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Inledning
Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Förkunskapskrav
För tillträde till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till
ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan krävs kunskaper i
svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet samt följande:

För examen med ett ämne:
ämnesstudier motsvarande sammanlagt 120 hp varav en uppsats på
fördjupningsnivå om minst 15 hp.

För examen med två ämnen:
ämnesstudier motsvarande minst 210 hp, varav 120 hp i ett ämne och 90 hp
i ett annat ämne, inklusive uppsats/-er på fördjupningsnivå om 30 hp (30
hp inom ett ämne eller 2x15 hp i ett eller två ämnen).
I ämnena svenska och samhällskunskap krävs ämnesstudier motsvarande 120
hp i respektive ämne.

Särskilda behörighetskrav gäller för nedanstående ämnen:
Biologi – kurser om 90 hp eller 120 hp i biologi där följande områden ska ingå:
cellbiologi, zoologi, ekologi, miljövårdbotanik, mikrobiologi, genetik, evolution
eller motsvarande.
Kemi - kurser om 90 hp eller 120 hp i kemi där följande områden ska ingå:
allmän kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och analytisk kemi eller
motsvarande.
Fysik - kurser om 90 hp eller 120 hp med relevans för undervisningsämnet
fysik. Betoning på tillräcklig omfattning och bredd av grundläggande fysikkurser
för att täcka in fysikens huvudområden till exempel mekanik, elektromagnetism,
vågfysik, värmelära, och modern fysik.
Naturkunskap - kurser om 90 hp eller 120 hp i tre naturvetenskapliga ämnen,
varav minst 30 hp i biologi och 30 hp i kemi. Resterade poäng i fysik eller
geovetenskap.
Matematik - kurser om 90 hp eller 120 hp där följande områden ska ingå:
flervariabelanalys och diskret matematik eller motsvarande.
Teknik - kurser om 90 hp eller 120 hp i tekniska ämnen t ex en
civilingenjörsexamen.
Geografi - kurser om 90 hp eller 120 hp i geografi som innehåller både
kulturgeografi och naturgeografi eller motsvarande.
Samhällskunskap - kurser om 120 hp med minst 60 hp i statsvetenskap och 30
hp i nationalekonomi (eller 60 hp i statsvetenskap och 60 hp i nationalekonomi)
samt ytterligare 30 hp i något av dessa ämnen eller i t ex sociologi,
utvecklingsstudier, rättsvetenskap eller kulturgeografi eller motsvarande.
Pedagogik - kurser om 90 hp eller 120 hp i ämnet med djup samt med relevans
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för undervisningsämnet.
Sociologi - kurser om 90 hp eller 120 hp i ämnet med djup samt med relevans
för undervisningsämnet.
Svenska - kurser om 120 hp i litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska
språk med minst 30 hp i vardera ämne.
Engelska/Spanska/Franska/Tyska/Svenska som andraspråk - kurser om 90 hp
eller 120 hp i ämnet inklusive fördjupningsnivå och med relevans för
undervisningsämnet.
I samband med ansökan på www.antagning.se måste aktuellt ämne eller
aktuell ämneskombination anges.

Examensbenämning på svenska
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Examensbenämning på engelska
Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education
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Programplan
Termin 1 (HT 2016)
Inriktning: Halvfart
Kurskod Kursnamn

Hp

Nivå Veckor

VOF

9KP101

Kunskap och lärande med fokus på didaktiska
processer

7.5 G2X

v201634- O
201643

9KP202

Skolans samhällsuppdrag och organisation

7.5 G2X

v201634- O
201643

Termin 2 (VT 2017)
Inriktning: Halvfart
Kurskod Kursnamn

Hp

Nivå Veckor

VOF

9KPV01

Verksamhetsförlagd utbildning 1

7.5 G1X

v201704- O
201713

9KP304

Undervisningens didaktiska processer

7.5 G2X

v201714- O
201723

Termin 3 (HT 2017)
Inriktning: Halvfart
Kurskod Kursnamn

Hp

Nivå Veckor

VOF

9KPA05

Undervisningens sociala processer

7.5 A1X

v201734O
201743

9KPA13

Verksamhetsförlagd utbildning 2

7.5 A1X

v201744O
201803

Termin 4 (VT 2018)
Inriktning: Halvfart
Kurskod Kursnamn

Hp

Nivå Veckor

VOF

9KPA07

Undervisningens specialpedagogiska dimensioner

7.5 A1X

v201804- O
201813

9KPA08

Att leda och handleda didaktiska processer

7.5 A1X

v201814- O
201823
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Termin 5 (HT 2018)
Inriktning: Halvfart
Kurskod Kursnamn

Hp

Nivå Veckor

VOF

9KPA09

Bedömning och betygssättning i didaktiska processer

7.5 A1X

v201834- O
201843

9KPA14

Verksamhetsförlagd utbildning 3

7.5 A1X

v201844- O
201903

Termin 6 (VT 2019)
Inriktning: Halvfart
Kurskod Kursnamn

Hp

9KPA15

Verksamhetsförlagd utbildning 4

7.5 A1X

v201904O
201913

9KPA12

Den professionella läraren i en lärande organisation

7.5 A1X

v201914O
201923

HP = Högskolepoäng
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
*Kursen läses över flera terminer

Nivå Veckor

VOF

