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Prioritering av urvalet 
Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med vissa undervisningsämnen. Urvalet av sökande sker enligt följande prioritering se här: 

Åk 7-9: 

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

Gymnasiet: 

https://www.du.se/sv/Utbildning/Program/kompletterande-pedagogisk-utbildning-gymnasiet/behorighetskrav-ansokan-och-prioritering-av-urvalet-till-kpu-
inriktning-gymnasieskolan/ 
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Ämne 7-9 Gymnasiet Kommentarer: 
Bild Följande områden ska ingå:  

 
Bildframställning, redskap för 
bildframställning och bildanalys. 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet:  
 
Bildframställning  
- Bild-konst- och kommunikationsteori med 
fokus på skolans kultur, samt visuell retorik  
- Kombinationer av bild, ljud och text i 
bildskapande  
- Installationer  
- Digital bearbetning av bilder  
- Etik och värderingar  
- Design  
 
Redskap för bildframställning  
- Former, färger och bildkompositioner  
- Material och verktyg  
- Två- och tredimensionellt arbete  
- Digitala verktyg  
 
Bildanalys  
- Frågor som identitet, sexualitet, etnicitet 
och maktrelationer  
- Massmediebilders budskap och påverkan  
- Samtida konst och dokumentärbilder och 
arkitektoniska verk från olika tider och 
kulturer i Sverige, Europa och övriga världen  

Följande områden ska ingå:  
 
Bildframställning och gestaltning, form, 
bildanalys 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet:  
 
Bildframställning och gestaltning  
- Arbete med konstnärliga processer  
- Praktiskt bildarbete och konstnärliga 
kompositionstraditioner för två- och 
tredimensionella bilder, färgteorier och 
färgsystem  
- Bildspråkliga teorier, grundläggande 
kommunikationsteorier  
- Marknadsföring  
- Grafisk formgivning  
 
Form  
- Betraktande analys och tolkning av olika typer 
av två- och tredimensionell form  
- Begrepp för samtal om form och formgivning 
utifrån olika perspektiv t.ex. färg och form, 
genus och klass, etnicitet och ålder  
- Skulptur- och formgivningsprocesser  
- Produktion i form av två- och tredimensionella 
tekniker med nya och traditionella material 
metoder och medier  
- Formens användningsområden och 
kommunikation  

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 
Fil kand i bild, Fil mag i bild, Fil 
mag i konstvetenskap, Fil kand i 
Fine Arts, Fil Mag i Fri konst, 
Svenska yrkeshögskolan i Finland 
(godkänns av Konstfack som 90 
hp i Bild). 
 
Designutbildningar, 
Illustratörutbildningar på 
högskolenivå samt  
högskoleexamen i fri konst. 



- Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva 
och samtala om bilders utformning  
- Konst-, kultur- eller idéhistoria  
- Visuell kommunikation  
- Bildkommunikation  
- Bildvetenskapliga teorier 

- Lagar och bestämmelser, upphovsrätt och 
arbetsmiljö  
- Design  
- Arkitektur och konst i privata och offentliga 
rum  
 
Bildanalys  
- Bildsamtal ur olika perspektiv t.ex. färg och 
form, genus och klass, etnicitet och ålder  
- Betraktande analys och tolkning av olika 
visuella framställningar  
- Problematisering av ett stoff och 
problemlösning i bild  
- Bilders funktioner och användningsområden  
- Skillnaden mellan olika genrer  
- Visuell kommunikation  
- Bildkommunikation 
 - Bildvetenskapliga teorier 

Biologi Följande områden ska ingå:  
 
Fysiologi, cellbiologi, ekologi, evolution, 
genetik, biologins metoder och bioteknik 
eller motsvarande. 
 
Artkunskap om svenska växter och djur 
(floristik och faunistik) ska ingå i 
ämnesinnehållet. 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Fysiologi 
- Fysiologi hos människan och andra djur 

Följande områden ska ingå: 
 
Fysiologi, cellbiologi, ekologi, evolution, 
genetik, biologins metoder och bioteknik eller 
motsvarande.  
 
Artkunskap om svenska växter och djur (floristik 
och faunistik) ska ingå i ämnesinnehållet. 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Fysiologi  
- Fysiologi hos människan och andra djur  
- Fysiologi hos växter och svampar 

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
Fil. kand resp fil.mag. i biologi, 
Civilingenjör med inriktning mot 
biologi, Biomedicin, 
Molekylärbiolog, Jägmästare, 
Apotekare, Husdjur/Agronom, 
Infektionsbiologi.  



- Fysiologi hos växter och svampar 
- Kropp och hälsa  
- Kroppens celler, organ och organsystem  
- Människans sexualitet och reproduktion  
- Livscykler hos växter, svampar och djur 
- Samband mellan levnadsförhållanden, 
hälsa och sjukdom  
 
Cellbiologi 
- Eukaryota och prokaryota celler  
- Arvsmassan  
- Celldelning 
- Cellers livscykler  
- Celldelars funktion  
 
Ekologi 
- Människans påverkan på naturen, lokalt 
och globalt 
 - Ekosystems energiflöden och kretslopp av 
materia  
- Fotosyntes, förbränning och andra 
ekosystemtjänster  
- Populationsekologi  
- Artrikedom och artsammansättning  
- Floristik och faunistik  
- Botanik 
- Zoologi  
- Systemekologi 
- Hållbar utveckling 
 
 
Evolution  
- Evolutionens mekanismer och uttryck  

- Kropp och hälsa  
- Organsystem och deras uppbyggnad  
- Hormonsystem och nervsystem  
- Immunsystem, smittspridning och infektion  
- Mikroorganismer 
- Människans sexualitet och reproduktion 
- Livscykler hos växter, svampar och djur 
- Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa 
och sjukdom  
 
Cellbiologi 
- Eukaryota och prokaryota celler  
- Arvsmassan  
- Celldelning 
- Cellers livscykler  
- Celldelars funktion  
- Molekylärbiologi  
 
Ekologi 
 - Människans påverkan på naturen, lokalt och 
globalt  
- Ekosystems energiflöden och kretslopp av 
materia  
- Fotosyntes, förbränning och andra 
ekosystemtjänster  
- Störningar i ekosystem  
- Naturvård  
- Populationsekologi  
- Artrikedom och artsammansättning  
- Ekologisk hållbar utveckling  
- Floristik och faunistik  
- Botanik 
- Zoologi  



- Naturvetenskapliga teorier om livets 
uppkomst  
- Släktträd och principer för indelning av 
organismvärlden  
- Biologins idéhistoria, historiska och nutida 
upptäckter inom biologiområdet  
 
Genetik 
- DNA-replikation  
- Mutationer  
- Transkription, translation, geners uttryck 
och proteinsyntes 
- Genetikens användningsområden och 
etiska frågor  
- Korsningsscheman  
 
Biologins metoder 
- Planering, genomförande och utvärdering 
av fältstudier, experiment och simuleringar 
- Det experimentella arbetets betydelse för 
att testa, omvärdera och revidera 
hypoteser, teorier och modeller 
 
Bioteknik  
- Biologiskt verksamma makromolekyler  
-Cellers och makromolekylers användning 
inom industri, jordbruk, medicin och 
forskning  
- Biotekniska och gentekniska verktyg och 
metoder  
 

- Systemekologi 
- Beteendeekologi  
- Etik och hållbar utveckling  
 
Evolution  
- Evolutionens mekanismer och uttryck 
- Naturvetenskapliga teorier om livets 
uppkomst  
- Släktträd och principer för indelning av 
organismvärlden  
- Biologins idéhistoria, historiska och nutida 
upptäckter inom biologiområdet  
 
Genetik 
- DNA-replikation  
- Mutationer 
- Transkription, translation, geners uttryck och 
proteinsyntes 
- Genetikens användningsområden och etiska 
frågor  
- Korsningsscheman  
 
Biologins metoder 
- Planering, genomförande och utvärdering av 
fältstudier, experiment och simuleringar 
- Det experimentella arbetets betydelse för att 
testa, omvärdera och revidera hypoteser, 
teorier och modeller 
- Fysiologiska undersökningar och laborationer 
inklusive användning av modern utrustning. 
- Molekylärbiologiska metoder  
- Sterilteknik och odling av bakterier 
 



