
Bilaga till sen anmälan till Kompletterande pedagogisk utbildning, 
med förhöjd studietakt (L1KPA), 90 hp, VT22 
Läs noga igenom informationen om ansökan och 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: .............................................................................................................................. 

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 

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

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

Telefon bostad: ....................................................Telefon arbete: .................................................... 

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

2. Ange vilken inriktning och vilket ämne som du söker till:
Det finns fem sökingångar till KPU med förhöjd studietakt: 

• Inriktning årskurs 7–9 i ett ämne
o Välj mellan estetiska ämnen, naturvetenskap eller språk

• Inriktning gymnasieskolan i ett ämne
o Välj mellan naturvetenskap eller språk

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/amnen-och-behorighetskrav-kpu


Bild 

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. 

Grundskolans årskurs 7-9 
Inriktning årskurs 7–9 i ett ämne. Vid sidan av kandidatexamen eller motsvarande krävs 
att du har 90 hp i ett undervisningsämne i grundskolan. I examen ska det ingå ett 
vetenskapligt arbete/examensarbete om 15 hp i sökt undervisningsämne. 

Estetiska ämnen Naturvetenskap Språk 

Biologi Franska 

Musik Fysik Spanska 

Slöjd Kemi Tyska 

Matematik 

Teknik 

Gymnasieskolan
Inriktning gymnasieskolan i ett ämne. Vid sidan av kandidatexamen eller motsvarande 
krävs att du har 120hp i ett undervisningsämne i gymnasieskolan. I examen ska det ingå ett 
vetenskapligt arbete/examensarbete om15 hp i sökt undervisningsämne. 

Naturvetenskap Språk 
Biologi Franska 

Fysik Spanska 

Kemi Tyska 

Matematik 

Teknik 

3. Mina meriter på ”Mina sidor” på antagning.se
Jag ser inte mina betyg från gymnasieskola/folkhögskola/vuxenutbildning/högskola på
antagning.se och kommer därför att antingen ladda upp dem elektroniskt eller skicka dem
per post till Antagningsservice på adressen nedan.

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



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

6. Jag har avlagt doktors- eller licentatexamen
Doktorsexamen och bifogar de meriter som jag vill åberopa.

Licentiatexamen och bifogar de meriter som jag vill åberopa.

7. Övriga upplysningar
……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

8. Namnunderskrift

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

Namnförtydligande: ……………………………………..…....................................................

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

Ansök (sen anmälan) senast 20 december på www.antagning.se 

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

Särskilda instruktioner gäller om du inte kan 

alternativt skickas per post. OBS! Skicka aldrig några original! 

ladda upp digitalt, se antagning.se. 
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