
UTBILDNINGSPLAN

Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU), 90 hp
Bridging Secondary and Upper Secondary Teacher Education Programme, 90 HE credits 

____________________________________________________________________________

Programkod: LGKPU
Examen: Ämneslärarexamen
Nivå: Grundnivå
Beslutad: 2020-01-15
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller för kull: H20
____________________________________________________________________________

Kurser som programmet omfattar

LKU100, Läraruppdraget - KPU, 7,5 hp, G1N 

PPL200, Perspektiv på lärande och utbildning - KPU, 7,5 hp, G1N 

DIS300, Didaktik och specialpedagogik - KPU, 15 hp, G1F 

LKH100, Identitet, konflikt och livsvillkor - KPU, 7,5 hp, G1F 

VFU300, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 - KPU, 7,5 hp, G1F 

VFU301, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 2 - KPU, 7,5 hp, G1F 

BLB201, Bedömning för lärande och betygssättning - KPU, 7,5 hp, G2F 

KSU100, Kvalitetsarbete och skolutveckling - KPU, 7,5 hp, G2F 

VFU302, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 3 - KPU, 7,5 hp, G2F 

VFU303, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 4 - KPU, 7,5 hp, G2F 

ÄDI100, Ämnesdidaktik - KPU, 7,5 hp, G2F 

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Utöver grundläggande behörighet för studier på grundnivå gäller särskilda behörighetskrav:
Särskilda behörighetskrav för inriktning grundskolans årskurs 7-9, ett ämne:
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Högskolestudier om minst 90 hp inklusive självständigt arbete om 15 hp i ett 
undervisningsämne, närmare specificerat i dokumentet "Särskild behörighet för KPU vid 
Högskolan Väst". Dispens kan ges för sökande som saknar självständigt arbete, men ett 
sådant måste då slutföras innan examen kan utfärdas.
Särskilda behörighetskrav för inriktning gymnasieskolan, ett ämne:
Högskolestudier om minst 120 hp inklusive självständigt arbete om 15 hp i ett 
undervisningsämne, närmare specificerat i dokumentet "Särskild behörighet för KPU vid 
Högskolan Väst". Dispens kan ges för sökande som saknar självständigt arbete, men ett 
sådant måste då slutföras innan examen kan utfärdas.
De särskilda behörighetskraven framgår av "Särskild behörighet för KPU vid Högskolan Väst" 
(hittas via programsidan på hv.se).
För sökanden som har utländsk högskoleutbildning, ska utbildningen motsvara vad som 
krävs av sökanden med svensk utbildning.

Övriga föreskrifter
Behörighetskrav inom programmet:
För tillträde till kurserna VFU302 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 3, 7,5 hp och VFU303 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 4, 7,5 hp och krävs godkänt resultat på kurserna 
VFU300 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1, 7,5 hp och VFU301 Verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) 2, 7,5 hp.
 
Begränsning av antal examinationstillfällen:
Alla VFU-moment har med hänsyn till de berörda verksamheterna endast ett 
omexaminationstillfälle i den del som gäller närvaron på VFU-platsen. 

Student som antagits till utbildning med denna utbildningsplan har garanterad plats på 
kurser enligt förteckningen ovan, under förutsättning att den studerande följer programmet 
enligt utbildningsplanen. Reservation görs dock för att utbildningsplanen och dess kurser kan 
komma att ändras, inom ramen för examensmålen, vid revision av utbildningsplan och 
kursplaner. Vid eventuella val av inriktning inom programmet gäller platsgaranti för kurser 
inom vald inriktning.

Examensmål
Nationella mål
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
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