Bioteknik  
- Biologiskt verksamma makromolekyler  
-Cellers och makromolekylers användning inom 
industri, jordbruk, medicin och forskning  
- Biotekniska och gentekniska verktyg och 
metoder  
- GMO (genmodifierade organismer)  
 

Dans  
 
 
 

Följande områden ska ingå:  
 
Dansgestaltning, dansteori och dansteknik 
 
Ämnesinnehåll som i huvudsak ska ingå: 
 
Dansgestaltning 
- Koreografi  
- Repertoar  
- Improvisation  
- Komposition  
 
Dansteori  
-Dansteori 
- Danshistoria  
- Dansanalys  
 
Dansteknik 
 - Olika dansstilar exempelvis: Modern nutida 
dans, klassisk balett, jazzdans m.fl  
 
 

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Engelska Följande ska ingå:  
 
Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 
grammatik/språkstruktur, engelskspråkig 
kultur och litteratur 
 
Ämnesinnehåll som i huvudsak ska ingå:  
 
Muntlig och skriftlig språkfärdighet  

-Texter och talad engelska från olika 
medier  
-Olika former av samtal  
-Argumentation  
- Beskrivningar och instruktioner  
- Hur texter och språk kan varieras för 
olika syften och sammanhang  
-Fonetik, uttal och intonation  
- Kontrastiva moment  
- Reception: språkuppfattning  
- Källkritik  

 
Grammatik/Språkstruktur  
-Grammatiska begrepp (ordklass, satsdelar, 
mm) 
-Språkliga företeelser  
-Lingvistik (inklusive syntax och semantik)  
-Grammatiska strukturer  
-Satsbyggnad  
-Ord med olika stilvärden  
-Språkliga uttryck  
 
Engelskspråkig kultur  
-Sånger, dikter och film  

Följande områden ska ingå:  
 
Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 
grammatik/språkstruktur, engelskspråkig 
kultur och litteratur 
 
Ämnesinnehåll som i huvudsak ska ingå: 
 
Muntlig och skriftlig språkfärdighet 
-Ordkunskap  
- Talat språk med dialektal och social färgning  
-Språk och samtal av olika slag  
-Olika sätt att söka, välja och kritisk granska 
talat språk och texter  
-Interaktion i mer formella sammanhang  
-Bearbetning av muntliga och skriftliga 
framställningar  
-Hur språk, bilder och ljud används för att 
påverka  
-Olika typer av texter  
- Källkritik  
-Fonetik, uttal och intonation  
-Bearbetning av språk och struktur  
- Diskussion  
- Kontrastiva moment  
- Reception: språkuppfattning  
 
Grammatik/Språkstruktur  
-Grammatiska begrepp (ordklass, satsdelar, 
mm) 
-Språkliga företeelser  
-Lingvistik (inklusive syntax och semantik)  
-Grammatiska strukturer  

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 
Fil. kand, fil.mag i engelska 
 
Utländska studier i språket om 
minst 120/ 90 hp, måste 
kompletteras med sk. kontrastiva 
moment, 7,5 hp. 



-Olika kulturer, levnadsvillkor, traditioner, 
sociala relationer i olika sammanhang och 
områden där engelska används  
- Engelskspråkiga samhällens historia  
 
Litteratur  
-Skönlitteratur, skriftlig, talad, dramatiserad 
och  
filmatiserad form  
- Litteraturteori  
- Olika typer av texter 
 

-Satsbyggnad  
-Ord med olika stilvärden  
-Språkliga uttryck  
 
Engelskspråkig kultur  
-Språket som en viktig del av samhället  
-Levnadsvillkor, attityder, värderingar, 
samhällsfrågor samt kulturella, historiska, 
politiska och sociala förhållanden i delar av 
världen där engelska används  
-Engelska språkets utbredning och ställning i 
världen  
- Språkutveckling  
 
Litteratur  
- Skönlitteratur och annan fiktion  
 

Filosofi  
 
 

Följande områden ska ingå:  
 
Grundläggande teorier rörande: värdefilosofi, 
språkfilosofi, ontologi och metafysik, 
epistemologi. 
 
Ämnesinnehåll som i huvudsak ska ingå: 
-Existens och vetande  
- Verklighetens natur  
- Filosofins historia 
-- Samtida filosofi (1900-taleets filosofi) 
- Religionsfilosofi   
- Estetik  
- Politisk filosofi  
- Rättsfilosofi  
- Normativa etiska teorier  

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 
Fil kand, fil mag i filosofi 



- Tillämpad etik  
- Filosofisk semantik (teorier om språkets 
funktion och mening) 
- Begreppsanalys och argumentationsanalys  
- Logisk analys  
 
 
 

Fysik Följande områden ska ingå: 
 
Mekanik, elektricitetslära, 
elektromagnetism, termodynamik, 
kvantfysik, vågrörelselära, klassisk fysik, 
miljöfysik, modern fysik, astronomi. 
 
Övrigt lämpligt är: analytisk mekanik, 
astronomi, kvantmekanik, kärnfysik, 
meteorologi, statistisk fysik och fasta 
tillståndets fysik. 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
 Klassisk fysik  
- Krafter, rörelser och rörelseförändringfar i 
vardagliga situationer  
- Hävarmar och utväxling i verktyg och 
redskap  
- Hur ljud uppstår  
- Magnetism  
- Mekanik  
- Rörelse och krafter  
- Optik  

Följande områden ska ingå:  
 
Mekanik, elektricitetslära, elektromagnetism, 
termodynamik, kvantfysik, vågrörelselära, 
klassisk fysik, miljöfysik, modern fysik, 
astronomi.  
 
Övrigt lämpligt ämnesinnehåll för 120 hp är: 
analytisk mekanik, astronomi, kvantmekanik, 
kärnfysik, meteorologi, statistisk fysik och fasta 
tillståndets fysik. 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet:  
 
Klassisk fysik  
- Hastighet, rörelsemängd och acceleration  
- Gravitations- och elektriska fält  
- Magnetism  
- Tryck, tryckvariationer och Arkimedes princip  
- Mekanik  
- Analytisk mekanik  
- Rörelse och krafter  
- Relativ rörelse  
- Optik  

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 
Kand. i fysik, mag. i fysik, master i 
fysik, Civilingenjör i teknisk fysik 
Civilingenjör i energiteknik 



- Vågrörelselära  
- Elektrisk energi: sambandet mellan 
spänning, ström, resistens och effekt  
- Samband mellan elektricitet och 
magnetism  
 
Miljöfysik  
- Partikelstrålning  
- Elektromagnetisk strålning  
- Energins flöden från solen genom natur 
och samhälle  
- Elproduktion, eldistribution och 
elanvändning  
- Tryck, volym, densitet och temperatur  
- Energi och energiresurser  
- Förnybara energikällor  
- Väder och klimat  
 
Modern fysik  
- Naturvetenskapliga teorier om universums 
uppkomst  
- Väderfenomen och deras orsaker  
- Fysikaliska modeller för att beskriva 
jordens strålningsbalans, växthuseffekten 
och klimatförändringar  
- Kvantfysik  
- Kvantmekanik  
- Speciell relativitetsteori  
 
Astronomi 
- Universums uppbyggnad med 
himlakroppar, solsystem och galaxer samt 
avstånden mellan dessa  

- Vågrörelselära  
- Fasta materials optiska och elektriska 
egenskaper  
- Statik  
- Harmonisk, dämpad och påtvingad svängning  
- Elektrisk energi: elektrisk laddning, fältstyrka, 
potential, spänning, ström och resistens  
- Växelström 
- Samband mellan elektricitet och magnetism  
 
Miljöfysik  
- Olika energiformer- Energiprincipen, entropi 
och verkningsgrad  
- Termisk energi: inre energi, värmekapacitet, 
värmetransport, temperatur och 
fasomvandlingar  
- Ideala/allmänna gaslagen  
- Kärnenergi: atomkärnans struktur och 
bindningsenergi  
- Massenergiekvivalensen  
- Kärnreaktioner, fission och fusion  
- Energi och energiresurser  
- Förnybara energikällor  
- Väder och klimat  
- Termodynamikens huvudsatser  
- Radioaktivt sönderfall  
- Joniserande strålning  
- Partikelstrålning  
- Halveringstid och aktivitet  
- Ljusets partikelegenskaper  
- Växelverkan mellan olika typer av strålning 
och biologiska system  
 



