
 

 

 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om huvudområden i 

försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder 

till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen. 

beslutade den xx juni 2022.  

Universitets- och högskolerådet föreskriver följande med stöd av 16 § förordningen 

(2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till 

grundlärarexamen eller ämneslärarexamen.  

1 § I bilaga 1 anges vilka huvudområden som ingår i de huvudområdesgrupper som leder till 

grundlärarexamen för förskoleklass, årskurs 1‒3 och årskurs 4‒6.    

2 § I bilaga 2 anges vilka huvudområden som ingår i de huvudområdesgrupper som leder till 

ämneslärarexamen årskurs 7‒9.  

3 § I bilaga 3 anges vilka huvudområden som ingår i de huvudområdesgrupper som leder till 

ämneslärarexamen för gymnasieskola. 

  

 

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2022. 

2. Denna författning ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning 

som börjar efter den 1 januari 2023. 

 

På Universitets- och högskolerådets vägnar 

 

 

 

EINO ÖRNFELDT 

   Linda Puhls 

(Avdelningen för analys, 

främjande och tillträdesfrågor) 

 

  



   
 

 

      Bilaga 1 

Huvudområden som ingår i de huvudområdesgrupper som leder till grundlärarexamen för 

förskoleklass, årskurs 1‒3 och årskurs 4‒6  

 
Huvudområdesgrupp  Huvudområde 

Arkitektur Arkitektur 

Arkitektur och teknik 

Biologi Biologi 

Biovetenskap 

Marinbiologi 

Bioteknik  Bioenergiteknik 

Bioteknik 

Kemisk biologi 

Teknisk biologi 

Byggteknik  Byggnadsteknik 

Byggteknik 

Datateknik  Datalogi 

Datateknik 

Informationsteknik 

Programvaruteknik  

Ekonomisk historia Ekonomisk historia 

Elektronik Elektronik 

Elektroteknik  Elektroteknik 

Elkraftsteknik 

Energiteknik  Energi- och miljöteknik 

Energisystem 

Energisystemteknik 

Energiteknik 

Energiteknik med inriktning mot vindkraftsprojektering 

Hållbar energiomställning 

Miljö- och energisystem 

Engelska Engelska 

Engelska med specialisering i engelsk litteraturvetenskap 

Engelska med specialisering i engelsk språkvetenskap 

Fordons- och farkostteknik  Flygteknik 

Fysik Fysik 

Fysik med inriktning mot datorstödd fysikalisk mätteknik 

Geografi Geografi 

Landskapsvetenskap 

Geovetenskap och natur-

geografi 

Geologi 

Geologiska vetenskaper 

Geovetenskap 

Geovetenskap/Naturgeografi 

Naturgeografi 

Naturgeografi och ekosystemanalys 

Naturgeografi och ekosystemvetenskap 

Naturresursteknik 

Oceanografi 

Historia Historia 

Historia med inriktning mot militärhistoria 

Industriell ekonomi, organisa-

tion och ledning  

Industriell ekonomi 

Industriell organisation och ekonomi 

Industriell teknik 

Systemekonomi 

Journalistik Journalistik 

Journalistikvetenskap 

Kemi Kemi 

Kemi med inriktning mot läkemedelskemi  

Miljökemi 



   
 

 

