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Tabell över poänggränser för utökad behörighet  
 

En lärare kan enligt förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och 
förskollärare komplettera sin legitimation som lärare med ytterligare behörigheter i 
grundskolan eller gymnasieskolan genom att fullgöra högskolepoäng i ett eller flera ämnen 
i viss omfattning. Kraven varierar beroende på ämne, skolform och årskurs och regleras i 
bland annat 2 kap. 3 a, 7 a, 9 och 21 §§ förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för 
lärare och förskollärare. 
 
För behörigheter att undervisa i grundskolans årskurs 1–3 och 4–6 kan det krävas 
ytterligare komplettering utöver högskolepoäng i ämnena som läraren vill ha utökade 
behörigheter i. Det gäller till exempel om läraren inte har behörighet att undervisa i dessa 
årskurser utifrån sin examen. För mer information se 2 kap. 3 och 7 § förordningen 
(2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. 

 

I tabellen nedan anges högskolepoäng och gäller generellt.  
 

Ämne 1–3 4–6 7–91 GY2 

Bild 30/153 30/15
3
 45 90 

Biologi 7,5 7,5 45 90 

Dans  - 304 454 905 

Engelska 15 30 45 90 

Filosofi - - - 90 

Fysik 7,5 7,5 45 90 

Företagsekonomi - - - 90 

Geografi 7,5 7,5 45 90 

Grekiska - - - 906 

Hem och konsumentkunskap 30/15
3
 30/153 45 - 

Historia 7,5 7,5 45 90 

Idrott och hälsa 30/15
3
 30/15

3
 45 90 

Juridik - - - 90 

Kemi 7,5 7,5 45 90 

 
1 Det krävs dessutom att ämnesstudierna i huvudsak motsvarar kravet om ämneskunskaper i en ämneslärarexamen 
enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9. 
2 Det krävs dessutom att ämnesstudierna i huvudsak motsvarar kravet om ämneskunskaper i en ämneslärarexamen 
enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. 
3 För behörighet krävs minst 30 högskolepoäng i ett eller minst 15 högskolepoäng vardera i två eller flera av ämnena 

bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd. 
4 Kursplanen för dans i grundskolan får endast användas av de skolor som anordnar dansarutbildning på 
grundskolenivå: Kungliga Svenska balettskolan, Svenska Balettskolan i Göteborg och Svenska Balettskolan i Piteå. 
5 I gymnasieskolan ges ämnena dansgestaltning, dansorientering, dansteknik och dansteori utifrån gällande ämnesplaner 
6 I gymnasieskolan ges ämnet klassisk grekiska – språk och kultur utifrån gällande ämnesplan  
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Latin  - - - 907 

Matematik 30 30 45 90 

Moderna språk 15 30 45 90 

Modersmål8 30 30 30 30 

Musik 30/15
3
 30/15

3
 90 120 

Naturkunskap - - - 90 

Naturorienterande ämnen och teknik 159 309 - - 

Psykologi - - - 90 

Religionskunskap 7,5 7,5 45 90 

Samhällskunskap 7,5 7,5 90 120 

Slöjd 30/15
3
 30/15

3
 45 - 

Samhällsorienterande ämnen 159 309 - - 

Svenska 30 30 90 120 

Svenska som andraspråk 30/1510 30/1510 45 90 

Teater - - - 90 

Teckenspråk - - - 90 

Teknik 7,5 7,5 45 90 

 

I tabellen ovan redovisas bara de ämnen som finns med i kap. 3 och 4 förordning (2021:1335) 
om utbildning till lärare och förskollärare. För övriga ämnen se (SKOLFS 2011:159) Skolverkets 
föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i 
gymnasieskolan respektive (SKOLFS 2012:4) Skolverkets förskrifter om vilka yrkeskunskaper som 
krävs för att undervisa i ett yrkesämne. 

 
För kännedom så trädde den 2 december 2013 ändringar i behörighetsförordningen i kraft 
som innebar justerade krav för utökad behörighet. För studier fullgjorda före den 2 
december 2013 tillämpas därför behörighetsförordningens äldre lydelse. 

 
7 I gymnasieskolan ges ämnet latin – språk och kultur utifrån gällande ämnesplan 
8 För behörighet att undervisa i modersmål krävs antingen 30 högskolepoäng i de språk som är lärarens modersmål 
eller 30 högskolepoäng i modersmålsdidaktik samt dokumenterat goda kunskaper i språket, för mer information se 
Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, 2 kapitlet 34 – 34 a §§.  
9 Det krävs att högskolepoängen i huvudsak är jämnt fördelade mellan ämnena. 
10 För lärare som har behörighet att undervisa i svenska i motsvarande årskurs krävs endast 15 högskolepoäng i svenska 
som andraspråk, för lärare som inte har behörighet att undervisa i svenska i motsvarande årskurs krävs 30 
högskolepoäng i svenska som andraspråk.  


