
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) mot gymnasieskolan med inriktning
mot humaniora och samhällsvetenskap
Omfattning och generella riktlinjer för behörighet, prövning sker i varje individuellt fall.
Minst ett självständigt arbete om minst 15 hp ska alltid ingå i något av de sökta ämnena.

Undervisningsämne Som enda ämne eller som ämne 1 Som ämne 2 av 2
Engelska 1-120 hp i progression

För den som genomgått utbildning utomlands krävs 
kontrastiva moment i språket från ett svenskspråkigt 
lärosäte.

1-90 hp i progression
För den som genomgått utbildning utomlands krävs 
kontrastiva moment i språket från ett svenskspråkigt 
lärosäte.

Finska 1-120 hp i progression (inkl.
examensarbete på kandidatnivå à 15 hp). För den som 
genomgått utbildning utomlands krävs
kontrastiva moment i språket från ett svenskspråkigt 
lärosäte.

1-90 hp i progression (inkl. examensarbete på kandidatnivå 
à 15 hp). För den som genomgått
utbildning utomlands krävs kontrastiva moment i språket 
från ett svenskspråkigt lärosäte.

Franska 1-120 hp i progression
För den som genomgått utbildning utomlands krävs 
kontrastiva moment i språket från ett svenskspråkigt 
lärosäte.

1-90 hp i progression
För den som genomgått utbildning utomlands krävs 
kontrastiva moment i språket från ett svenskspråkigt 
lärosäte.

Företagsekonomi Företagsekonomi 1-120 hp Företagsekonomi 1-90 hp

Geografi 1-120 hp:
Studier i naturgeografi och kulturgeografi till lika 
delar. Vidare ska ingå studier i geografiska metoder 
och regionalgeografi.

1-90 hp: 
Studier i naturgeografi och kulturgeografi till lika delar. 
Vidare ska det ingå studier i geografiska metoder och 
regionalgeografi.

Kurser som ligger till grund för behörighet kan endast användas för behörighet till ett av de sökta ämnena. 
Se utbildningsplan för totalt antal högskolepäng som krävs för examen.



Historia 1-120 hp: 
Alt. 1) 
1-120 hp allmän historia
Alt. 2) 
30 hp allmän historia och
1-90 hp ekonomisk historia
Alt. 3)
1-90 hp allmän historia och
30 hp ekonomisk historia

1-90 hp: 
Alt. 1) 
1-90 hp allmän historia
Alt. 2) 
30 hp allmän historia och
1-60 hp ekonomisk historia
Alt. 3)
- 1-60 hp allmän historia och
30 hp ekonomisk historia

Italienska 1-120 hp i progression
För den som genomgått utbildning utomlands krävs 
kontrastiva moment i språket från ett svenskspråkigt 
lärosäte.

1-90 hp i progression
För den som genomgått utbildning utomlands krävs 
kontrastiva moment i språket från ett svenskspråkigt 
lärosäte.

Portugisiska 1-120 hp i progression
För den som genomgått utbildning utomlands krävs 
kontrastiva moment i språket från ett svenskspråkigt 
lärosäte.

1-90 hp i progression
För den som genomgått utbildning utomlands krävs 
kontrastiva moment i språket från ett svenskspråkigt 
lärosäte.

Psykologi 120 hp:
Psykologi 1-120 hp alternativt
Psykologexamen.

90 hp:
Psykologi 1-90 hp alternativt
Psykologexamen.

Religionskunskap 1-120 hp religionskunskap eller
motsvarande

1-90 hp religionskunskap eller
motsvarande



Samhällskunskap  120 hp:
Alt. 1)
120 hp Samhällskunskap
Alt. 2)
Studier i relevanta samhällsvetenskapliga ämnen 
enligt lista nedan* om minst 120 hp, där det ingår 
minst 30 hp statsvetenskap + 30 hp nationalekonomi 
eller 30 hp statsvetenskap + 30 hp ekonomisk historia. 
(Statsvetenskap ska innehålla kurs om svensk politik 
7,5 hp eller motsvarande)

Se enda ämne/ämne 1, samhällskunskap kräver alltid minst 
120 hp.

Spanska 1-120 hp i progression
För den som genomgått utbildning utomlands krävs 
kontrastiva moment i språket från ett svenskspråkigt 
lärosäte.

1-90 hp i progression
För den som genomgått utbildning utomlands krävs 
kontrastiva moment i språket från ett svenskspråkigt 
lärosäte.

Svenska 1-120 hp:
Alt. 1)
1-90 hp svenska språket och 
30 hp litteraturvetenskap 
Alt. 2)
1-90 hp litteraturvetenskap
och 30 hp svenska språket
Alt. 3)
1-60 hp svenska språket och
1-60 hp litteraturvetenskap

Se enda ämne/ämne 1, svenska kräver alltid minst 120 hp.



