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Som ämneslärare undervisar du i årskurs 7 till 9 och på gymnasiet. Du blir en
viktig person för ungdomar som ska ta sina första steg in i vuxenlivet. När du
utbildar dig till ämneslärare så får du möjligheten att välja och fördjupa dig
inom dina favoritämnen.
 
Inriktningar och innehåll
Ämneslärarprogrammet finns i två olika inriktningar, årskurs 7 till 9 och
gymnasiet. Båda programmen ger en examen på avancerad nivå. I båda
inriktningarna ingår förutom ämnesstudier kurser inom den utbildnings-
vetenskapliga kärnan, UVK och verksamsamhetsförlagd utbildning, VFU.
 
Ämneslärarprogrammet inriktning årskurs 7-9, 240-300 hp
Ämne 1 (inledande undervisningsämne), 90 hp
Ämne 2, 45 eller 60 hp
Ämne 3, 45 hp
UVK, 60 hp
VFU, 30 hp
 
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasiet, 300-330 hp
Ämne 1 (inledande undervisningsämne), 90 eller 120 hp
Ämne 2, 90 eller 120 hp
UVK, 60 hp
VFU, 30 hp
 
I alla lärarutbildningar ingår den Utbildningsvetenskapliga kärnan som delas
in i tre delar, Skolan i samhället, Eleven i skolan och Undervisning och
utveckling. Kurserna i den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, ger
kompetens inom:

• Skolväsendets historia
• Utvärdering och utvecklingsarbete, bedömning och betygssättning
• Juridik
• Retorik
• Utveckling, lärande och specialpedagogik
• Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
• Ämnesdidaktik och läroplansteori
• Forskningsmetodik och vetenskap
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, görs på en grundskola eller ett
på ett gymnasium. Under VFU knyts teori och praktik ihop och det är en
viktig del i utbildningen. Med hjälp av en handledande lärare ska du planera
och genomföra undervisning i dina ämnen.
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Programansvariga institutioner
Under din utbildning på ämneslärarprogrammet läser du kurser på flera olika
institutioner. Som student på ämneslärarprogrammet kommer du att tillhöra
en programansvarig institution. Ditt val av ämneskombinationer avgör vilken
institution du kommer att tillhöra. Har du frågor kring ditt utbildningsval
kontaktar du studievägledaren på den programansvariga institutionen.
 
• Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk - Institutionen för
språkdidaktik. Mer information: isd.su.se, studievagledare@isd.su.se

• Ämneslärarprogrammet med inriktning mot humaniora och
samhällsvetenskap - Institutionen för de humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
Mer information: su.se/hsd, studievagledning@hsd.su.se

• Ämneslärarprogrammet med inriktning mot matematik, naturvetenskap och
teknik - Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas
didaktik. Mer information: mnd.su.se, studievagledning@mnd.su.se
 
Antagning och behörighet
De olika inriktningarna av ämneslärarprogrammet startar en eller två gånger
per år beroende på vilket första ämne du är intresserad av att läsa.
Behörighetskrav och uppdaterad information om vilka varianter som startar
på höst- respektive vårtermin finns på antagning.se.
 
För alla sökbara alternativ inom ämneslärarprogrammet krävs grundläggande
behörighet och Engelska B/Engelska 6 och Samhällskunskap A/
Samhällskunskap 1B.

Det finns ytterligare behörighetskrav för följande undervisningsämnen:

• Språk: Tyska 3, Franska 3, Spanska 3, undantag Italienska 2
• Historia: Historia A/Historia 1B
• Religionskunskap: Historia A/Historia 1B
• Geografi: Matematik B/Matematik 2A eller 2B eller 2C
• Samhällskunskap: Matematik B/Matematik 2A eller 2B eller 2C,

Samhällskunskap B/Samhällskunskap 2
• Matematik: Matematik D/Matematik 4
• Biologi: Biologi 2, Kemi 2, Matematik 3B eller 3C
• Kemi: Kemi 2, Fysik 2, Matematik 4
• Fysik: Matematik 4, Fysik 2
• Naturkunskap: Biologi 2, Kemi 2, Matematik 4, Fysik 1A
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Ämneskombinationer
 
Ämneslärare i humaniora och samhällskunskap, årskurs 7-9, 240 hp
Historia - engelska
Historia - svenska som andraspråk
Religionskunskap - engelska
Religionskunskap - svenska som andraspråk

 
Ämneslärare i språk, årskurs 7-9, 240 hp
Engelska - svenska som andraspråk
Svenska - engelska
Svenska - svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk - engelska

 
Ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen, årskurs 7-9,
270 hp eller 300 hp
Biologi - matematik - kemi
Matematik - fysik - kemi
Matematik - fysik - teknik

 
Ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen,
gymnasieskolan, 300 hp
Biologi - kemi
Biologi - matematik
Biologi - naturkunskap
Fysik - matematik
Geografi - matematik
Kemi - matematik
 
På ämneslärarprogrammet inom matematik och naturvetenskap så läser du
dina ämnesval under de första sex terminerna. Från termin sju läser du kurser
inom UVK och VFU.
 
Ämneslärarprogrammet inom matematik och naturvetenskap ger tre olika
examina:
• Kandidatexamen
• En ämneslärarexamen på avancerad nivå med inriktning mot arbete i

årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.
• En masterexamen i matematikämnets eller naturvetenskapsämnenas

didaktik (om du läser 300 hp).
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Ämneslärare i moderna språk och humaniora,
gymnasieskolan, 300 hp-330 hp

Under ditt första år på ämneslärarprogrammet läser du ditt ingångsämne
(inledande undervisningsämne). Följande terminer varvas ämnesstudierna med
kurser inom UVK och VFU. Studenter med ämneskombinationen
samhällsvetenskap-svenska läser 330 hp, övriga läser 300 hp.
 
Ingångsämne engelska kombinerat med:
• franska
• geografi
• historia
• matematik
• religionskunskap
• spanska
• svenska som andraspråk
• tyska
 
Ingångsämne geografi kombinerat med:
• engelska
• historia
• matematik
• religionskunskap

Ingångsämne historia kombinerat med:
• engelska
• matematik
• religionskunskap
• svenska som andraspråk

Ingångsämne religionskunskap kombinerat med:
• engelska
• historia
• matematik
• svenska som andraspråk

Ingångsämne samhällskunskap kombinerat med: 
• engelska
• historia
• matematik
• religionskunskap
• svenska (330 hp)
• svenska som andraspråk
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Ingångsämne spanska kombinerat med:
• engelska
• matematik
• svenska som andraspråk

Ingångsämne svenska kombinerat med:
• engelska
• franska
• geografi
• historia
• matematik
• religionskunskap
• spanska
• svenska som andraspråk
• tyska
 
Ingångsämne svenska som andraspråk kombinerat med:
• engelska
• franska
• historia
• matematik
• religionskunskap
• spanska
• tyska

 
 
 
 
Ämneslärarprogrammet med inledande undervisningsämne idrott, musik eller
dans finns på Gymnastik- och idrottshögskolan, Kungliga musikhögskolan
och Dans- och cirkushögskolan. Genom att Stockholms universitet har ett
samarbete med dessa högskolor går det att kombinera dessa ingångsämnen
med ett andra ämne på Stockholms universitet.
 
Det är viktigt att du tar reda på den särskilda behörigheten som krävs för de
ämneskombinationer du vill läsa.
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isd.su.se, studievagledare@isd.su.se
su.se/hsd, studievagledning@hsd.su.se
mnd.su.se, studievagledning@mnd.su.se
su.se/lärarutbildningar
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