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ÄMNESKRAV FÖR TILLTRÄDE TILL STUDIER INOM ETT VISST UNDERVISNINGSÄMNE INOM 
KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING MOT GYMNASIESKOLAN (KPU) 

 
Bakgrund/kommentar 
 
I utbildningsplanen för KPU slås fast att förkunskapskravet till utbildningen är ”Grundläggande 
behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar 
ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng (för specifika ämneskrav se av Fakultetsnämnden 
beslutad lista)”. Denna lista är en del av behörigheten till utbildningen och ska ses som en 
förlängning av utbildningsplanen.  
 
 
Ämnesfördjupning och självständigt arbete 
 
Utöver det som specificeras i listan nedan med ämneskrav ska studenten ha ett godkänt 
självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom det akademiska ämne som uppgår till minst 90 
högskolepoäng i aktuellt ämneskrav.  Det innebär implicit att studenten ska ha en akademisk 
fördjupning om minst 90 högskolepoäng. 
 
 
Akademiska ämneskrav 
 

Undervisningsämne Ämneskrav 
Biologi 120 högskolepoäng inom ämnet biologi där följande områden ska 

ingå: cellbiologi, zoologi, botanik, mikrobiologi och genetik, eller 
motsvarande. 
 

Engelska 120 högskolepoäng inom ämnet engelska. Kurserna ska innefatta 
både språk och litteraturstudier.  
 

Filosofi 120 högskolepoäng inom ämnet filosofi. Studier inom det teoretisk-
filosofiska området och det praktisk-filosofiska området ska ingå och 
omfatta respektive minst 30 högskolepoäng.  
 

Företagsekonomi 120 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inom ämnet 
företagsekonomi och 30 högskolepoäng inom ämnet 
nationalekonomi. I kurserna inom företagsekonomi ska studier i 
marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning och organisation ingå.  
 



 

2(2) 

Geografi 120 högskolepoäng inom ämnet geografi, alternativt 
 
90 högskolepoäng inom ämnet geografi, och 30 högskolepoäng inom 
samhällsplanering, geologi, hydrologi, meteorologi eller 
geovetenskap, alternativt 
 
120 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inom kulturgeografi 
eller samhällsgeografi och 30 högskolepoäng inom naturgeografi 
eller geovetenskap, eller omvänt. 
 

Historia 120 högskolepoäng inom ämnet historia,  
alternativt 
 
120 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inom ämnet historia och 
30 högskolepoäng inom ämnena ekonomisk historia, idéhistoria, 
arkeologi eller antikens kultur och samhällsliv. 
 

Psykologi 120 högskolepoäng inom ämnet psykologi. 
 

Religionskunskap 120 högskolepoäng inom ämnet religionsvetenskap. 
 

Samhällskunskap 120 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inom ämnet 
statsvetenskap och 30 högskolepoäng inom ämnet nationalekonomi, 
alternativt  
 
120 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inom ämnet 
statsvetenskap och 15 högskolepoäng inom ämnet nationalekonomi 
och 15 högskolepoäng inom ett annat samhällsvetenskapligt ämne. 
 
I kurserna inom nationalekonomi ska studier i internationell ekonomi 
ingå. 
 

Svenska 120 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inom ämnet svenska 
språket och 30 högskolepoäng inom ämnet litteraturvetenskap, eller 
omvänt. 

 
 
 