- Universums utveckling och atomslagens 
uppkomst  
- Kosmologi  
- Detektionsmetoder inom astronomin  
- Den astronomiska världsbilden   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modern fysik  
- Meteorologi  
- Fysikaliska förklaringsmodeller för hållbar 
utveckling  
- Kvantfysik  
- Vågpartikeldualismen  
- Kvantmekanik  
- Kärnfysik  
- Atom- och molekylfysik  
- Atomens elektronstruktur  
- Partikelfysik  
- Kondenserad materia/Fasta tillståndets fysik  
- Statistisk mekanik  
- Relativitetsteori  
- Datoriserade mätsystem 
 
Astronomi  
- Detektionsmetoder inom astronomin  
- Den astronomiska världsbilden  
- Kosmologi  
- Metoder för undersökning av universum  
- Interstellära rymden  
- Mikro- och makrokosmos  
- Planetrörelse  
 
 

Företagsekonomi  
 
 
 
 

Följande områden ska ingå:  
 
Marknadsföring, redovisning och ekonomisk 
styrning, organisation och ledarskap 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet:  

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 



 
Marknadsföring  
- Marknads- och omvärldsanalys  
- Marknadsstrategier  
- Intern- och extern marknadskommunikation  
- Internationell marknadsföring  
- Marknadsföringsteorier  
-Buisness to buisness marketing 
 
Redovisning  
- Budgetering  
- Kalkylering (kostnads- och intäktsanalys) 
- Bokslut och årsredovisning  
- Revision/revidering  
- Redovisningssystem  
 
Organisation och ledarskap 
- Entreprenörskap  
- Mötes- och presentationsteknik  
- Produktionsutvecklingsprocessen  
- Utvärdering av verksamheter 
- Organisations- och ledarskapsteorier 
-Organisationer och organisationsstrukturer 
  
 
 
 
 

 Fil kand, fil mag i 
företagsekonomi; EK kand, EK 
mag i företagsekonomi. 

Geografi Följande områden ska ingå:  
 
Naturgeografi, kulturgeografi/ 
samhällsgeografi, geografins metoder 
 

Följande områden ska ingå:  
 
Naturgeografi, kulturgeografi/ 
samhällsgeografi, geografins metoder 
 

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  



Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 

 
Naturgeografi  
- Jordens klimat- och vegetationszoner  
- Klimatförändringar  
- Förnybara energitillgångar  
- Naturfenomen exempelvis 
översvämningar, torka och jordbävningar  
- Klimatologi  
- Jordens naturgeografiska och geologiska 
byggnad  
- Miljö och naturresurser  
 
Kulturgeografi/ Samhällsgeografi  
- Produktion och konsumtion av varor  
- Jordens befolkning  
- Intressekonflikter av naturresurser  
- Fattigdom och ohälsa i olika delar av 
världen och dess samband mellan 
befolkningstäthet och klimat- och 
naturresurser  
- Människor och hållbarhet  
- Hållbar utveckling  
- Demografi  
 
 
Geografins metoder  
- Namn och läge på världsdelarnas viktigare 
länder, vatten, öar, berg, öknar regioner, 
och städer  
- Kartan och dess uppbyggnad  
- Kartografi  

Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Naturgeografi  
- Jordens naturgeografiska och geologiska 
byggnad  
- Processer i mark, vatten och luft  
- Klimatförändringen  
- Gränsöverskridande miljöproblem  
- Miljö och naturresurser  
- Klimatologi  
- Jordens naturgeografiska och geologiska 
byggnad  
- Miljö och naturresurser  
 
Kulturgeografi/ Samhällsgeografi  
- Befolkningsutveckling  
- Globalisering  
- Samhällets sårbarhet  
- Samhälls- och stadsplanering  
- Intressekonflikter  
- Turismnäring  
- Samhällsgeografi  
- Människor och hållbarhet  
- Hållbar utveckling  
- Demografi  
 
Geografins metoder  
- Kartografi  
- Geografiska informationssystem (GIS)  
- Framställning av kartor  
- Naturgeografiska mätmetoder  
 

 
Fil kand, fil mag i geografi. 
Ex på program med 
Naturgeografisk profil som med 
komplettering är 
behörighetsgivande; 
-Kandidatprogram geovetenskap 
-Kandidat biogeovetenskap 
-Kandidat miljövetenskap 
-Naturvetenskapligt 
kandidatprogram 
 
Ex på program med 
samhällsgeografisk profil som 
med komplettering är 
behörighetsgivande; 
 
-Landskapsvetarprogrammet 
-Samhällsplaneringsprogrammet 
-Samhällsvetarprogrammet 
-Geografisk 
informationsvetenskap 
-Kandidat kulturgeografi 
-Kulturvetarprogram 
-Samhällsvetenskapligt 
miljövetarprogram 



- Geografiska informationssystem (GIS)  
 

 
 

Hem- och 
konsumentkunskap 

Följande områden ska ingå:  
 
Mat, måltider och hälsa, konsumtion och 
ekonomi, mat- och måltidskultur, miljö, 
hygien och hälsa. 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Mat, måltider och hälsa  
- Näringslära  
- Kosthållning  
- Teknik i hushåll  
-Begreppsförståelse  
- Jämställdhetsperspektiv  
- Planering och hantering  
 
Konsumtion och ekonomi  
- Hushålls- och privatekonomi  
- Konsumenters rättigheter och skyldigheter  
- Media och reklam  
- Hållbar konsumtion  
- Samhällsfrågor rörande hushållsekonomi  
 
Mat- och måltidskultur  
- Historiska, kulturella, internationella och 
nationella mattraditioner  
- Etik och estetik  
 
Miljö, hygien och hälsa  
- Hygien och rengöring  

  



- Varors påverkan på miljö och hälsa  
- Hygienfrågor i hushåll  
- Individens val av varor  
 

Historia Följande områden ska ingå:  
 
Förhistorisk tid fram till ca 1700-tal, 
industrialisering och 
samhällsomvandlingar, världskrigen, 
efterkrigstid till nutid, demokratisering, 
historievetenskaplig metod och teori  
 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Förhistorisk tid,  
fram till ca 1700-tal  
- Högkulturers framväxt och utveckling  
- Antiken 
 
Industrialisering och  
samhällsomvandlingar 
- Ökande världshandel mellan Europa, Asien 
och Amerika  
- Industrialiseringen i Europa och Sverige  
- Revolutioner  
- Migration inom och mellan länder  
 
Världskrigen 
- Europeiska dominansen  
- Imperialism och kolonialism  
- Nationalism  

Följande områden ska ingå:  
 
Den europeiska epokindelningen utifrån ett 
kronologiskt perspektiv, kulturhistoria, 
industrialisering och demokratisering, 
historievetenskaplig metod och teori 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Den europeiska epokindelningen utifrån ett 
kronologiskt perspektiv  
- Förhistorisk tid  
- Forntiden  
- Antiken  
- Medeltiden  
- Renässansen  
- Upplysningstiden  
 
Kulturhistoria  
- Olika konst- och kulturbegrepp i ett historiskt 
perspektiv  
- Hur historia används inom olika kulturformer  
- Hur historia används inom kulturarvssektorn 
t.ex. bibliotek, arkiv och museum  
- Sociala och kulturella perspektiv på historia  
 
 
 

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 
Fil kand, fil mag i historia. 