Kemiteknik  Kemi och kemiteknik 

Kemiteknik 

Kemiteknik med fysik 

Kultur-, samhälls-, och 

ekonomisk geografi 

Ekonomisk geografi 

Kulturgeografi 

Samhällsgeografi 

Samhällsplanering 

Kulturvetenskap Barn- och ungdomskultur 

Kulturarv 

Kulturstudier 

Kulturvetenskap 

Kulturvetenskap med samtidsinriktning 

Kulturvetenskaper med specialisering i bokhistoria 

Kulturvetenskaper med specialisering i digitala kulturer 

Kulturvetenskaper med specialisering i förlags- och 

bokmarknadskunskap 

Kulturvetenskaper med specialisering i intermediala studier 

Kulturvetenskaper med specialisering i kulturadministration 

Musei- och kulturarvsvetenskap 

Språk och kulturstudier 

Lantmäteri Lantmäteriteknik 

Litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 

Litteraturvetenskap med specialisering i barnlitteratur 

Litteraturvetenskap: kultur och medier 

Manusförfattande för film, TV och nya medier 

Maskinteknik Industriell organisation och ekonomi 

Maskinteknik 

Teknisk design 

Matematik Matematik 

Matematik/Tillämpad matematik 

Matematisk statistik 

Matematiska vetenskaper  

Materialvetenskap och 

materialteknik  

Material och produktutveckling 

Materialteknik 

Materialvetenskap 

Miljöteknik  Miljöteknik 

Miljövetenskap Ekologi 

Miljövetenskap 

Molekylärbiologi Molekylärbiologi 

Nationalekonomi Nationalekonomi 

Produktutveckling Biomekanik 

Integrerad produktutveckling 

Produkt- och processutveckling 

Produktutveckling 

Produktutveckling och innovationsledning 

Teknisk design 



   
 

 

Religionsvetenskap och 

teologi 

Kyrko- och missionsstudier 

Religionsbeteendevetenskap 

Religionshistoria 

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap 

Religionsvetenskap 

Religionsvetenskap ‒ specialisering i judaistik 

Religionsvetenskap ‒ specialisering i religionshistoria 

Religionsvetenskap med specialisering i etik 

Religionsvetenskap med specialisering i islamologi 

Religionsvetenskap och teologi 

Religionsvetenskap och teologi med specialisering i bibelvetenskap 

Religionsvetenskap och teologi med specialisering i kyrko- och 

missionsstudier 

Religionsvetenskap och teologi med specialisering i religionshistoria och 

religionsbeteendevetenskap 

Religionsvetenskap och teologi med specialisering i tros- och 

livsåskådningsvetenskap 

Religionsvetenskap/kunskap 

Teologi 

Tros- och livsåskådningsvetenskap 

Rymdteknik Rymdteknik 

Samhällsbyggnadsteknik Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnadsteknik 

Skogsvetenskap Skogs- och träteknik 

Skogshushållning 

Skogsvetenskap 

Sociologi Arbetsvetenskap 

Sociologi 

Statistik Matematisk statistik 

Statistik 

Statsvetenskap Internationella relationer 

Miljövetenskap med inriktning mot miljöpolitik 

Offentlig förvaltning 

Statskunskap 

Statsvetenskap 

Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell 

samverkan 

Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet 

Statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik 

Statsvetenskap/kunskap 

Statsvetenskap: krishantering, internationell samverkan 

Svenska/Nordiska Språk Nordiska språk 

Svenska 

Svenska ‒ språk och litteratur 

Svenska med didaktisk inriktning 

Svenska med specialisering i språkkonsultarbete  

Svenska med specialisering i svenska som andraspråk 

Svenska med specialisering i svenska, språklig inriktning 

Svenska som andraspråk 

Svenska språket 

Svenska språket med inriktning mot språkkonsultverksamhet 

Svenska/nordiska språk 

Teknik Produktionsteknik 

Teknik 

Teknisk design 

Teknisk fysik och elektroteknik 

Teknologi 

Teknisk fysik Fysik 

Teknisk fysik 

Teknisk fysik och elektroteknik 

Trä- och pappersteknik Träteknik 

Väg- och vattenbyggnad Väg- och vattenbyggnad 



   
 

 

      Bilaga 2 

Huvudområden som ingår i de huvudområdesgrupper som leder till ämneslärarexamen för årskurs 

