
                                                                                                                                               Vänd! 

Ämneskombinationer – antagna till ämneslärarutbildningen HT19 

Möjliga ämneskombinationer är reglerade i förordningstext och lärosätet behöver ha 

examenstillstånd i ämnet. Dessutom är omfattningen i andraämnet reglerad. Andraämnet 

omfattar 90 hp för gymnasielärare.  

Ämnena Naturkunskap och Idrott- och hälsa läses i Malmö, i samarbete med Malmö 

universitet (men innebär 1 termins studieuppehåll).  

Undervisning i ämnet matematik sker huvudsakligen på engelska. 

Ämneslärare - gymnasiet 

Ingångsämne Andraämne 
Svenska* Engelska 

Svenska* Moderna språk (franska, tyska, spanska, 

kinesiska, italienska) 

Svenska* Religionskunskap 

Svenska* Idrott- och hälsa (studieuppehåll termin 5, ht20) 

Svenska* Historia 

Svenska* Svenska som andraspråk 

Svenska* Matematik (Språk engelska) 

Svenska* Naturkunskap (studieuppehåll termin 5, ht20) 

 

Ingångsämne Andraämne 
Engelska Svenska* 

Engelska Moderna språk (franska, tyska, spanska, 

kinesiska, italienska) 

Engelska Svenska som andraspråk 

Engelska Idrott- och hälsa (studieuppehåll termin 5, ht20) 

Engelska Matematik (språk engelska)  

Engelska Historia 

Engelska Religionskunskap 

Engelska Naturkunskap (studieuppehåll termin 5, ht20) 

 

 

Ingångsämne Andraämne 
Matematik  Fysik  

Matematik  Engelska 

Matematik  Moderna språk (franska, tyska, spanska, 

kinesiska, italienska) 

Matematik  Svenska som andraspråk 

Matematik Svenska 

Matematik  Idrott- och hälsa (studieuppehåll termin 5, ht20) 

Matematik  Historia 

Matematik Religionskunskap 

Matematik Naturkunskap (studieuppehåll termin 5, ht20) 



 

 

 

 

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

antingen kan bli fulla pga fler sökande än det finns platser alternativt 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 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.  

Lotta Olsson  

Studievägledare ämneslärarutbildningen 
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Ingångsämne Andraämne 

Fysik  Matematik (språk engelska) 

Ingångsämne Andraämne 
Svenska som andraspråk Matematik (Språk engelska) 

Svenska som andraspråk Engelska 

Svenska som andraspråk Moderna språk (franska, tyska, spanska, 

kinesiska, italienska) 

Svenska som andraspråk Idrott- och hälsa (studieuppehåll termin 5, ht20) 

Svenska som andraspråk Svenska* 

Svenska som andraspråk Historia 

Svenska som andraspråk Religionskunskap 

Svenska som andraspråk Naturkunskap (studieuppehåll termin 5, ht20) 
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