- Olika former av demokrati och diktatur i 
Europa och andra delar av världen  
- Första och andra världskriget  
 
Efterkrigstid till nutid, demokratisering 
- Demokratisering i Sverige  
- Framväxten av svenska välfärdssamhället  
- Historiska perspektiv på urfolket samernas 
situation i Sverige  
- Kalla krigets konflikter  
- FN, nordiskt samarbete och framväxten av 
EU  
- Aktuella konflikter  
 
Historievetenskaplig metod och teori 
- Historiebruk 
- Källor och källkritik  
- Historiska processer  
- Historiens vetenskapliga grund  
- Historievetenskaplig teori  
- Historisk metod  
 
 
 
  
 
 

Industrialisering och demokratisering  
- Viktiga globala förändringsprocesser och 
händelser (exempelvis migration, jämställdhet, 
kolonialism, folkmord, konflikter och diktaturer)  
- Resursfördelning och resursutnyttjande  
- Befolkningsutveckling  
- Statsbildning  
- Jordbrukets utveckling  
 
Historievetenskaplig metod och teori 
- Hur individer och grupper använd historia i 
samband med konflikter  
- Historiskt källmaterial som speglar människors 
roll i historiska konflikter ur olika perspektiv  
- Kulturella förändringar eller kvinnors och 
mäns försök att försöka förändra sin egen eller 
andras situation  
- Samspel kultur och samhällsförändringar ur 
olika perspektiv  
- Historisk metod  
- Källor och källkritik  
- Historiska processer  
- Historiens vetenskapliga grund  
- Historievetenskaplig teori  
 

Idrott och Hälsa Följande områden ska ingå: 
 
Humanbiologi, friluftsliv, rörelse, hälsa, 
idrottskultur, dans, simning, friluftsliv med 
orientering samt mål-och nätspel. 
 

Följande områden ska ingå: 
 
Humanbiologi, friluftsliv, rörelse, hälsa, 
Idrottskultur, dans, simning, friluftsliv med 
orientering samt mål-och nätspel. 
 

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 



Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Humanbiologi  
- Anatomi  
- Fysiologi  
- Biomekanik  
- Träningslära  
 
Friluftsliv 
- Orientering  
- Friluftsaktiviteter  
- Allemansrätten  
- Kulturella traditioner i samband med 
friluftsliv  
- Badvett  
- Vinter- och sommarfriluftsliv  
- Simkunskap  
 
Rörelse 
- Traditionella och moderna danser  
- Dans/rörelse till musik  
- Bollspel  
- Gymnastik  
- Friidrott   
 
Hälsa 
- Dopning  
- Kroppsideal  
- Ergonomi  
- Första-hjälpen och HLR  
- Idrottspsykologi  
- Hälsobegreppets grunder  

Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Humanbiologi  
- Anatomi  
- Fysiologi  
- Biomekanik  
- Rörelselära  
- Träningslära  
 
Friluftsliv  
- Naturen som arena för rörelse och rekreation  
- Metoder och redskap för friluftsliv  
- Orientering  
- Vinter- och sommarfriluftsliv  
- Simkunskap  
 
Rörelse  
- Rörelse till musik samt dans  
- Motions- och idrottsaktiviteter  
- Bollspel  
- Gymnastik  
- Friidrott  
 
Hälsa  
- Kosthållning  
- Hälsobegreppets grunder  
- Fysiologiska och psykologiska effekter av 
träning  
- Dopning  
- Ergonomi  
- Första hjälpen, nödsituationer  
- Idrottspsykologi  

Idrottspedagog. 
Idrottsvetenskap. Olika behov av 
komplettering beroende på när 
och vad man studerade. Vanliga 
kompletteringsbehov kan vara 
metodik, didaktik, AFA, kost, 
fysiologi. 



 
Idrottskultur 
- Idrottshistoria  
- Idrottspedagogik  
- Idrottssociologi  
- Idrottsdeltagande ur ett religions- 
etnicitets- och genusperspektiv samt barn 
med behov av särskilt stöd  

 
 

- Överträning och skador  
 
Idrottskultur  
- Idrottshistoria  
- Idrottspedagogik  
- Idrottssociologi  
- Idrottsdeltagande ur ett etnicitets- och 
genusperspektiv samt barn med behov av 
särskilt stöd  
 

Juridik  
 
 
 
 
 

Följande områden ska ingå: 
 
Kurser i ämnet med djup samt med relevans för 
undervisningsämnet. 120 hp krävs samt 
bedömning av ämnesansvariga vid Högskolan 
Dalarna. Görs vid ansökan till programmet.  

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 
Fil kand, fil mag i juridik. 

Kemi Följande områden ska ingå: 
 
Grundläggande allmän och Oorganisk kemi, 
organisk kemi, biokemi och analytisk kemi, 
miljökemi eller motsvarande.  
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Grundläggande allmän och oorganisk kemi 
- Enklare modeller för atomens 

uppbyggnad 
- Grundämnena och deras 

elektronstruktur samt koppling till 
periodiska systemet och orbitalteori 

Följande ska områden ingå:  
 
Oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och 
analytisk kemi, miljökemi eller motsvarande.  
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Grundläggande allmän och oorganisk kemi 
- Enklare modeller för atomens uppbyggnad 
- Grundämnena och deras elektronstruktur 

samt koppling till periodiska systemet och 
orbitalteori 

- Namngivning och formelskrivning för 
oorganiska föreningar  

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 
Kand. i kemi, magister/master i 
kemi, Civilingenjörsprogram med 
inriktning mot kemi, Life science, 
Biomedicin, Bioresursteknik, 
Apotekare. 



- Namngivning och formelskrivning för 
oorganiska föreningar  

-  Kemiska föreningar och hur molekyl- och 
jonföreningar sätts samman  

- Kemisk bindning och intermolekylära 
krafter 

- Starka och svaga syror och baser 
-  Reaktioner och förändringar såsom syra-

basreaktioner, fällnings-reaktioner, 
redoxreaktioner 

- Grundläggande termodynamik, kinetik 
och jämviktslära 

-  Kristall- och atomstrukturer 
- Stökiometri 
- Elementära laborationsmoment samt 

enklare riskbedömningar 
 
Organisk kemi 
-  De vanligaste organiska ämnesklasserna 

och deras namngivning 
-  Stereokemi   
-  Kolatomens hybridisering och dess 

relevans för organiska funktionella 
gruppers struktur och reaktivitet 

-  Grundläggande organiska reaktioner och 
deras reaktionsmekanismer 

-   Enkla organkemiska laborationer samt 
enklare risk- och säkerhets-bedömningar 

 
 
 
Fysikalisk kemi 

-  Kemiska föreningar och hur molekyl- och 
jonföreningar sätts samman  

- Kemisk bindning och intermolekylära krafter 
- Starka och svaga syror och baser 
-  Reaktioner och förändringar såsom syra-

basreaktioner, fällnings-reaktioner, 
redoxreaktioner 

- Grundläggande termodynamik, kinetik och 
jämviktslära 

-  Kristall- och atomstrukturer  
- Stökiometri 
- Elementära laborationsmoment samt 

enklare riskbedömningar 
 
 
Organisk kemi 
-  De vanligaste organiska ämnesklasserna och 

deras namngivning 
-  Stereokemi   
-  Kolatomens hybridisering och dess relevans 

för organiska funktionella gruppers struktur 
och reaktivitet 

-  Grundläggande organiska reaktioner och 
deras reaktionsmekanismer 

-   Enkla organkemiska laborationer samt 
enklare risk- och säkerhets-bedömningar 

 
 
 
Fysikalisk kemi 
- Atomens uppbyggnad och elektronstruktur 
- Kemisk bindning kopplat till orbitalteorier 
- Kvantmekanikens grunder 



- Atomens uppbyggnad och 
elektronstruktur 

- Kemisk bindning kopplat till 
orbitalteorier 

- Kvantmekanikens grunder 
- Några vanliga spektroskopiska metoder 
- Gasers egenskaper 
- Kinetik och kemiska jämvikter 
- Elektrokemiska processer 
- Termodynamik för rena ämnen och 

blandningar 
- Fysikaliska fasomvandlingar 
- Laborativt arbete samt riskbedömningar 

iför laborationer 
 

Biokemi 
- olika cellers uppbyggnad och metabolism  
- olika biomolekylers struktur och funktion 
(aminosyror, kolhydrater, lipider, 
nukleotider) 
- Proteiners och nukleinsyrors struktur och 
funktion  
- Enzymer  
- enzymkatalyserade reaktioner, reglering av 
enzymaktivitet 
- biologiska membran 
- det genetiska informationsflödet  
- Biokemiska processer som   
människans ämnesomsättning på molekylär 
nivå  
- Bioenergetik 
- biokemiska metoder för rening och analys 
av biomolekyler 