7‒9  
 

Huvudområdesgrupp  Huvudområde 

Arkitektur Arkitektur 

Arkitektur och teknik 

Biologi Biologi 

Biovetenskap 

Marinbiologi 

Bioteknik  Bioenergiteknik 

Bioteknik 

Teknisk biologi 

Byggteknik  Byggnadsteknik 

Byggteknik 

Datateknik  Datalogi 

Datateknik 

Informationsteknik 

Programvaruteknik  

Ekonomisk historia Ekonomisk historia 

Elektronik Elektronik 

Elektroteknik  Elektroteknik 

Elkraftsteknik 

Energiteknik  Energi- och miljöteknik 

Energisystem 

Energisystemteknik 

Energiteknik 

Energiteknik med inriktning mot vindkraftsprojektering 

Miljö- och energisystem 

Engelska Engelska 

Engelska med specialisering i engelsk litteraturvetenskap 

Engelska med specialisering i engelsk språkvetenskap 

Fordons- och farkostteknik  Flygteknik 

Franska Franska 

Fysik Fysik 

Företagsekonomi Affärssystem 

Ekonomi med IT 

Företagsekonomi 

International business 

Marknadsföring 

Geografi Geografi 

Landskapsvetenskap 

Historia Historia 

Historia med inriktning mot militärhistoria  

Industriell ekonomi, organisation och 

ledning  

Industriell ekonomi 

Industriell organisation och ekonomi 

Industriell teknik 

Systemekonomi 

Juridik och rättsvetenskap Affärsjuridik 

Handelsrätt 

Juridik 

Juridik med inriktning folkrätt 

Offentlig rätt 

Rättssociologi 

Rättsvetenskap 

Kemi Kemi 

Kemi med inriktning mot läkemedelskemi  

Miljökemi 



   
 

 

Kemiteknik  Kemi och kemiteknik 

Kemiteknik 

Kemiteknik med fysik 

Lantmäteri Lantmäteriteknik 

Litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 

Litteraturvetenskap med specialisering i barnlitteratur 

Litteraturvetenskap: kultur och medier 

Maskinteknik Industriell organisation och ekonomi 

Maskinteknik 

Teknisk design 

Matematik Matematik 

Matematik/Tillämpad matematik 

Matematisk statistik 

Matematiska vetenskaper  

Materialvetenskap och materialteknik  Material och produktutveckling 

Materialteknik 

Materialvetenskap 

Miljöteknik  Miljöteknik 

Molekylärbiologi Molekylärbiologi 

Nationalekonomi Nationalekonomi 

Produktutveckling Biomekanik 

Integrerad produktutveckling 

Produkt- och processutveckling 

Produktutveckling 

Produktutveckling och innovationsledning 

Teknisk design 

Religionsvetenskap och teologi Kyrko- och missionsstudier 

Religionsbeteendevetenskap 

Religionshistoria 

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap 

Religionsvetenskap 

Religionsvetenskap ‒ specialisering i judaistik 

Religionsvetenskap ‒ specialisering i religionshistoria 

Religionsvetenskap med specialisering i etik 

Religionsvetenskap med specialisering i islamologi 

Religionsvetenskap och teologi 

Religionsvetenskap och teologi med specialisering i 

bibelvetenskap 

Religionsvetenskap och teologi med specialisering i kyrko- 

och missionsstudier 

Religionsvetenskap och teologi med specialisering i 

religionshistoria och religionsbeteendevetenskap 

Religionsvetenskap och teologi med specialisering i tros- och 

livsåskådningsvetenskap 

Religionsvetenskap/kunskap 

Teologi 

Tros- och livsåskådningsvetenskap 

Rymdteknik Rymdteknik 

Samhällsbyggnadsteknik Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnadsteknik 

Skogsvetenskap Skogs- och träteknik 

Skogshushållning 

Skogsvetenskap 

Sociologi Arbetsvetenskap 

Sociologi 

Spanska Spanska 

Statistik Matematisk statistik 

Statistik 



   
 

 

Statsvetenskap Internationella relationer 

Miljövetenskap med inriktning mot miljöpolitik 

Offentlig förvaltning 

Statskunskap 

Statsvetenskap 

Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och 

internationell samverkan 

Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet 

Statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik 

Statsvetenskap/kunskap 

Statsvetenskap: krishantering, internationell samverkan 

Svenska/Nordiska Språk Nordiska språk 

Svenska 

Svenska ‒ språk och litteratur 

Svenska med didaktisk inriktning 

Svenska med specialisering i språkkonsultarbete  

Svenska med specialisering i svenska som andraspråk 

Svenska med specialisering i svenska, språklig inriktning 

Svenska som andraspråk 

Svenska språket 

Svenska språket med inriktning mot språkkonsultverksamhet 

Svenska/nordiska språk 

Teknik Produktionsteknik 

Teknik 

Teknisk design 

Teknisk fysik och elektroteknik 

Teknologi 

Teknisk fysik Teknisk fysik 

Teknisk fysik och elektroteknik 

Trä- och pappersteknik Träteknik 

Tyska Tyska 

Väg- och vattenbyggnad Väg- och vattenbyggnad 

 

