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2022 

Bilaga till ansökan för Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp, inför 
höstterminen 2022 

Ansökan till Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU 90 hp, görs via www.antagning.se  

senast den 19 april 2022. Du ska dessutom fylla i denna obligatoriska bilaga till ansökan 

och ladda upp på www.antagning.se.  

Ansökan som saknar bilagan kommer inte att behandlas. Observera att du måste ladda upp 

bilagan senast sista anmälningsdag. Vid eventuell sen ansökan måste du inkomma med 

bilagan i samband med ansökan. 

Det är viktigt att du tar del av informationen om KPU på programmets webbsida. Se 

www.sh.se innan du fyller i blanketten. 

Du kan söka KPU på Södertörns högskola med inriktning mot något av följande 

undervisningsämnen i gymnasieskolan: Engelska, Svenska, Biologi, Geografi, Historia, 

Religionskunskap, Samhällskunskap, Filosofi, Psykologi, Företagsekonomi. 

1. Person- och adressuppgifter

Förnamn och efternamn: 

Personnummer: 

E-postadress:

Telefonnummer: 

2. Undervisningsämne

Sökt undervisningsämne: 

Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg  •  141 89 Huddinge  •  46 08 608 40 00  •  Org nr 202100–4896  •  info@sh.se

http://www.antagning.se/
http://www.antagning.se/
http://www.sh.se/
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3. Behörighet

För behörighet till KPU krävs grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett 

undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 

högskolepoäng/ECTS-credits. Dina ämnesstudier ska omfatta både bredd, dvs. grundkurser 

som täcker hela ämnesområdet, samt tillräckligt ämnesdjup i det akademiska ämne som 

uppgår till minst 90 högskolepoäng.  

För flera av undervisningsämnena finns krav på att dina 120 högskolepoäng/ECTS-credits 

innehåller vissa ämneskurser, s.k. specifika ämneskrav. Se av Fakultetsnämnden beslutad 

lista över specifika ämneskrav: 

https://www.sh.se/download/18.166aa05167c62dff5dee52b/1551956922352/Amneskrav%20

KPU%203153_2%201%201_2016.pdf 

3.1. Ämnesstudier  

Jag har ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng/ECTS-credits, inklusive ämneskurser 

som uppfyller de specifika ämneskraven, inom mitt sökta undervisningsämne. 

I dessa 120 högskolepoäng/ECTS-credits ingår följande kurser: 

Kursnamn: Högskolepoäng/ECTS 

https://www.sh.se/download/18.166aa05167c62dff5dee52b/1551956922352/Amneskrav%20KPU%203153_2%201%201_2016.pdf
https://www.sh.se/download/18.166aa05167c62dff5dee52b/1551956922352/Amneskrav%20KPU%203153_2%201%201_2016.pdf
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4. Självständigt arbete 

För ämneslärarexamen krävs ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng/ECTS-credits 

inom ämnesstudierna. 

Jag har skrivit ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng/ECTS-credits inom: 

Ämne/ämnesområde:  

Kursnamn:  

Titel:  

Universitet/högskola:  

 

De meriter du angett i denna blankett ska styrkas på det sätt som framgår på 

www.antagning.se.  

http://www.antagning.se/
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