- Några vanliga spektroskopiska metoder 
- Gasers egenskaper 
- Kinetik och kemiska jämvikter 
- Elektrokemiska processer 
- Termodynamik för rena ämnen och 

blandningar 
- Fysikaliska fasomvandlingar 
- Laborativt arbete samt riskbedömningar iför 

laborationer 
 
Biokemi  
- olika cellers uppbyggnad och metabolism  
- olika biomolekylers struktur och funktion 
(aminosyror, kolhydrater, lipider, nukleotider) 
- Proteiners och nukleinsyrors struktur och 
funktion  
- Enzymer  
-enzymkatalyserade reaktioner, reglering av 
enzymaktivitet  
-biologiska membran 
- det genetiska informationsflödet  
- Biokemiska processer som   
människans ämnesomsättning på molekylär 
nivå  
- Bioenergetik 
- biokemiska metoder för rening och analys av 
biomolekyler 
 
 
Analytisk kemi 

- Provtagningsmodeller samt 
provberedningsmetoder 

- Separationsmetoder 



 
Analytisk kemi 

- Provtagningsmodeller samt 
provberedningsmetoder 

- Separationsmetoder 
- Elektroanalys, spektroskopi, 

masspektrometri 
- Kalibreringsmetoder 
- Kvalitetsaspekter på kemiska 

mätmetoder 
- Statistisk behandling av mätdata 
- Metoder för bestämning av 

mätosäkerhet 
- Praktiskt tillämpa analytiska 

metoder 
- Planera och utföra fullständig 

analysprocedur 
- Kontrollera och bedöma kemiska 

analysers kvalité 
- Risk och säkerhetsbedömning 

 
Miljökemi 
-kemiska ämnens uppträdande i och 
påverkan på natur och levande organismer 
(mark och vatten) 
- ämnens (och människans) påverkan på 
klimatförändringar, ozonproblematik, 
försurning, övergödning 
- LCA 
- genomföra och tolka mark- och 
vattenanalyser 
 
 

- Elektroanalys, spektroskopi, 
masspektrometri 

- Kalibreringsmetoder 
- Kvalitetsaspekter på kemiska 

mätmetoder 
- Statistisk behandling av mätdata 
- Metoder för bestämning av 

mätosäkerhet 
- Praktiskt tillämpa analytiska metoder 
- Planera och utföra fullständig 

analysprocedur 
- Kontrollera och bedöma kemiska 

analysers kvalité 
- Risk och säkerhetsbedömning 

 
Miljökemi 
- kemiska ämnens uppträdande i och påverkan 
på natur och levande organismer (mark och 
vatten) 
- ämnens (och människans) påverkan på 
klimatförändringar, ozonproblematik, 
försurning, övergödning 
- LCA 
- genomföra och tolka mark- och vattenanalyser 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
Matematik 

 
 
 
 
Följande områden ska ingå:  
 
Taluppfattning och diskret matematik, 
algebra, geometri, sannolikhetslära och 
statistik, samband och förändring, analys 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Taluppfattning och diskret matematik 

- Metoder för räkning  
- Talmängder  
- Talområden  
- Digital teknik  
- Aritmetik  

 
Algebra  
- Algebraiska uttryck  
- Variabelbegrepp  
- Ekvationer  
 
Geometri  
 
- Geometriska objekt  
- Skala, likformighet och symmetri  

 
 
 
 
Följande områden ska ingå:  
 
Taluppfattning, algebra och diskret matematik, 
geometri, samband och förändring, 
sannolikhetslära och statistik, Analys 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Taluppfattning, algebra och diskret matematik  
- Metoder för beräkningar  
- Digitala verktyg  
- Algebraiska uttryck och strukturer  
- Tals egenskaper  
- Exponentialfunktioner  
- Logaritmer och logaritmfunktioner  
- Andragradsekvationer  
- Polynom  
- Trigonometriska begrepp  
- Talsystem  
- Aritmetik  
- Komplexa tal  
 
Geometri  

 
 
 
 
Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 
Fil. Kand, fil mag i matematik, 
vissa ingenjörsutbildningar. 



- Area, omkrets och volym  
- Geometriska satser och formler  
- Tangens  
 
Sannolikhetslära och statistik  
- Tabeller, diagram och grafer  
- Lägesmått, spridningsmått  
- Metoder för att beräkna sannolikhet  
- Digitala verktyg  
- Statistiska undersökningar  
 
Samband och förändring  
- Procenträkning  
- Funktioner  
- Räta linjens ekvation  
- Derivata  
- Medelförändring  
 
Analys 
- Strategier  
- Matematisk formulering av frågeställningar  
- Matematiska modeller och modulering  
 
 
 

- Fördjupning av geometriska objekt och 
begrepp  
- Metoder för mätning och beräkning  
- Symmetri  
- Användning av klassiska satser  
- Tangens  
- Vektorer  
 
Samband och förändring  
- Fördjupning av procentbegreppet och promille  
- Proportionalitet  
- Funktioner, grafer  
- Andragradsfunktioner, polynomfunktioner  
- Derivata  
- Integraler  
- Primitiv funktion, differentialekvationer  
- Medelförändring, förändringsfaktor och index  
- Trigonomiska funktioner  
- Gränsvärde  
 
Sannolikhetslära och statistik 
- Beskrivande statistik  
- Statistiska metoder och undersökningar  
- Begreppen beroende och oberoende  
- Regressionsanalys  
- Korrelation och kausalitet  
- Lägesmått, spridningsmått och 
standardavvikelse  
- Spelteori  
 
Analys 
- Matematiken som verktyg  



- Matematiska problem med anknytning till 
kulturhistoria, privatekonomi, samhällsliv  
- Matematikens möjligheter och begränsningar  
- Digitala medier och verktyg  
- Matematisk modulering  
- Matematiska modeller  
- En - och flervariabelanalys  
 

 
 
Moderna språk 

 
 
Följande områden ska ingå:  
 
Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 
grammatik/språkstruktur, språkets kultur, 
litteratur 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Muntlig och skriftlig språkfärdighet 
- Uttal, intonation  
- Fonetik  
- Samtal och kommunikation  
- Kontrastiva moment  
- Text och tal i olika medier  
- Olika former av samtal  
- Argumentation  
- Formuleringar  
- Lyssna och läsa  
- Språklig variation  
- Internationella fonetiska alfabetet (IPA)  
 
Grammatik/Språkstruktur  

 
 
Följande områden ska ingå:  
 
Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 
grammatik/språkstruktur, språkets kultur, 
litteratur, språkvetenskap/lingvistik 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Muntlig och skriftlig språkfärdighet 
- Regional och social färgning av språket  
- Dialoger och samtal  
- Reception  
- Kontrastiva moment  
-Språkliga uttryck  
- Uttal, intonation  
- Flerspråkighet  
- Språklig variation  
- Metaspråklig kunskap  
- Internationella fonetiska alfabetet (IPA)  
 
Grammatik/Språkstruktur  
- Språkliga företeelser  

 
Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 
Fil. Kand. 
Fil.mag. 
Studier i översättning 
 
Utländska studier i språket om 
minst 120/ 90 hp, måste 
kompletteras med sk. kontrastiva 
moment (i regel översättning och 
grammatik), ca 7,5 hp per 30 hp. 
Studier i översättning och 
journalism kan också vara en 
grund för komplettering. 
 