  



   
 

 

      Bilaga 3 

Huvudområden som ingår i de huvudområdesgrupper som leder till ämneslärarexamen för 

gymnasieskola 

 
Huvudområdesgrupp  Huvudområde 

Biologi Biodiversitet och bevarandebiologi 

Biodiversitet och systematik 

Biologi 

Biologi med fördjupning i akvatisk ekologi 

Biologi med fördjupning i bevarandebiologi och naturvård 

Biologi med fördjupning i ekologi 

Biologi med fördjupning i marinbiologi 

Biologi med fördjupning i växtbiologi 

Biologi med fördjupning i växtekologi 

Biologi med fördjupning i zooekologi 

Biologi med inriktning mot biodiversitet och systematik 

Biovetenskap 

Ekologi och biodiversitet 

Etologi 

Evolutionsbiologi 

Experimentell växtbiologi 

Genetisk och molekylär växtbiologi 

Marinbiologi 

Systembiologi 

Toxikologi 

Bioteknik  Bioenergiteknik 

Bioteknik 

Molekylär bioteknik 

Teknisk biologi 

Byggteknik  Byggnadsteknik 

Byggteknik 

Byggteknik inriktning förnybar energi 

Datateknik  Datalogi 

Datalogi och datateknik 

Datateknik 

Inbyggda system 

Informationsteknik 

Programvaruteknik  

Ekonomisk historia Demografi 

Ekonomisk demografi 

Ekonomisk historia 

Ekonomisk utveckling 

Ekonomisk utveckling och tillväxt 

Innovation och global hållbar utveckling 

Elektronik Elektronik 

Elektroteknik  Elektronikkonstruktion 

Elektroteknik 

Elkraftsteknik 

Energiteknik  Energi- och miljöteknik 

Energi- och miljöteknologi 

Energisystem 

Energisystemteknik 

Energiteknik 

Energiteknik med inriktning mot vindkraft 

Energiteknik med inriktning mot vindkraftsprojektering 

Miljö- och energisystem 

Solenergiteknik 



   
 

 

Engelska Engelska 

Engelska med specialisering i engelsk litteraturvetenskap 

Engelska med specialisering i engelsk språkvetenskap 

Engelskspråkig litteratur 

Språk och språkvetenskap med specialisering i engelska 

Tillämpad engelsk lingvistik 

World Englishes 

Filosofi Evidensbasering 

Filosofi 

Praktisk filosofi 

Teoretisk filosofi 

Fordons- och farkostteknik  Flygteknik 

Franska Franska 

Språk och språkvetenskap med specialisering i franska 

Fysik Astrofysik 

Beräkningsfysik 

Fysik 

Fysik med inriktning mot materialfysik och biologiska system 

Medicinsk strålningsfysik 

Synkrotronljusbaserad vetenskap 

Teoretisk fysik 

Företagsekonomi Accounting 

Affärssystem 

Ekonomi med IT 

Elektronisk handel 

Företagsekonomi 

Företagsekonomi med fördjupning i företagsfinansiering 

Företagsekonomi med fördjupning i globalisering, 

varumärken och konsumtion 

Företagsekonomi med fördjupning i internationell 

marknadsföring och varumärken 

Företagsekonomi med fördjupning i internationell strategisk 

ledning 

Företagsekonomi med fördjupning i ledarskap, kunskap och 

förändringsprocesser 

Företagsekonomi med fördjupning i redovisning och 

ekonomistyrning 

Företagsekonomi med fördjupning i redovisning och 

finansiell kommunikation 

Företagsekonomi med fördjupning i redovisning och 

finansiering 

Företagsekonomi med fördjupning i redovisning och revision 

Företagsekonomi: strategi och ledning 

Företagsekonomisk analys 

Innovation, entreprenörskap och management 

International business 

Management 

Marketing and Consumption 

Marknadsföring 

Redovisning 

Technology Management 

Geografi Geografi 

Landskapsvetenskap 



   
 

 

