
Granskning av ämneskunskaper/behörighet vid ansökan till programmen Kompletterande 
pedagogisk utbildning; KPU vid Karlstads universitet. 

• Antagningsavdelningen ansvarar för att granska alla sökande mot aktuella behörighetskrav. 
• De sökande granskas utifrån det eventuella önskemål som gjorts på antagning.se. Den sökande ska ange  önskat 

ämne för granskning genom att ange specificering i rullisten på antagning.se. Om den sökande vill bli bedömd i 
två/tre ämnen ska denne förutom att ange sitt första ämne i rullisten, ladda upp ”bilagan till ansökan, KPU” på 
antagning.se. Bilagan finns tillgänglig på Karlstads universitets hemsida.  

• Vid behov av ämnesexpertis i samband med granskning av ämnesbehörigheten kontaktar antagningsavdelningen 
studierektor för aktuellt ämne vid Karlstads universitet. 

• Studierektor ansvarar för att en granskning av ämnesbehörigheten görs emot de krav som återfinns i respektive 
programs förkunskapsmatris. 

• Studie- och karriärvägledare för KPU ansvarar för att vägleda studenter vid frågor med koppling till 
granskningsprocessen till KPU och KPF vid Karlstads universitet. 

Granskningsprocessen följer nedan; 

1. Antagningsavdelningen bedömer allra först om den sökande har Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller Svenska 
B/Svenska som andraspråk B och Engelska 6 eller Engelska A. 

a. Uppfylls kravet och sökande har laddat upp ”bilagan till ansökan, KPU” för bedömning mot fler ämnen går 
antagningsavdelningen vidare till steg 2. 

b. Uppfylls kravet och den sökande har endast önskat bli prövad mot ett ämne går antagningsavdelningen 
vidare direkt till steg 3.  

c. Uppfylls inte kravet kommer antagningsavdelningen bedöma den sökande som obehörig och ingen vidare 
granskning av övriga meriter kommer att göras. 

En sökande som efter självskattning av sina meriter bedömer att kravet inte uppfylls rekommenderas att inte ansöka till 
programmet. 

2. Antagningsavdelningen undersöker därefter om de önskade andra och tredje ämnena i bilagan kan sökas vid 
Karlstads universitet.  

a. Uppfylls kravet går man vidare till steg 3. 
b. Uppfylls inte kravet kommer antagningsavdelningen bedöma sökande som obehörig till ämnen i 

bilagan.  

En sökande som efter självskattning av sina meriter bedömer att kravet inte uppfylls rekommenderas att inte ansöka till 
programmet. 

3. Antagningsavdelningen undersöker därefter om det finns ett självständigt arbete inom det/de aktuella 
ämnet/ämnena som motsvarar Karlstads universitets krav. 

a. Uppfylls kravet går man vidare till steg 4. 
b. Uppfylls inte kravet kommer antagningsavdelningen bedöma sökande som obehörig och ingen vidare 

granskning av övriga meriter kommer att göras. 

En sökande som efter självskattning av sina meriter bedömer att kravet inte uppfylls rekommenderas att inte ansöka till 
programmet. 
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4. Antagningsavdelningen undersöker därefter om den sökande har tidigare studier i tillräcklig omfattning i det/de 
aktuella ämnet/ämnena som motsvarar Karlstads universitets krav. 

a. Uppfylls kravet går man vidare till steg 5. 
b. Uppfylls inte kravet kommer antagningsavdelningen bedöma den sökande som obehörig och ingen vidare 

granskning av övriga meriter kommer att göras. 

En sökande som efter självskattning av sina meriter bedömer att kravet inte uppfylls rekommenderas att inte ansöka till 
programmet. 

5. Antagningsavdelningen undersöker först därefter huruvida de ämnesspecifika kraven i aktuellt/aktuella ämnen vid 
Karlstads universitet uppfylls eller inte. 

En sökande som efter självskattning av sina meriter bedömer att de ämnesspecifika kraven uppfylls rekommenderas att 
ansöka till programmet. 
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