
Bilaga till anmälan till Kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU) 
Du gör din anmälan till KPU på www.antagning.se. Du ska också fylla i och ladda upp denna 
bilaga och övriga dokument som behövs för att bedöma dina tidigare studier. Läs noga igenom 
informationen på KPU:s programsida innan du fyller i bilagan. Information om behörighetskrav, 
anmälan och prioritering av urvalet hittar du genom att klicka på den inriktning du vill söka:  

Person- och adressuppgifter
Efternamn Tilltalsnamn Personnummer 

E-postadress Telefon 

Markera vilken inriktning du anmäler dig till
En examen mot årskurs 7-9 ger behörighet att undervisa i årskurs 4-9 och även i gymnasieskolan i 
det ämne där du har minst 90 hp (undantaget svenska, samhällskunskap och musik där det krävs 
120 hp). En examen mot gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i årskurs 7-9 och 
gymnasieskolan. I praktisk-estetiska ämnen (t.ex. bild och idrott och hälsa) blir du oavsett vilken 
inriktning du läser behörig att undervisa i hela grundskolan (från årskurs 1).

Grundskolans årskurs 7-9 

Gymnasieskolan

Ange ämne/ämnen du vill prövas mot

På KPU:s programsida kan du se vilka ämnen vi antar i som första, andra och tredje ämne. 
Ämnena filosofi, naturkunskap och specialidrott finns bara i gymnasieskolan. 
OBS! filosofi och specialidrott är bara möjliga att söka i kombination med ett annat ämne. 

Första undervisningsämne

Andra undervisningsämne

Tredje undervisningsämne
(Endast möjligt på inriktning åk 7-9)

På nästa sida fyller du i vilka kurser du har läst som du anser ska ingå för behörighet i det 
ämne/ de ämnen du vill prövas mot. 

KPU inriktning årskurs 7-9 KPU inriktning gymnasieskolan
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______________________________________________________________________________________ 
Observera att du måste ladda upp bilagan på antagning.se senast sista anmälningsdag! 
För mer information kontakta support@du.se 

http://www.antagning.se/
https://www.du.se/sv/Utbildning/Program/kompletterande-pedagogisk-utbildning/behorighetskrav-ansokan-och-prioritering-av-urvalet-till-kpu-inriktning-arskurs-7-9/
https://www.du.se/sv/Utbildning/Program/kompletterande-pedagogisk-utbildning-gymnasiet/behorighetskrav-ansokan-och-prioritering-av-urvalet-till-kpu-inriktning-gymnasieskolan/


Följande kurser vill jag få prövade mot ämne: 

Kurskod Kursens namn
Antal 

högskolepoäng Läst vid högskola/ universitet

Kurskod Kursens namn
Antal

 högskolepoäng Läst vid högskola/ universitet

Observera att du måste ladda upp bilagan på antagning.se senast sista anmälningsdag! 
För mer information kontakta support@du.se 

Övriga upplysningar 

2 (2)

Underlag för bedömning 
Fyll i vilka kurser du har läst som du anser ska ingå för behörighet i det ämne/ de ämnen som du vill 
prövas mot. Samma kurs kan inte ingå i två olika ämnen.   

Följande kurser vill jag få prövade mot ämne: 
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