Geovetenskap och naturgeografi Geokemi 

Geologi 

Geologiska vetenskaper 

Geovetenskap 

Geovetenskap/Naturgeografi 

Marin geovetenskap 

Meteorologi, oceanografi och klimat 

Naturgeografi 

Naturgeografi och ekosystemanalys 

Naturgeografi och ekosystemvetenskap 

Naturgeografi och kvartärgeologi 

Naturresursteknik 

Oceanografi 

Grekiska Antik grekiska 

Grekiska 

Grekiska och bysantinologi  

Språk och språkvetenskap ‒ specialisering i 

grekiska/nygrekiska 

Språk och språkvetenskap med specialisering i grekiska 

Historia Afrikanska studier  

Historia 

Historia med inriktning mot militärhistoria  

Historiska studier 

Historiska studier ‒ specialisering i historia 

Medeltidsstudier 

Industriell ekonomi, organisation och 

ledning  

Industriell ekonomi 

Industriell ekonomi och management 

Industriell ekonomi och organisation 

Industriell organisation 

Industriell organisation och ekonomi 

Industriell teknik 

Produktionssystem 

Systemekonomi 

Juridik och rättsvetenskap Affärsjuridik 

Design och Innovation Law 

Europeisk ekonomisk rätt 

Europeisk handelsrätt 

Europeisk immaterialrätt 

Europeisk och internationell handelsrätt 

Europeisk och internationell skatterätt 

Handelsrätt 

Internationell handelspolicy och regelverk för handel 

Internationell kommersiell skiljedomsrätt  

Juridik 

Juridik med inriktning folkrätt 

Offentlig rätt 

Rättssociologi 

Rättsvetenskap 

Sjörätt 

Skatterätt 

Kemi Analytisk kemi  

Kemi 

Kemi med inriktning mot läkemedelskemi  

Kemi med inriktning mot organisk kemi och läkemedelskemi 

Läkemedelskemi 

Materialkemi  

Miljökemi 

Nanokemi  

Organisk kemi 

Peptid- och proteinkemi  

Proteinvetenskap 



   
 

 

Kemiteknik  Kemi och kemiteknik 

Kemiteknik 

Kemiteknik med fysik 

Miljö- och processteknik 

Lantmäteri Lantmäteriteknik 

Latin Latin 

Språk och språkvetenskap med specialisering i latin 

Litteraturvetenskap Litteratur‒Kultur‒Medier 

Litteratur‒Kultur‒Medier‒specialisering i 

allmän/skandinavisk litteratur 

Litteratur‒Kultur‒Medier med specialisering i allmän 

litteratur 

Litteratur‒Kultur‒Medier med specialisering i skandinaviska 

studier 

Litteraturvetenskap 

Litteraturvetenskap med specialisering i barnlitteratur 

Litteraturvetenskap: kultur och medier 

Maskinteknik Industriell organisation och ekonomi 

Maskinteknik 

Teknisk design 

Matematik Beräkningsteknik 

Finansiell matematik 

Försäkringsmatematik 

Matematik 

Matematik med fördjupning i numerisk analys 

Matematik/Tillämpad matematik 

Matematiska vetenskaper  

Tillämpad matematik 

Materialvetenskap och materialteknik  Material och produktutveckling 

Materialteknik 

Materialvetenskap 

Miljöteknik  Miljöteknik 

Miljövetenskap Ekologi 

Ekosystem, institutioner och globalisering 

Ekosystem, resiliens och förvaltning 

Miljö- och hållbarhetsvetenskap 

Miljö- och hälsoskydd 

Miljöanalys och miljöförvaltning 

Miljövetenskap 

Miljövetenskap med fördjupning i tillämpad klimatstrategi 

Miljövetenskap med inriktning mot atmosfärsvetenskap 

Miljövetenskap med inriktning mot atmosfärsvetenskap, 

klimat och ekosystem 

Miljövetenskap med inriktning mot ekotoxikologi 

Miljövetenskap med inriktning mot miljö- och hälsoskydd 

Miljövård och fysisk planering 

Molekylärbiologi Mikrobiologi 

Molekylär biofysik 

Molekylära livsvetenskaper 

Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna 

Molekylärbiologi 

Molekylärbiologi med fördjupning i medicinsk biologi 

Molekylärbiologi med fördjupning i mikrobiologi 

Molekylärbiologi med fördjupning i molekylär genetik och 

bioteknik 

Molekylärbiologi med inriktning mot genomik och 

systembiologi 



   
 

 

