för få sökande.  

För frågor angående ämneskombinationerna kontakta: 

Jenny Björklund Hansson 

studievägledare ämneslärarutbildningen 

Ingångsämne Andraämne Tredjeämne 
Engelska Moderna språk (franska, tyska, 

spanska, kinesiska) 

Svenska som andraspråk 

Engelska Svenska* Svenska som andraspråk 

Engelska Samhällskunskap* Historia 

Engelska Hem- och konsumentkunskap Svenska som andraspråk 

Engelska  Svenska som andraspråk  Hem- och 

konsumentkunskap 

Engelska  Svenska Hem- och 

konsumentkunskap 

mailto:studievaglening@uvet.lu.se


studievagledning@uvet.lu.se 

Campus Helsingborg, Lunds Universitet 

042-356539, rum C532    Uppdaterad: 2016-02-04 

mailto:studievagledning@uvet.lu.se