- Språkliga företeelser  
-Uttal, intonation  
-Grammatiska strukturer  
-Satsbyggnad  
-Ord med olika stilvärden  
-Språkliga uttryck  
- Kontrastiva moment  
- Vokabulär  
 
 
Språkets kultur  
- Sånger, dikter och film  
- Olika kulturer, levnadsvillkor, traditioner, 
sociala relationer i olika sammanhang och 
områden där språket används  
- Kontrastiva moment  
- Skönlitteratur och sakprosa  
- Kulturens betydelse för hållbar utveckling  
- Litteraturhistoria  
- Språkets geografi och historia  
- Språkanalys  
 
 

-Uttal, intonation  
-Grammatiska strukturer  
-Satsbyggnad  
-Ord med olika stilvärden  
- Kontrastiva moment  
- Vokabulär  
 
Språkets kultur  
- Sånger, dikter och film  
-Olika kulturer, levnadsvillkor, traditioner, 
sociala relationer i olika sammanhang och 
områden där språket används  
- Politiska och kulturella förhållanden  
- Språkets utbredning och ställning i världen  
- Kontrastiva moment  
- Kulturens betydelse för hållbar utveckling  
- Språkets geografi och historia  
 
Litteratur  
- Samtida och äldre skönlitteratur  
- Sakprosa  
- Litteraturteori  
- Litteraturhistoria  
- Språkanalys  
- Språkvetenskap  
 

Musik Följande områden ska ingå:  
 
Ensemble, körsång och dirigering, musikens 
sammanhang och funktioner, instrument 
och sång 
 

Följande områden ska ingå:  
 
Ensemble, körsång och dirigering, musikteori, 
instrument och sång 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 



Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Ensemble  
- Musikalisk gestaltning- 
instrumentkunskaper (gitarr, piano, bas, 
trummor och sång)  
- Rytmik- samspel och timing  
- Scenisk gestaltning  
- Ensembleledning  
 
Körsång och dirigering  
- Rytmik  
- Genrer i olika tid och kulturer  
- Flerstämmig körmusik  
- Egenkomponerade arrangemang  
- Arrangering  
- Körmetodik  
 
Musikens sammanhang och funktioner  
- Konstmusik, folkmusik och populärmusik 
från olika epoker  
- Musik och samhälle  
- Musikpedagogik  
- Musikhistoria  
- Musiklära  
- Musikteori  
- Musikantropologi  
- Musikpsykologi  
- Genrerkännedom  
 
Instrument och sång  
- Bruksspel och ackompanjemang  

 
Ensemble  
- Musikalisk gestaltning- instrumentkunskaper 
(gitarr, piano, bas, trummor och sång)  
- Rytmik- samspel och timing  
- Ensembleledning  
- Scenisk gestaltning  
 
 
Körsång och dirigering  
- Rytmik  
- Genrer i olika tid och kulturer  
- Flerstämmig körmusik  
- Egenkomponerade arrangemang  
- Körmetodik  
 
Musikteori  
- Konstmusik, folkmusik och populärmusik från 
olika epoker  
- Musik och samhälle  
- Musikpedagogik  
- Musikhistoria  
- Musiklära  
- Musikens sammanhang och funktion  
- Musikaliska symboler: noter, 
ackordbeteckningar etc.  
- Arrangering  
- Instrumentation  
- Musikproduktion  
- Musikantropologi  
- Musikpsykologi  
- Genrer kännedom  
- Musikvetenskap  

Konstnärlig högskoleexamen i 
musik omfattande minst 120 hp, 
Konstnärlig kandidat i musik, 
Musikerlinjen, Examen från SMI, 
Musikpedagog, 
Musikerutbildning, 
Musikerprogrammet, 
Musikinstruktörsexamen (3 år) 
från Framnäs eller Ingesunds 
folkhögskolor. 
 
Musikvetenskap, 
Instrumentallärare, 
Musikskapande. 



- Gehör och röstvård  
- Rytmik  
- Komposition  
- Satslära  
- Instrumentalspel, ackordspel, sång  
- Instrumentalmetodik  
- Improvisationsmetodik  
 
  
 

 
Instrument och sång  
- Bruksspel och ackompanjemang  
- Hörselvård  
- Röstvård  
- Rytmik  
- Gehör  
- Komposition  
- Satslära  
- Instrumentalspel, ackordspel, sång  
- Instrumentalmetodik  
- Improvisations  
 

Naturkunskap  
 
 
 

120 hp inom biologi, fysik, kemi och 
geovetenskap.  
 
Observera att ämnesstudier som ingått i 
lärarexamen i ett ämne inte kan användas för 
ytterligare ett ämne, här Naturkunskap. 
Kontakta Maria Sundberg för bedömning. 
 

 
 

 

 

Pedagogik  Följande områden ska ingå: 
 
Kurser i ämnet med djup samt med relevans för 
undervisningsämnet. Kontakta Sören Högberg 
för bedömning.  

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 
Fil kand, filmag i pedagogik 

Psykologi  Följande områden ska ingå: 
 

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 



Kognitionspsykologi, biologisk psykologi, 
social, personlighets- och utvecklingspsykologi, 
arbets- och hälsopsykologi 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Biologisk psykologi  
- Neuropsykologi  
 
Social- personlighets- och utvecklingspsykologi 
- Psykisk hälsa och ohälsa och 
behandlingsalternativ  
 

kompletteringar inom vissa 
områden:  
 
Kandidatprogrammet i 
kognitionsvetenskap. Måste 
kompletteras med olika många 
hp i psykologi beroende på vad 
studenten läst som valbart i 
programmet. 

Religion Följande områden ska ingå:  
 
Etik, religionshistoria inklusive 
världsreligionerna kristendom, islam, 
hinduism, buddhism och judendom. 
 
Perspektiv som med fördel kan ingå i 
ämnesstudierna: 
 
- Variationer inom religiösa traditioner 
 Levd religion i samtiden 
- Nya religiösa rörelser, privatreligiositet och 
sekularitet 
- Etik i relation till religion & livsåskådning 
 - Religion och samhälle 
- Mångkulturalitet/interkulturalitet  
 - Genus, identitet och sexualitet 
 - Religion, etik och existentiella frågor i 
populärkultur 

Följande områden ska ingå: 
 
Etik, religionshistoria inklusive 
världsreligionerna kristendom, islam, 
hinduism, buddhism och judendom. 
 
Perspektiv som med fördel kan ingå i 
ämnesstudierna: 
 
- Variationer inom religiösa traditioner 
- Levd religion i samtiden 
- Nya religiösa rörelser, privatreligiositet och 
sekularitet 
- Etik i relation till religion & livsåskådning 
- Religion och samhälle 
- Mångkulturalitet/interkulturalitet  
- Genus, identitet, sexualitet. Intersektionalitet 
- Religion, etik och existentiella frågor i 
populärkultur 

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 
Fil kand, fil mag 
religionsvetenskap,  
teol kand i religions-
vetenskap/teologi 



 - Religionsvetenskapliga och etiska teorier 
och metoder 
 
 
 
 
 

- Religion och vetenskap 
- Religionsvetenskapliga och etiska teorier och 
metoder 
 
 

 
 
 
Samhällskunskap 

 
 
 
Följande områden ska ingå:  
 
Politik och processer, information och 
kommunikation, rättsprocesser/ rättighet 
och rättsskipning, samhällsekonomi/ 
nationalekonomi, människan i samhället 
 
Statsvetenskap minst 60 hp samt 
nationalekonomi minst 30 hp. 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Politik och processer 
- Ideologier  
- Demokratiteori  
- Sveriges politiska system  
- EU  
- Aktuella samhällsfrågor  
- Konflikthantering  
- Europiskt och nordiskt samarbete  
- Samhällsutveckling  
- Komparativ analys  

 
 
 
Följande områden ska ingå:  
 
Politik och processer, vetenskaplig metod, 
internationellt perspektiv, information och 
kommunikation, rättsprocesser/ rättigheter 
och rättsskipning, samhällsekonomi/ 
nationalekonomi, människan i samhället 
 
Statsvetenskap 60hp och 30 hp i 
nationalekonomi, samt ytterligare 30 hp i något 
av dessa områden: sociologi, ekonomisk 
historia, kulturgeografi, freds- och 
konfliktstudier, utvecklingsstudier, 
rättsvetenskap eller motsvarande. 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Politik och processer  

 
 
Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 
Pol kand. el. pol.mag. 
 
