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Tabell över poänggränser för utökad behörighet 

En lärare kan enligt 2 kap. 3 a, 7 a, 9 och 21 §§ förordningen (2011:326) om behörighet 
och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen) ges ytterligare behörig-
het att undervisa (utökad behörighet) i grundskolan eller gymnasieskolan genom att fullgöra 
högskolepoäng i ett eller flera ämnen i viss omfattning. Kraven varierar beroende på ämne, 
skolform och årskursspann. 
 
Den 2 december 2013 trädde ändringar i behörighetsförordningen i kraft. Vissa ändringar 
innebar justerade krav för utökad behörighet och tillämpas endast på studier fullgjorda den 
2 december 2013 eller senare. Behörighetsförordningens äldre lydelse tillämpas fortsatt på 
studier fullgjorda före den 2 december 2013. Fotnoter till tabellen anger eventuell inform-
ation om detta. 
 
Poänggränserna i tabellen är angivna i högskolepoäng och gäller generellt. Skolverket vill 
understryka att det för vissa behörigheter ibland kan krävas komplettering av annat slag än 
bara studier i ett enstaka ämne. Så är bland annat fallet för utökad behörighet i grundsko-
lans årskurs 1-3 och 4-6. Se bland annat 2 kap. 3 och 7 § behörighetsförordningen. 
 
 

Ämne 1-3 4-6 7-9
1
 GY

2
 

Bild 30/153 30/153 45 90 

Biologi 7,54 7,5 45 90 

Dans (dansgestaltning, dansorientering, dans-
teknik och dansteori) 

- - - 90 

Engelska 15 30 45 90 

Filosofi - - - 90 

Fysik 7,54 7,5 45 90 

Företagsekonomi - - - 90 

Geografi 7,54 7,5 45 90 

Grekiska - - - 90 

                                                 
1 För ämnesstudier fullgjorda den 2 december 2013 eller senare krävs dessutom att ämnesstudierna, i fråga 
om ämneskunskap, i huvudsak kan anses motsvara kraven i en ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högsko-
leförordningen (1993:100) med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9. 
2 För ämnesstudier fullgjorda den 2 december 2013 eller senare krävs dessutom att ämnesstudierna, i fråga 
om ämneskunskap, i huvudsak kan anses motsvara kraven i en ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högsko-
leförordningen (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 Gäller endast för studier fullgjorda den 2 december 2013 eller senare. 
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Hem och konsumentkunskap 30/153 30/153 45 - 

Historia 7,54 7,5 45 90 

Idrott och hälsa 30/153 30/153 45 90 

Juridik - - - 90 

Kemi 7,54 7,5 45 90 

Latin - - - 90 

Matematik 30 30 45 90 

Moderna språk 15 30 45 90 

Modersmål 30 30 30 30 

Musik 30/153 30/153 90 120 

Naturkunskap - - - 90 

Naturorienterande ämnen och teknik 155 305 - - 

Psykologi - - - 90 

Religionskunskap 7,54 7,5 45 90 

Samhällskunskap 7,54 7,5 90 120 

Slöjd 30/153 30/153 45 - 

Samhällsorienterande ämnen 155 305 - - 

Svenska 30 30 90 120 

Svenska som andraspråk 15/306 30 45 90 

Teater - - - 90 

Teckenspråk - - - 90 

Teknik 7,54 7,5 45 90 

 
 
I ovanstående tabell finns endast sådana ämnen från bilaga 4 till högskoleförordningen 
(1993:100). För övriga ämnen, se Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad 
som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan 
eller (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkes-
ämne. 

                                                 
5 För ämnesstudier fullgjorda den 2 december 2013 eller senare krävs dessutom att högskolepoängen i hu-
vudsak är jämnt fördelade mellan ämnena.  
6 Poänggränsen 30 högskolepoäng gäller endast för ämnesstudier fullgjorda den 2 december 2013 eller se-
nare. 


