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Riktlinjerna finns på Lärarhögskolans hemsida  
http://www.lh.umu.se/student/studievagledning/ 
 
Bakgrund 
Riktlinjerna ska utgöra ett stöd för studenter, för studievägledare samt för examenshandläggare vid Umeå 
universitet. Dokumentet kan även utgöra ett stöd för utfärdande av så kallad utökad behörighet för Statens 
skolverk i legitimationsärenden där ämneslärarexamen utfärdats vid Umeå universitet.  
 
Behörighet att undervisa i naturkunskap kan uppnås på olika sätt. Naturkunskap kan studeras som ett 
ämne vid ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan vid Umeå universitet. 
Naturkunskap kan även ingå som ett ämne inom examen som uppnås genom kompletterande pedagogisk 
utbildning. Efter uttagen examen kan behörighet att undervisa i naturkunskap även uppnås genom så 
kallad utökad behörighet1  hos Statens skolverk. 
Riktlinjerna är därför indelade mot olika målgrupper. Riktlinjerna inleds med en generell del. Därefter 
följer en del som beskriver vad som krävs för att naturkunskap ska kunna ingå som ett ämne inom en 
ämneslärarexamen. Slutligen följer vad som krävs för att utökad behörighet i naturkunskap ska kunna nås 
utanför en lärarexamen; dels för studenter inom ämneslärarprogrammet, dels för studenter inom 
kompletterande pedagogisk utbildning.2. I varje kategori indelas riktlinjerna med utgångspunkt i vilket 
ämne som naturkunskap kombineras med. I en ämneslärarexamen med ett ämne krävs 120 hp 
naturkunskap. I en examen där naturkunskap ingår som ämne 2 krävs 90 hp naturkunskap. För utökad 
behörighet i naturkunskap krävs 90 hp. 
 
 
Innehåll i Naturkunskap 
 

Dessa fyra delar ska ingå i Naturkunskap 90 hp – 120 hp: 
Biologi Bör ingå: ekologi, fysiologi, genetik, evolution. Övrigt lämpligt 

ämnesinnehåll: sex och samlevnad, zoologi, molekylärbiologi, mikrobiologi, 
artkunskap m.m. 

Kemi Bör ingå: oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi, akvatisk kemi, miljökemi 
m.m. 

Fysik 
 

Bör ingå: astronomi, energi, mekanik m.m. 

Geovetenskap 
 

Bör ingå: geologi, marklära, meterologi m.m. 

                                                      
1 Universitet utfärdar examen. Statens skolverk beslutar om behörighet i ämnen som ingår i en lärarexamen samt beslutar om så 
kallad utökad behörighet i ämnen utanför examen https://www.skolverket.se/kompetens-och-
fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-behorighet-1.237096 

 
2 För examen på grundnivå krävs: Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet, ett ämne, 210 hp Gy (120 hp) 
För examen på avancerad nivå krävs: Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet, två ämnen 300 hp (120 hp + 90 hp)  

 

http://www.lh.umu.se/student/studievagledning/
https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-behorighet-1.237096
https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-behorighet-1.237096
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Naturkunskap inom lärarexamen 
 

Observera att ämnesstudier som ingått i lärarexamen i ett ämne inte kan användas för ytterligare ett 
ämne, här Naturkunskap. 
 
Naturkunskap inom examen via Ämneslärarprogrammet med inriktning 
mot gymnasiet studeras inom programmet enligt given studiegång. 
-Biologi 45 hp 
-Kemi 30 hp 
-Fysik 7,5 hp  
-Geovetenskap 7,5 hp 
(samt Examensarbete 30 hp) 
 
 
 
Naturkunskap inom examen via Kompletterande pedagogisk utbildning 
 
Alternativ 1: Om Naturkunskap är Ämne 1, 120 hp, och inte kombineras med Biologi, Kemi 
eller Fysik. 
-Biologi 60-75 hp 
-Kemi 22,5 hp-45 hp 
-Fysik 7,5 hp 
-Geovetenskap 7,5 hp 
-Kurser relaterade till naturkunskap inom miljö, natur, skog, hållbar utveckling kan användas i begränsad 
utsträckning, dock högst 22,5 hp. 
 
 
Alternativ 2: Om Naturkunskap är Ämne 2, 90 hp, i kombination med Biologi som Ämne 1, 
120 hp 
-Biologi 0 hp-30 hp 
-Kemi 30-75 hp 
-Fysik 7,5-15 hp 
-Geovetenskap 7,5 hp-15 hp 
-Kurser relaterade till naturkunskap inom miljö, natur, skog, hållbar utveckling kan användas i 
begränsade utsträckning, dock högst 22,5 hp. 
 
 
Alternativ 3: Om Naturkunskap är Ämne 2, 90 hp, i kombination med Kemi som Ämne 1, 
120 hp 
-Biologi 45 hp-75 hp 
-Kemi 0 - 30 hp 
-Fysik 7,5-15 hp 
-Geovetenskap 7,5 hp-15 hp 
-Kurser relaterade till naturkunskap inom miljö, natur, skog, hållbar utveckling kan användas i 
begränsade utsträckning, dock högst 22,5 hp. 
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Alternativ 4: Om Naturkunskap är Ämne 2, 90 hp, i kombination med Fysik som Ämne 1, 
120 hp 
-Biologi 60-75 hp 
-Kemi 15 hp-22,5 hp 
-Geovetenskap 7,5 hp-15 hp 
-Kurser relaterade till naturkunskap inom miljö, natur, skog, hållbar utveckling kan användas i 
begränsade utsträckning, dock högst 22,5 hp. 
 
För alternativ 2-4 kan Naturkunskap vara Ämne 1, 120 hp och kombineras med Biologi, Kemi eller Fysik 
som Ämne 2, 90 hp. Bedömning av studiemeriter görs vid ansökan i relation till ovanstående.  
 
 
 
Naturkunskap utanför lärarexamen (utökad behörighet) 
 

Observera att samma ämnesstudier som ingått i lärarexamen i ett ämne kan användas utanför examen för 
att uppnå utökad behörighet i ytterligare ett ämne, här Naturkunskap. 
 
Naturkunskap som utökad behörighet för personer med examen från 
Umeå universitet inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot 
gymnasiet eller grundskolans årskurs 7-9  
 
Alternativ 1. Om två ämnen ingår i examen varav biologi är ett ämne omfattande minst 90 
hp  
-Kemi 15 hp 
-Fysik 7,5 hp 
-Geovetenskap 7,5 hp 
 
Alternativ 2. Om två ämnen ingår i examen varav kemi är ett ämne omfattande minst 90 hp  
-Biologi 45 hp 
-Fysik 7,5 hp 
-Geovetenskap 7,5 hp 
 
 
Naturkunskap som utökad behörighet för personer med examen från en 
kompletterande pedagogisk utbildning, personer med examen från 
grundlärarprogrammet med inriktning mot åk F-3 eller åk 4-6 samt för 
personer med andra lärarexamina som kan ge behörighet att undervisa i 
gymnasieskolan om tillräckliga poäng i ämnet Naturkunskap uppnås. 
 
Inom redan studerade kurser samt eventuellt nya kurser ska 90 hp i Naturkunskap uppnås 
enligt följande:  
-Biologi 45-60 hp 
-Kemi 15-30 hp 
-Fysik 7,5-15 hp 
-Geovetenskap 7,5-15 hp 
-Kurser relaterade till naturkunskap inom miljö, natur, skog, hållbar utveckling kan användas i begränsad 
utsträckning, dock högst 22,5 hp. 
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