 



- Maktförhållanden inom politiska system  
- Politisk historia  
 
Information och kommunikation  
- Mediernas roll  
- Historiskt perspektiv på media  
- Olika slags medier  
- Nyhetsvärdering, möjligheter och risker  
 
 
Rättsprocesser/rättigheter och rättskipning  
 
- Mänskliga rättigheter  
- Olika organisationers arbete  
- Nationella minoriteter  
- Demokratiska fri-rättig- och skyldigheter  
- Etiska och demokratiska dilemman  
- Sveriges rättssystem  
- Principer för rättssäkerhet  
 
Samhällsekonomi/Nationalekonomi 
- Förhållandet mellan hushållens, företagens 
och det offentligas ekonomi  
- Ekonomisk förändring i en globaliserad 
värld  
- Globalisering  
- Arbetsmarknaden och arbetsrätt  
- Utbildningsvägar  
- Makt och resurser i förhållande till kön, 
etnicitet och socioekonomisk bakgrund  
- Ekonomisk historia  
 
 

- Demokrati och politiska system  
- Maktfördelning  
- Politiska ideologier  
- Välfärdsteorier  
- Nutida samhällspolitiska utveckling  
- Opinionsbildning  
- Aktörer såsom partier och organisationer  
- Demokratiska institutioner  
- Politisk historia  
- Komparativa analyser  
- Svensk utbildningspolitik  

- EU  
 
 
Vetenskaplig metod  
- Källkritik: källkritisk granskning, tolkning och 
värdering, källhänvisning  
- Muntlig och skriftlig presentation  
- Samhällsvetenskapliga begrepp och metoder  
- Informationsinsamlingsmetoder  
- Vetenskapsteori och forskningsdesign  
 
Internationellt perspektiv  
- Internationell ekonomi:  
- Handelsrelationer  
- Ekonomisk integration  
- Valutapolitik, finansiella marknader  
- Global resursfördelning  
- Transnationella företag  
- Ekonomiska integrationsprocessen inom EU  
- Gemensamma marknader  
Internationella relationer:  



Människan i samhället 
- Ungdomars identiteter, livsstilar och 
välbefinnande  
- Sveriges befolkning  
- Svenska välfärdsstrukturer  
- Immigration förr och nu  
- Integration och segregation i samhället  
- Sociologi 
 

- Aktörer, mål och medier inom utrikes och 
säkerhetspolitik  
- Nationalstatens utmaningar  
- Världskrigens och efterkrigstidens betydelse  
- Internationell rätt, internationella 
konventioner och globaliseringens betydelse  
- Utmaningar för miljö och resursfördelning  
 
Information och kommunikation  
- Nyhetsvärdering  
- Massmediers och informationsteknikens roll i 
samhället  
- Sociala medier  
- Mediernas roll  
- Mediernas makt och politiska roll  
 
Rättsprocesser/rättigheter och rättskipning  
- Mänskliga rättigheter  
- Folkrätt i väpnande konflikter  
- Internationell humanitär rätt  
- Kön, etnicitet och makt  
- Internationella domstolar  
 
Samhällsekonomi/  
Nationalekonomi  
- Privatekonomi  
- Konsumenträtt  
- Ekonomiska strukturer och flöden i Sverige  
- Försörjning och tillväxt för företagande  
- Resursfördelning  
- Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö  
- Nationalekonomiska teoriers framväxt  
- Ekonomiska teorier  



- Ekonomisk historia  
 
Människan i samhället  
- Gruppers och individers identitet, relationer 
och sociala livsvillkor  
- Handlingsfrihet kontra strukturella villkor  
- Nationalism, kolonialism och jämställdhet i 
relation till maktfördelning  
- Människans globalisering  
- Klass, jämställdhet, social stratifiering  
- Sociologi  
- Maktteori  
 

 
 
Sociologi 

  
 
Följande områden ska ingå:  
 
Kurser i ämnet med djup samt med relevans för 
undervisningsämnet. Bedömning av lästa kurser 
gör vid ansökan av ämneskunnig vid högskolan 
dalarna. 

 
Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 
Fil kand, fil mag i sociologi. 

Specialidrott  Följande områden ska ingå:  
 
Kurser i ämnet skall ha såväl djup som relevans 
för undervisningsämnet. Områden som ska ingå 
är kurser inom medicin och naturvetenskapliga 
ämnen (idrottsfysiologi, anatomi, rörelselära, 
träningslära, idrottsskador och näringslära) och 
kurser inom samhällsvetenskapliga ämnen 
(idrottspedagogik, idrottspsykologi och 
ledarskap/coaching) samt idrottens didaktik. 
Utöver detta krävs särskild behörighet: minst 
400 poäng godkända kurser från gymnasiets 

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 
Tränarprogrammet 
Idrottspedagog programmet, 
Idrottsvetenskapliga 
programmet , tränar-
/coachingprogram, 
Elittränarutbildningen (ETU). 



ämne Specialidrott alternativt minst tre års 
dokumenterad idrottserfarenhet på elitnivå 
(även junior) inom någon av 
Riksidrottsförbundets Specialidrottsförbund 
alternativt dokumenterad tränar-
/ledarerfarenhet på elitnivå (lägst junior) om 
minst 2 år. 

Olika behov av komplettering 
beroende på när och vad man 
studerade. 

Svenska Följande områden ska ingå:  
 
Läsa och skriva, tala, lyssna och samtala, 
litterära texter/ litteraturvetenskap, 
språkbruk 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Läsa och skriva  
- Lässtrategier  
- Skrivstrategier  
-Tolka och analysera texter från olika medier  
- Olika typer av texter/genrer  
- Texter där ord, bild och ljud samspelar  
- Redigering och disposition  
- Språkets struktur  
- Grammatik  
- Hjälpmedel för stavning och ordförståelse  
- Läs- och skrivsvårigheter  
 
Tala, lyssna och samtala 
- Formulera och bemöta argument  
- Muntliga presentationer  
- Anpassning av språk, innehåll och 
disposition till syfte och mottagare  

Följande områden ska ingå: 
 
Litteratur, retorik, skrivande, språkbruk 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Litteratur  
- Skönlitteratur från olika tider och kulturer och 
dess värdehierarki  
- Berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt 
berättande  
- Svenska och internationella författarskap  
- Teater och film från olika tider och epoker  
- Dansk och norsk litteratur  
- Relation mellan skönlitteratur och 
samhällsutveckling, litteraturvetenskapliga 
begrepp  
- Genrer, exempelvis Prosa, lyrik och dramatik  
- Jämförande analys av olika teman  
- Berättandets och litteraturens betydelse för 
identitetsskapande  
- Texter med variation gällande klass, etnicitet 
och genus  
- Centrala begrepp, teorier, frågeställningar och 
metoder inom litteraturvetenskap  

 



- Digitala verktyg  
- Texter som kombinerar ord, bild och ljud  
- Retorik   
 
Litterära texter/  
Litteraturvetenskap 
- Skönlitteratur för ungdomar och vuxna 
från olika tider och ursprung (Sverige, 
Norden och övriga världen)  
- Skönlitterära genrer och värdehierarki  
- Författarkunskap, betydelsefulla författare 
från Sverige, Norden och övriga världen  
- Texternas syfte, innehåll, uppbyggnad och 
språkliga drag  
- Berättandets och litteraturens betydelse 
för identitetsskapande  
- Texter med variation gällande klass, 
etnicitet och genus  
- Sakprosa och berättande texter  
- Centrala begrepp, teorier, frågeställningar 
och metoder inom litteraturvetenskap  
 
Språkbruk  
Språkliga strategier – för att minnas och lära  
- Ords och begrepps nyanser och 
värdeladdning  
- Nya ord och låneord  
- Språkets betydelse för identitetsutveckling  
- Etiska och moraliska aspekter av språkbruk  
- Språkbruk i Sverige och Norden  
- Språkbruk genom tiderna  
- Nationella minoritetsspråk  
- Språksociologi  

 
Retorik  
- Muntlig framställning  
- Mottagaranpassning  
- Presentationstekniska hjälpmedel  
- Kommunikationssituationer  
- Grunder i retorisk arbetsprocess  
- Analys av muntlig framställning i olika medier  
- Frågan om yttrandefriheten i relation till etik, 
upphovsrätt och censur  
- Aktivt lyssnande och respons  
- Retoriska begrepp  
 
 
Skrivande  
- Skriftlig framställning av texter för 
kommunikation, lärande och reflektion  
- Textegenskaper  
- Argumentationsteknik  
- Svenska språkets uppbyggnad  
- Grammatik  
- Normer och stildrag i texter  
- Disposition i vetenskapliga texter  
- Strukturering, sammanställning och källkritisk 
granskning  
- Språkformalia  
- Skriftlig framställning av längre text  
- Textuppbyggnad och skrivandets hantverk  
- Konstruktiv textkritik, språklig medvetenhet  
- Text, ljud och bild i samspel, multimediala 
texter  
- Texter av olika genrer  
 



- Yttrandefrihet och integritet  
- Informationssök och källkritik  
 
 
 