Svenska som andraspråk 1-120 hp:
1-90 hp svenska som andraspråk och 30 hp 
litteraturvetenskap

1-90 hp:
Alt. 1)
1-90 hp svenska som andraspråk
Alt. 2)
- 1-60 hp svenska som andraspråk
och 30 hp litteraturvetenskap

KPU 1-120 hp: 
Alt. 1) 
Kandidatexamen från kandidatprogrammet i estetiska 
ämnenas didaktik – drama/teater 180 hp (Stockholms 
Universitet) eller Kandidatexamen i teaterpedagogik 
180 hp (Örebro universitet), 
Alt. 2) 
Dramapedagogik/Drama med didaktisk inriktning 1- 
90 hp samt teaterpedagogik 1-30 hp eller 
teatervetenskap 1-30 hp 
Alt. 3) 
Teaterpedagogik 120 hp (Örebro universitet) 
Alt. 4) 
Teaterpedagogik 1-90 hp samt drama 1-30 hp eller 
teatervetenskap 1-30 hp 
Alt. 5) 
120 hp inom ämnet teater varav 90 hp i exempelvis 
scenframställning (skådespelarens arbete), projekt 
och föreställningsarbete, scenteknik (scenografi, ljus 
och ljudteknik, kostym, mask) och teatervetenskap 
(teaterhistoria, drama- och föreställningsanalys) och 
30 hp i drama-/teaterpedagogik eller motsvarande 
deras innehåll (via utbildning eller reell kompetens).

         
         
   

          
  

         
  

Teater 1-90 hp:
Alt. 1)
Dramapedagogik/Drama med didaktisk inriktning 1-90 hp
Alt. 2)
Teaterpedagogik 1-90 hp
Alt. 3)
Dramapedagogik/Drama med didaktisk inriktning 1-60 hp 
samt teaterpedagogik 30 hp
Alt. 4)
Teaterpedagogik 1-60 hp samt Drama med didaktisk 
inriktning 30 hp 
Alt. 5)
90 hp inom ämnet teater varav 60 hp i exempelvis 
scenframställning (skådespelarens arbete), projekt- och 
föreställningsarbete, scenteknik (scenografi, ljus- och 
ljudteknik, kostym, mask) och teatervetenskap 
(teaterhistoria, drama- och föreställningsanalys) och 30 hp i 
drama-/teaterpedagogik. 



Teckenspråk 120hp:
1-90 hp teckenspråk i progression samt 30 hp från 
relevanta studier enligt lista nedan. **

1-90 hp i progression

Tyska 1-120 hp i progression (inkl.
examensarbete på kandidatnivå
à 15 hp). För den som genomgått
utbildning utomlands krävs
kontrastiva moment i språket
från ett svenskspråkigt lärosäte.

1-90 hp i progression (inkl.
examensarbete på kandidatnivå
à 15 hp). För den som genomgått
utbildning utomlands krävs
kontrastiva moment i språket
från ett svenskspråkigt lärosäte.

   
  

     
       

     
    
  

     
       

   
  

     
  

        
   

  
          

    
     
      

     
      

      

Riktlinjer för bedömning av de som söker i enlighet 
med Alt 5) ….med reell kompetens som ska valideras 
mot 30 hp drama/teaterpedagogik.
- det är erfarenhet av ledarskap och olika former av 
drama/teater (applicerad teater)
- ledarerfarenhet ca 150 timmar i grupp (motsv. 2-3 
grupper/vecka / termin)

 
 

     
 

  
 

      
   

 
       

   
 

          
     

     
     

        
 



* Relevanta samhällsvetenskapliga ämnen:
- Statsvetenskap (ska innehålla kurs om svensk politik 7,5 hp eller motsvarande)
- Nationalekonomi
- Samhällskunskap
- Sociologi
- Internationella relationer
- Förvaltningskunskap
- Ekonomisk historia
- Juridik
- Företagsekonomi
- Media- och kommunikationsvetenskap inkl. journalistprogrammet
- Internationell ekonomi
- Kriminologi
- Genusvetenskap
- Filosofi
- Demografi
- Kulturgeografi
- Relevanta studier på program med samhällsvetenskaplig inriktning (individuell bedömning)

** Relevanta studier för behörighet i teckenspråk mot gymnasiet:
Grundnivå:
- Svenska som andraspråk för döva , 30 hp (eller motsvarande kurs i svenska/svenska som andraspråk)
- Lingvistik I , 30 hp
- Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation , 7,5 hp
- Dövas tvåspråkighet , 7,5 hp
- Teckenspråk och undervisning , 7,5 hp
- Även andra kurser inom svenskt teckenspråk som nybörjarspråk kan räknas in
Avancerad nivå:
- Dövas och hörselskadades tvåspråkighet , 7,5 hp
- Språket i bruk , 7,5 hp
- Språkets evolution och barns språkutveckling , 7,5 hp 
- Metoder för studiet av barns språkutveckling , 7,5 hp 
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