
  
    

 
 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

 

   

 
  

 
     

 

 

 

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 

Bilaga till ansökan till Kompletterande pedagogisk utbildning 
ordinarie studiegång (L1KPO), 90 hp, helfart, VT22 
Läs noga igenom informationen om ansökan och de särskilda behörighetskrav som gäller 
undervisningsämnen för respektive inriktning på sidan Ämnen och behörighetskrav, KPU. 
Fyll helst i på datorn, spara som ditt dokument och skicka in digitalt.

1. Person- och adressuppgifter

Namn: ........................................................................................................................................... 

Personnummer: ............................................................................................................................ 

Bostadsadress: .............................................................................................................................. 

Postadress: .................................................................................................................................... 

Tel bostad: ............................................................... Tel arbete: .................................................. 

Tel mobil: .................................................................................. 

E-postadress: ................................................................................................................................ 

2. Ange sökingång (ämne)
Det finns två sökingångar till KPU, ordinarie studiegång: 

1. Inriktning grundskolan årskurs 7–9, ett ämne.
Vid sidan grundläggande behörighet krävs högskolestudier om minst 90 hp (avslutade kurser).

2. Inriktning gymnasieskolan, ett ämne.
Vid sidan grundläggande behörighet krävs högskolestudier om minst 120 hp (avslutade kurser)
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https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/amnen-och-behorighetskrav-kpu


  

  
 

        

   
 

  
 

    

 

 

Ämne grundskolan årskurs 7-9 
Skriv en etta (1) på det ämne du söker till i första hand. Om du har fler ämnen du vill 
söka in med skriver du 2 på ditt andrahandsval, 3 på ditt tredjehandsval osv. 

Tabell 1 Valbara ämnen åk 7-9 i alfabetisk ordning (B-T) 

☐ Bild ☐ Historia ☐ Slöjd

☐ Biologi ☐ Idrott och hälsa ☐ Spanska

☐ Engelska ☐ Kemi ☐ Svenska

☐ Franska ☐ Matematik ☐ Svenska som andraspråk

☐ Fysik ☐ Musik ☐ Teknik

☐ Geografi ☐ Religionskunskap ☐ Tyska

☐Hem- och konsumentkunskap ☐ Samhällskunskap

Ämne gymnasieskolan 
Skriv en etta (1) på det ämne du söker till i första hand. Om du har fler ämnen du vill söka in 
med skriver du 2 på ditt andrahandsval, 3 på ditt tredjehandsval osv. 

Tabell 2 Valbara ämnen gymnasieskolan i alfabetisk ordning (B-T) 

☐ Biologi ☐ Historia ☐ Psykologi

☐ Design ☐ Idrott och hälsa ☐ Religionskunskap

☐ Engelska ☐ Juridik ☐ Samhällskunskap

☐ Filosofi ☐ Kemi ☐ Sociologi

☐ Film- och tv-produktion ☐ Latin ☐ Spanska

☐ Fotografisk bild ☐ Ljudproduktion ☐ Svenska

☐ Franska ☐ Matematik ☐ Svenska som andraspråk

☐ Fysik ☐ Musik ☐ Teknik

☐ Företagsekonomi ☐ Naturkunskap ☐ Tyska

☐ Geografi ☐ Pedagogik
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3. Mina meriter på ”Mina sidor” på antagning.se

☐ Jag ser inte mina betyg från gymnasiet/folkhögskola/vuxenutbildning och högskolan på
antagning.se och kommer därför att antingen ladda upp dem elektroniskt eller skicka in dem
per post till Antagningsservice till adressen nedan.

4. Förhandsbedömning av ämnesstudier

☐ Jag har fått en förhandsbedömning av mina ämnesstudier från ämnesansvarig institution
och bifogar förhandsbedömningen. (Förhandsbedömning är inget krav.)

5. Utlandsstudier
☐ Jag har studerat utomlands och bifogar de meriter som jag vill åberopa.

6. Övriga upplysningar
........................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………….. 

7. Namnunderskrift

………………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande:……………………………………………………………………………

Ansökningsinformation 
Obs! Eventuell antagning gäller under förutsättning att de uppgifter som lämnats i bilagan 
kan styrkas med originalhandlingar. 

Ansök senast 15 oktober på www.antagning.se 

Senast 21 oktober ska denna bilaga och eventuella merithandlingar kommit in till 
Antagningsservice. Bilagan samt merithandlingar laddas upp digitalt enligt 
instruktioner på antagning.se, 

OBS! Skicka aldrig några original! 

Särskilda instruktioner gäller om du inte kan 

alternativt skickas per post.

ladda upp digitalt, se antagning.se. 
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