Språkbruk  
- Dialekter och språklig variation kopplat till 
ålder, kön och social bakgrund  
- Informellt och formellt språkbruk  
- Språkförhållande i Sverige och övriga Norden  
- Språklagstiftning  
- Minoritetsspråk och dialekter  
- Svenska språkets ursprung och historiska 
utveckling  
- Språkförändring  
- Språksociologi  
- Yttrandefrihet och integritet  
- Informationssök och källkritik  
 

Svenska som 
andraspråk 

Följande områden ska ingå:  
 
Flerspråkighet och mångfald i ett 
samhällsperspektiv/ sociolingvistik,  
andraspråksutveckling, svenska språkets 
struktur ur ett andraspråksperspektiv 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Flerspråkighet och mångfald i ett 
samhällsperspektiv/ Sociolingvistik  
- Språksociologisk terminologi  
- Migration, språkpolitik och mångkultur  
- Nyanländas lärande, mottagande, 
kartläggning  
- Pedagogisk planering  
- Interkulturalitet  
- Språkutveckling  

Följande områden ska ingå:  
 
Flerspråkighet och mångfald i ett 
samhällsperspektiv/ sociolingvistik,  
andraspråksutveckling, svenska språkets 
struktur ur ett andraspråksperspektiv 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Flerspråkighet och mångfald i ett 
samhällsperspektiv/ Sociolingvistik 
- Språksociologisk terminologi  
- Migration, språkpolitik och mångkultur  
- Nyanländas lärande, mottagande, kartläggning  
- Pedagogisk planering  
- Interkulturalitet  
- Språkutveckling  
 

Fil.kand., fil.mag i svenska som 
andraspråk 



 
Andraspråksutveckling  
- Skriftligt och muntligt  
- Flerspråkighet  
- Läs- och skrivsvårigheter  
- Språkutvecklande ämnesundervisning  
- Litteraturvetenskap  
- Ordkunskap  
 
Svenska språkets struktur ur ett 
andraspråksperspektiv 
- Grammatik  
- Fonetik  
- Fonologi  
- Semantik  
- Bedömning av andraspråkskunskaper  
- Språklig analys  
 
 

Andraspråksutveckling 
- Skriftligt och muntligt  
- Flerspråkighet  
- Läs- och skrivsvårigheter  
- Språkutvecklande ämnesundervisning  
- Litteraturvetenskap  
- Ordkunskap  
 
Svenska språkets struktur ur ett 
andraspråksperspektiv 
- Grammatik  
- Fonetik  
- Fonologi  
- Semantik  
- Bedömning av andraspråkskunskaper  
- Språklig analys  
 

Teater 
 
 

 Följande områden ska ingå: 
 
Regi, Scenisk gestaltning, dramaturgi och 
dramatik, scenografi, mask och kostym, röst 
och teaterteori  
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Regi 
- Samordning och ledarskap i regiarbete  
- Moment i regiprocessen  
- Formulera läsart  
- Kommunicera med publik  

 



 
Scenisk gestaltning 
- Fysisk teater  
- Kunskap om kroppen  
- Fysiska uttryck  
- Skådespeleri  
- Sceniskt karaktärsarbete  
 
Dramaturgi och dramatik  
- Dramaturgiska verktyg  
- Dramatiska tex  
 
Scenografi, mask och kostym  
- Ljud och ljus  
- Planerings-, ritnings-, och riggningsarbete  
- Konstnärlig gestaltning  
 
Röst  
- Röstorganens anatomi och fysiologi  
- Träning av röstorganen  
 
Teaterteori  
- Teaterns uttrycksområden under olika 
historiska epoker  
- Olika begrepp och teorier inom teater  
 

Teknik Följande områden ska ingå: 
 
Människa kommunikation och samhälle, 
tekniska system och processer, energi, 
miljö och produktion, elektroteknik- och 
elektronik 
 

Följande områden ska ingå: 
 
Människa kommunikation och samhälle, 
energi och miljö, tekniska system och 
processer, elektroteknik, material 
 

Förslag på utbildningar som kan 
vara behörighetsgivande för KPU, 
dock med behov av 
kompletteringar inom vissa 
områden:  
 



Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Människa kommunikation och samhälle  
- Hur kulturella föreställningar om teknik 
kan påverka  
- Interaktion mellan teknik och människa  
- Drivkrafter bakom teknisk förändring  
- Samband mellan teknisk utveckling och 
vetenskapliga framsteg  
- Teknikens historia  
- Teknikteori  

 
 
Tekniska system och processer 

- Tekniska lösningar för hållfasta och 
stabila konstruktioner  
- Betydelsen av egenskaper, t.ex. drag- 
tryck-, hållfasthet vid val av material i 
tekniska lösningar.  
- Styr- och reglersystem i tekniska 
lösningar för överföring och kontroll av 
kraft och rörelse  
- Skiss- och ritteknik (CAD)  
- Tekniska lösningar inom informations- 
och kommunikationsteknik  
- Internet och andra globala system  
- Designprocesser  
 
Energi, miljö och produktion 
- Återvinning och återanvändning av 
material i olika tillverkningsprocesser  
- Hållbar utveckling  

Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Människa, kommunikation och samhälle 
- Entreprenörskap och dess villkor  
- Teknikens roll med fokus på framtidens teknik 
och hållbart samhälle  
- Digitala medier och programvaror  
- Kommunikations- dator- och nätverksteknik  
- Programmering  
- Teknikens historia  
- Interaktion mellan teknik och människa  
- Teknikteori  
 
 
Energi och miljö 

-Hållbar utveckling  
- Energiomvandling: fission, fusion sol-vind-
och vattenkraft.  
- Principer och samband för omvandling av 
elektrisk energi till mekanisk energi och vice 
versa  
- Energiöverföring  
 

Tekniska system och processer 
Teknikutvecklingsprocessens alla delar  
- Skiss- och ritteknik (CAD)  
- Tekniker och principer för mätning och 
registrering av prestanda i olika system  
- Matematiska modeller och mätteknik  
- Inhämtning, analys, redovisning av mätdata  
- Produktionssystem  
- Reglersystem  

Civilingenjörsexamen, 
maskinteknisk ingenjörsexamen 



 
Elektroteknik- och elektronik 

- Grundläggande elektronik och 
elektroniska komponenter  
- Ellära  

 

 
 

- Design  
 
Elektroteknik 
- Transmissionssystem  
- Grundläggande elektronik och elektroniska 
komponenter  
- Styr- och reglerteknik  
 
Material  
- Materials tekniska egenskaper  
- Ändamålsenlighet  
 
 

 
 
Textilslöjd 

 
 
Följande områden ska ingå:  
 
Materialkunskap och Slöjdens redskap 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet:  
 
Materialkunskap  
- Textilier  
- Trä  
- Metall  
- Materialskötsel  
- Ytbehandling  
- Horn, plast, näver och sten  
- Återanvändning  
- Skogsbruk, virkesanskaffning, torkning, 
förvaring  
- Materialfunktion  

  
 
Konst mag. i textil. 
Uppsala universitet, Textilt 
hantverk A1, A2 och B, 90 hp 



- Produktionsvillkor  
 
Slöjdens redskap  
- Handverktyg och maskiner  
- Säkerhet i slöjdsalar, skyddsutrustning  
- Första hjälpen  
- Stationära maskiner  
- Mätutrustning  
- Handhållna maskiner  
- Digitala produktionsverktyg  
- Arbetsmiljöaspekter  
- Verktygsvård  
 

 
Trä- och 
metallslöjd 

 
 
Följande områden ska ingå:  
 
Materialkunskap och Slöjdens redskap 
 
Delar/moment som kan ingå i 
ämnesinnehållet: 
 
Materialkunskap 
- Textilier  
- Trä  
- Metall  
- Materialskötsel  
- Ytbehandling  
- Horn, plast, näver och sten  
- Återanvändning  
- Skogsbruk, virkesanskaffning, torkning, 
förvaring  
- Materialfunktion  

  



- Produktionsvillkor  
 
Slöjdens redskap  
- Handverktyg och maskiner  
- Säkerhet i slöjdsalar, skyddsutrustning  
- Första hjälpen  
- Stationära maskiner  
- Mätutrustning  
- Handhållna maskiner  
- Digitala produktionsverktyg  
- Arbetsmiljöaspekter  
- Verktygsvård  
 

 


	Prioritering av urvalet

