Örebro universitet

Bilaga till utbildningsplanerna
Praktisk pedagogisk utbildning
till gymnasielärare, 40 poäng
samt Praktisk pedagogisk
utbildning till grundskollärare
i årskurs 4-9, 40 poäng

Förteckning över undervisningsämnen som grund för antagning till Praktisk
pedagogisk utbildning (PPU) 40 poäng till gymnasielärare respektive till
grundskollärare 4-9
Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för
lärarutbildning 2003-01-30.
För att vara behörig att antas till praktisk-pedagogisk utbildning till gymnasielärare respektive
grundskollärare 4-9 skall den sökande uppfylla examensordningens ämneskrav för examen
ifråga.
Praktisk-pedagogisk utbildning till gymnasielärare:
”Ämnesstudier om minst 80 högskolepoäng för undervisning i ett kärn- eller karaktärsämne
om minst 60 högskolepoäng. (Alternativ 1)
När moderna språk, naturkunskap, praktiskt-estetiskt ämne, samhällskunskap eller svenska
ingår i något av alternativen krävs minst 80 poäng i ämnet.
Normalt krävs ämnesfördjupning till minst 60-poängsnivån. I naturkunskap, samhällskunskap
och svenska krävs dock endast ämnesfördjupning till minst 40-poängsnivån i ett av de
ingående ämnena.” (HF bilaga 3, punkt 15)
Praktisk-pedagogisk utbildning till grundskollärare 4-9:
”I huvudämnet ställs krav på minst 60 poäng ämnesstudier och i övrigt/övriga
undervisningsämne/n minst 40 poäng. När bild och musik ingår ställs krav på minst 80 poäng i
dessa ämnen. Om hemkunskap, idrott, slöjd eller svenska ingår ställs krav på minst 60 poäng i
dessa ämnen.” (HF bilaga 3, Examensordningen)
Bifogade förteckningar anger de ämnen i vilka antagning till praktisk-pedagogisk utbildning till
gymnasielärare och grundskollärare 4-9 sker och de minimikrav som gäller för respektive
ämne. Vanligen anges ämne och minsta antal poäng t.ex. Fysik, minst 60 poäng. Det innebär
att den sökande skall ha studerat: grundkurs 01-20 poäng, fortsättningskurs 21-40 poäng,
påbyggnadskurs 41-60 poäng.
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Undervisningsämnen till praktisk-pedagogisk utbildning, gymnasielärare
B- och C-språk + engelska, minst 80 poäng
Engelska
Franska
Tyska
Övriga moderna språk
Alternativ 1: A – D
Alternativ 2: A – C, samt 20 poäng i språket vid utländskt universitet inom språkområdet.
Studierna ska vara tillgodoräknade som poäng vid svensk högskola.
Biologi, minst 60 poäng
Datakunskap, minst 60 poäng
60 poäng medges om man har 60 poäng i ADB/Informatik med inriktning mot
systemvetenskap där det ska ingå en C-uppsats på 10 poäng.
80 poäng medges om man har:
-80 poäng ADB/Informatik med inriktning mot systemvetenskap där det ska ingå 2 uppsatser
om 10 poäng eller en uppsats om 20 poäng eller
-80 poäng ADB/Informatik med inriktning mot systemvetenskap där det ska ingå en C-uppsats
på 10 poäng eller
-60 poäng ADB/Informatik med inriktning mot systemvetenskap där det ska ingå en C-uppsats
på 10 poäng samnt 20 poäng Informatik med inriktning mot användning och management
tidigare It för användare.
Ekonomiska ämnen
Företagsekonomi, minst 60 poäng
För 80 poäng i ämnet kan räknas 60 poäng företagsekonomi + 20 poäng nationalekonomi.
80 poäng:
-60 poäng i företagsekonomi inklusive 10 poäng C-uppsats samt 20 poäng i nationalekonomi.
-Ett annat alternativ kan var 80 poäng i företagsekonomi inklusive D-uppsats om 10 poäng.
Ytterligare alternativ är 80 poäng i företagsekonomi där det ska ingå C-uppsats om 10 poäng.
60 poäng:
-60 poäng företagsekonomi inklusive C-uppsats om 10 poäng.
Engelska
Se, B- och C-språk + engelska
Filosofi
Då filosofi läses som ämnena praktisk respektive teoretisk filosofi kan dessa tillsammans
betraktas som blockämne, då finns inget krav på C-nivå i något av dem, fördelningen kan
därmed bli 40-20.
Fysik, minst 60 poäng
Geografi, minst 60 poäng, består av ämnena kultur- och naturgeografi.
