
Bilaga   till   ansökan   till   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: 
https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/Ladda-
upp-sa-har/ 
Ansökan som saknar bilagan kommer inte att behandlas. Det är viktigt att du tar del av 
informationen om KPU på programmets webbsida (se www.hh.se) innan du fyller i blanketten. 

1. Person- och adressuppgifter

Efternamn Tilltalsnamn Personnummer 

E-postadress Telefon 

2. Behörighetskrav
För antagning till Kompletterande pedagogisk utbildning krävs särskild behörighet, SvB/Sv2B, 
En A alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samt  

för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 
- ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar
ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng, två ämnen 90+60 eller tre ämnen 90+45+45
högskolepoäng (ämnesstudierna ska vara teknik, matematik, biologi, kemi och/eller fysik)

för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 
- ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om
minst 120 högskolepoäng, eller två ämnen om minst 120+90 högskolepoäng (ämnesstudierna ska
vara teknik, matematik, biologi, kemi, fysik och/eller naturkunskap).

http://www.antagning.se/
http://www.antagning.se/


Jag ansöker om att bli prövad för behörighet till: 
Ingång till ämneslärare grundskolans årskurs 7-9 
Ange vilket eller vilka undervisningsämne/n som du vill få din behörighet prövad inom. 

Kompletterande pedagogisk utbildning i ett undervisningsämne  
Kompletterande pedagogisk utbildning i två undervisningsämnen  
Kompletterande pedagogisk utbildning i tre undervisningsämnen  

Ange undervisningsämne/n ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Jag ansöker om att bli prövad för behörighet till: 
Ingång till ämneslärare gymnasieskolan 
Ange vilket eller vilka undervisningsämne/n som du vill få din behörighet prövad inom. 

Kompletterande pedagogisk utbildning i ett undervisningsämne   
Kompletterande pedagogisk utbildning i två undervisningsämnen 

Ange undervisningsämne/n ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Mina meriter finns på ”Mina sidor” på antagning.se 
Jag behöver därför inte bifoga några meriter till denna ansökan 

3. Övriga upplysningar

……………………………………………………………………………... 

4. Namnunderskrift

……………………………………………………………………………… 

Ansökan till KPU sker på www.antagning.se mellan den 15 mars och 19 april 2022. 
Denna bilaga samt eventuella merithandlingar/dokument ska laddas upp på 
www.antagning.se: https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-
upp-ratt-
papper/Ladda-upp-sa-har/ 

Obs! Ansökan som saknar bilaga, kommer inte att behandlas. 

http://www.antagning.se/
http://www.antagning.se/
https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/Ladda-upp-sa-har/
https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/Ladda-upp-sa-har/


Komplettering av ämnesstudier efter ansökan 

Om du vid ansökningstillfället inte uppfyller våra krav på tidigare akademiska poäng, men under 
pågående termin är registrerad/omregistrerad på utbildning som kommer att göra dig fullt 
behörig, kan du bli villkorligt antagen till KPU. Om du blir antagen med ett villkor, ska du vid 
terminsstart ha uppfyllt kravet på akademiska poäng för att få registrera dig vid programstart.  

Sista dag för komplettering är den 21 juni 2022.

För ytterligare information kontakta: 

Studie- och karriärvägledare: Annalena Stenljung 
Övriga frågor: kpu@hh.se




