
 

Om granskningen av ämneskunskaper/behörighet vid ansökan till programmen 
Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp (KPU 90) vid Karlstads universitet 
  
• Antagningsenheten ansvarar för att granska alla sökande mot aktuella behörighetskrav.  
• Den sökande granskas utifrån det önskemål om ämne(n) som gjorts i anmälan på antagning.se.  
• Den sökande ska ange önskat förstaämne i rullisten för anmälningsalternativet på antagning.se.  
• Om den sökande vill bli bedömd i två eller tre ämnen ska denne även fylla i och ladda upp 

”Bilaga till ansökan, KPU” på antagning.se. Bilagan finns tillgänglig på Karlstads universitets 
hemsida (kau.se/kpu).  

• I ”Bilaga till ansökan, KPU” kan även önskad studieinriktning anges, grundskolans årskurs 7-9 
eller gymnasieskolan. 

• Den sökande ansvarar för att de meriter som krävs finns tillgängliga på antagning.se. 
• När en behörighetsbedömning görs skickar antagningsenheten även ett meddelande med en 

förklaring via antagning.se. 
• Den sökande ska ladda upp kompletterande meriter på antagning.se. 
• För vägledning eller frågor om studieinriktning kontaktas Studie- och karriärvägledare för 

lärarutbildningen (fraga.lararutbildningen@kau.se). 
• För frågor om en gjord behörighetsbedömning kontaktas antagningsenheten 

(antagning.kpu@kau.se). 

 

Granskningsprocessens olika steg  
• Behörighetskravet för KPU innehåller flera olika delar. 
• Antagningsenheten har delat upp granskningsprocessen i nedanstående steg. 
• Uppfylls inte kravet i ett steg kommer antagningsenheten bedöma den sökande som obehörig 

och ingen vidare granskning av övriga meriter kommer att göras. 
• Kraven i alla steg behöver vara uppfyllda för behörighet till utbildningen. 

 

Steg 1 – Svenska och Engelska 
Antagningsenheten bedömer först om den sökande uppfyller behörighetskravet Svenska 3/Svenska 
som andraspråk 3 och Engelska 6. 

Steg 2 – Examensarbete/Självständigt arbete 
Antagningsenheten undersöker därefter om den sökande uppfyller behörighetskravet om minst ett 
Examensarbete omfattande minst 15 hp.  

Om den sökande har sökt två eller tre ämnen krävs antingen två examensarbeten omfattande minst 
15 hp varderar eller ett examensarbete omfattande minst 30 hp.  



Om den sökande uppfyller kravet om examensarbete för ett ämne men inte kravet för två eller tre 
ämnen, går antagningsenheten endast vidare med granskningen av det ämnet där kravet är uppfyllt. 

Steg 3 - Omfattning 
Antagningsenheten undersöker därefter om den sökande har tidigare studier i förstaämnet i 
tillräcklig omfattning motsvarande kraven för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 (90 hp) eller 
gymnasieskolan (120 hp) 

Om den sökande har sökt två eller tre ämnen kommer även dessa att granskas mot den omfattning 
som gäller för andra och tredjeämnen för respektive inriktning. 

Om den sökande inte angivit någon studieinriktning kommer antagningsenheten i första hand 
granska mot kraven för gymnasieskolan och i andra hand mot kraven för grundskolans årskurs 7-9. 

Steg 4 – Ämnesspecifika krav 
Antagningsenheten undersöker slutligen om den sökande uppfyller de ämnesspecifika kraven för de 
sökta ämnena.  

De ämnesspecifika kraven finns angivna i dokumenten ”Ämnesspecifika behörighetskrav mot åk 7-9” 
och ”Ämnesspecifika behörighetskrav mot gymnasieskolan” och finns tillgängliga på Karlstads 
universitets hemsida (kau.se/kpu). 
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