Då kultur- och naturgeografi läses var för sig kan dessa tillsammans betraktas som blockämne,
då skall fördelningen vara för 60 poäng: 40 poäng + 20 poäng respektive för 80 poäng 40
poäng + 40 poäng alternativt 60 poäng + 20 poäng.
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Historia, minst 60 poäng
80-poängskravet i ämnet historia ska anses vara uppfyllt om man har 80 poäng historia, eller
har 60 poäng historia + 40 poäng ekonomisk historia/40 poäng idé- och lärdomshistoria.
Idrott och hälsa, minst 80 poäng
Kemi, minst 60 poäng
Matematik, minst 60 poäng
Mediekunskap, minst 60 poäng
Behörighet kan ges som första ämne, 80 poäng, motsvarande 60 poäng i medie- och
kommunikationsvetenskap samt 20 poäng i tillämpad kommunikationsvetenskap eller
planerad kommunikation.
Behörighet kan ges som andra ämne, 60 poäng, motsvarande 40 poäng i medie- och
kommunikationsvetenskap och 20 poäng i tillämpad kommunikationsvetenskap eller planerad
kommunikation.
Musik, minst 60 poäng
Naturkunskap, minst 80 poäng, minst ämnesfördjupning i biologi till 40-poängsnivån.
Behörighet i ämnet naturkunskap erhålles på något av följande sätt:
-Biologi 40 poäng + kemi 20 poäng + ytterligare 20 poäng i ämnen relevanta för undervisning i
ämnet naturkunskap
-Biologi 60 poäng + 20 poäng i andra ämnen relevanta för undervisning i ämnet naturkunskap
Psykologi, minst 60 poäng
Psykologi 80 poäng kan erhållas på två möjliga sätt:
-Psykologi, A – D, eller
-Psykologi, A – C + breddningskurs
Religionskunskap, minst 60 poäng
Samhällskunskap, minst 80 poäng
-Minst 40 respektive 20 poäng i ämnena statskunskap och nationalekonomi eller omvänt
-Minst 10 poäng i ämnet kulturgeografi
-Minst 10 poäng i ämnet sociologi
-Minst 60 poäng i ett av de i blockämnet samhällskunskap ingående ämnena, dvs
statskunskap, nationalekonomi, kulturgeografi eller sociologi
Samhällskunskap, minst 60 poäng
-Minst 40 respektive 20 poäng i ämnena statskunskap och nationalekonomi eller omvänt
-Minst 10 poäng i ämnet kulturgeografi
-Minst 10 poäng i ämnet sociologi
Samhällskunskap, minst 40 poäng
-Minst 20 respektive 20 poäng i ämnena statskunskap eller nationalekonomi
-Minst 10 poäng i ämnet kulturgeografi
-Minst 10 poäng i ämnet sociologi
Svenska, minst 80 poäng, ämnesfördjupning till 40-poängsnivån, 40 poäng nusvenska + 40
poäng litteraturvetenskap (eller motsvarande)
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Svenska 2, minst 80 poäng, ämnesfördjupning till 40-poängsnivån svenska som andra språk 40
poäng + litteraturvetenskap 40 poäng
Teckenspråk, minst 80 poäng
Teknik, minst 60 poäng eller motsvarande
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Undervisningsämnen till praktisk-pedagogisk utbildning, grundskollärare 4-9
B- och C-språk + engelska
Engelska, franska och tyska
Övriga moderna språk
Minst 40 poäng omfattande A- och B-kurs
Biologi, minst 40 poäng
Engelska
Se B- och C-språk + engelska
Fysik, minst 40 poäng
Geografi, minst 40 poäng
Då ämnens kultur- och naturgeografi läses var för sig kan dessa tillsammans betraktas som
blockämne, då skall fördelningen för 40 poäng vara 20 poäng + 20 poäng. Se även under PPU,
gymnasielärare.
Hemkunskap, minst 60 poäng
Modersmål, minst 40 poäng
Historia, minst 40 poäng
Idrott och hälsa, minst 60 poäng
Kemi, minst 40 poäng
Matematik, minst 40 poäng
Musik, minst 80 poäng
Religionskunskap, minst 40 poäng
Samhällskunskap, minst 40 poäng
Som alternativ till kurser i samhällskunskap kan motsvarande kunskaper inhämtas genom
studier i de fyra ämnena som ingår i blockämnet samhällskunskap. Se under samhällskunskap
Gy PPU.
Slöjd, 60 poäng
Svenska, minst 60 poäng
40 poäng nusvenska + 20 poäng litteraturvetenskap (eller tvärt om)
Svenska som andraspråk, minst 60 poäng
40 poäng svenska som andraspråk + 20 poäng litteraturvetenskap
Teckenspråk, 40 poäng
Teknik, minst 40 poäng eller motsvarande
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