
Ämneskombinationer – antagna till ämneslärarutbildningen HT16 

Andraämnet omfattar 90 hp för gymnasielärare och 60 hp för ämneslärare i åk 7-9. För 

ämneslärare mot åk 7-9 ingår tredjeämnet svenska som andraspråk omfattande 45 hp varav 

7,5 hp utgörs av en VFU (praktik).  Ämnena svenska, engelska läses i dags läget på Campus 

Helsingborg, medan svenska som andraspråk och idrott- och hälsa och läses i Malmö. De 

moderna språken, samt fysik och matematik läses i Lund. Undervisning i ämnet matematik 

sker på engelska.  

*Ämnet måste läsas som huvudämne 

Ämneslärare - gymnasiet 

Ingångsämne Andraämne 

Svenska* Engelska 

Svenska* Moderna språk (franska, tyska, spanska, 

kinesiska, italienska) 

Svenska* Svenska som andraspråk 

Svenska* Idrott- och hälsa  

 

Ingångsämne Andraämne 
Engelska Svenska* 

Engelska Moderna språk (franska, tyska, spanska, 

kinesiska, italienska) 

Engelska Svenska som andraspråk 

Engelska Idrott- och hälsa 

Engelska Matematik (språk engelska)  

 

 

Ämneslärare – årskurs 7-9  

 

Ingångsämne Andraämne 
Fysik  Matematik (språk engelska) 

Matematik  Fysik  

Matematik  Engelska 

Matematik  Moderna språk (franska, tyska, spanska, 

kinesiska, italienska) 

Matematik  Svenska som andraspråk 

Matematik  Idrott- och hälsa  

Ingångsämne Andraämne Tredjeämne 
Engelska Moderna språk (franska, tyska, 

spanska, kinesiska) 

Svenska som andraspråk 

Engelska Svenska* Svenska som andraspråk 



 

Musikhögskolan 

Du som läser till ämneslärare i musik, kan kombinera med följande ämnen: 

Ingångsämne Andraämne  

Musik Engelska 

Musik Svenska 

Musik Moderna språk (franska, tyska, spanska, 

kinesiska, italienska) 

Musik Svenska som andraspråk 

Musik Matematik 

Musik Fysik 

 

Inför hösten 2017 då andraämnet ska väljas kommer Lunds universitet att ha sett över 

möjlighet att utöka antalet andraämnen. Det är möjligt att ämnen därför tillkommer när det är 

dags att välja i mars 2017.  

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

komma att ställas in t.ex. pga. för få sökande. I de fall där universitetet måste ge en kurs för 

att examen ska uppfyllas är man dock garanterad att den erbjuds.  

Väljer du att läsa svenska som andraspråk eller idrott- och hälsa kommer din första VFU samt 

UVK 3 att vara tidigarelagd med ett år, detta då samarbetet med Malmö innebär att två kurser 

flyttas. Mer information kan ges av studievägledaren.  
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Uppdaterad 2016-02-08 

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

kinesiska) 

Svenska som andraspråk 

Svenska* Engelska  Svenska som andraspråk 