Nationalekonomi Economics 

Ekonometri 

Ekonomisk tillväxt, innovationer och rumslig dynamik 

Ekonomisk utveckling 

Ekonomisk utveckling och tillväxt 

Innovation och global hållbar utveckling 

Innovation och rumslig dynamik 

Nationalekonomi 

Produktutveckling Biomekanik 

Integrerad produktutveckling 

Produkt- och processutveckling 

Produktrealisering 

Produktutveckling 

Produktutveckling och innovationsledning 

Teknisk design 

Teknisk produkt- och produktionsframtagning 

Psykologi Arbets- och organisationspsykologi 

Miljöpsykologi 

Missbruks- och beroendevetenskap med inriktning mot 

psykologi 

Psykologi 

Psykologi med inriktning mot arbets- och 

organisationspsykologi 

Psykologi med inriktning mot samhällspsykologi 

Psykologi med inriktning mot sexologi 

Socialpsykiatri  

Religionsvetenskap och teologi Kyrko- och missionsstudier 

Religionsbeteendevetenskap 

Religionshistoria 

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap 

Religionsvetenskap 

Religionsvetenskap ‒ specialisering i judaistik 

Religionsvetenskap ‒ specialisering i religionsfilosofi 

Religionsvetenskap ‒ specialisering i religionshistoria 

Religionsvetenskap med specialisering i etik 

Religionsvetenskap med specialisering i islamologi 

Religionsvetenskap med specialisering i 

religionsbeteendevetenskap 

Religionsvetenskap och teologi 

Religionsvetenskap och teologi med specialisering i 

bibelvetenskap 

Religionsvetenskap och teologi med specialisering i kyrko- 

och missionsstudier 

Religionsvetenskap och teologi med specialisering i 

religionshistoria och religionsbeteendevetenskap 

Religionsvetenskap och teologi med specialisering i tros- och 

livsåskådningsvetenskap 

Religionsvetenskap/kunskap 

Religious Roots of Europe 

Teologi 

Teologi ‒ specialisering i Gamla testamentets exegetik 

Teologi ‒ specialisering i kyrkohistoria 

Teologi ‒ specialisering i praktisk teologi 

Teologi ‒ specialisering i systematisk teologi 

Teologi med specialisering i missionsvetenskap med 

ekumenik 

Teologi med specialisering i Nya testamentets exegetik 

Tros- och livsåskådningsvetenskap 

Rymdteknik Rymdteknik 

Samhällsbyggnadsteknik Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnadsteknik 



   
 

 

Skogsvetenskap Skogs- och träteknik 

Skogshushållning 

Skogsvetenskap 

Sociologi Arbetsvetenskap 

Sociologi 

Sociologi med inriktning mot arbetsintegrerat lärande 

Sociologi med inriktning mot samhällsanalys 

Spanska Spanska 

Språk och språkvetenskap med specialisering i spanska 

Statsvetenskap Internationella relationer 

Miljövetenskap med inriktning mot miljöpolitik 

Offentlig förvaltning 

Statskunskap 

Statsvetenskap 

Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och 

internationell samverkan 

Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet 

Statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik 

Statsvetenskap/kunskap 

Statsvetenskap: krishantering, internationell samverkan 

Svenska/Nordiska Språk Nordiska språk 

Skandinavistik 

Språk och språkvetenskap med specialisering i 

svenska/nordiska språk 

Svenska 

Svenska ‒ språk och litteratur 

Svenska med didaktisk inriktning 

Svenska med specialisering i språkkonsultarbete  

Svenska med specialisering i svenska som andraspråk 

Svenska med specialisering i svenska, språklig inriktning 

Svenska som andraspråk 

Svenska språket 

Svenska språket med inriktning mot språkkonsultverksamhet 

Svenska/nordiska språk 

Teknik Produktionsteknik 

Resursåtervinning 

Teknik 

Teknisk design 

Teknisk fysik och elektroteknik 

Teknologi 

Virtuell produktframtagning 

Teknisk fysik Teknisk fysik 

Teknisk fysik och elektroteknik 

Trä- och pappersteknik Träteknik 

Tyska Språk och språkvetenskap med specialisering i tyska 

Tyska 

Väg- och vattenbyggnad Underhållsteknik 

Väg- och vattenbyggnad 

 

 


