BLI LÄRARE PÅ BARA 1,5 ÅR
Bild, Biologi, Dans, Engelska, Filosofi, Franska, Fysik, Företagsekonomi, Geografi, Hem- och
konsumentkunskap,
Historia,
Idrott och hälsa, J
uridik, Kemi,
Latin, Matematik, Musik, Naturkunskap, Pedagogik, Psykologi, Religion, Samhällskunskap,
Slöjd, Sociologi, Spanska, Svenska, Svenska som andraspråk, Teater, Teknik och Tyska.

Älskar du diTT ämne och vill dela känslan med fler?
KPU är ett snabbspår för dig som redan läst ett skolämne.
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som har läst ett eller flera
skolämnen på högskolenivå och vill jobba som lärare. Den korta utbildningen ger dig verktygen att föra
dina kunskaper vidare. Arbetsmarknaden för utbildade lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket god.

Innehåll
• Lärande, utveckling och didaktik
• Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärade
och utveckling
• Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering
• Självständigt arbete (examensarbete)
• Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
VFU är en form av praktik där du under en lärares handledning får pröva och utveckla dina teoretiska kunskaper i årskurs
7–9 eller på en gymnasieskola. VFU omfattar totalt en termins
studier (30 hp), fördelad över flera VFU-kurser.

VAR FÅR DU JOBBA?
Det finns tre sökingångar till ordinarie KPU:
• Inriktning årskurs 7–9 i ett ämne
• Inriktning årskurs 7–9 i två ämnen
• Inriktning gymnasieskolan i ett ämne
Inriktning årskurs 7–9: Du får undervisa i årskurs 4–9. I det ämne där
du har 90 hp får du också undervisa i gymnasieskolan (för musik,
samhällskunskap och svenska krävs 120 hp). I praktisk/estetiska
ämnen samt i franska/spanska/tyska blir du även behörig att undervisa
i årskurs 1–3.
Inriktning gymnasieskolan: du får undervisa i årskurs 7–9 och
gymnasieskolan. I bild, idrott och hälsa och musik blir du även
behörig att undervisa i årskurs 1-9.
Obs! En examen mot årskurs 7-9 ger en bredare behörighet och
därmed en större arbetsmarknad. Arbetsmarknaden varierar mellan
ämnen och skolformer men generellt sett är den mycket god, särskilt i
årskurs 7-9.
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FAKTA
Start/studietakt
Helfart (100%) vårterminer, dagtid.
Det finns även en alternativ KPU där du läser 125%
under ett år. Alternativ KPU kan sökas inom
matematik, biologi, fysik, kemi och teknik. Alternativ
KPU har andra förkunskapskrav, innehåll och urval.
Läs mer på lararutbildning.gu.se/akpu
Ansökan
Sök på antagning.se senast 15 oktober och skicka in
en obligatorisk bilaga med uppgift om dina
ämnesstudier. Bilagan ska skickas till:
Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

KONTAKT
STUDIEVÄGLEDNING
031-786 55 17
FLEr kontaktuppgifter finns på:
lararutbildning.gu.se/kpu

ÄMNEN
Du kan söka till KPU inom de här ämnena: bild, biologi, dans, engelska, filosofi, franska, fysik,
företagsekonomi, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, idrott och hälsa, juridik, kemi,
latin, matematik, musik, naturkunskap, pedagogik, psykologi, religion, samhällskunskap, slöjd,
sociologi, spanska, svenska, svenska som andraspråk, teater, teknik och tyska.
Hem- och konsumentkunskap och slöjd finns endast i grundskolan. Dans, filosofi, företagsekonomi,
juridik, latin, naturkunskap, pedagogik, psykologi och sociologi finns endast inom gymnasisekolan.

Förkunskapskrav av ämnesstudier
Inriktning årskurs 7–9: Du kan söka med ett eller två ämnen. Poängkraven för förstaämnet är 90 hp i
relevanta kurser och för ett eventuellt andraämne 45 hp. Svenska, samhällskunskap och musik kan
bara sökas som förstaämne. I övrigt kan du kombinera ämnena som du vill.
Inriktning gymnasieskolan: Du kan söka med ett ämne och poängkravet är 120 hp i relevanta kurser.
Om du uppfyller behörighetskraven för fler undervisningsämnen, kan du efter din lärarexamen
ansöka om utökad behörighet i din lärarlegitimation och på så vis bli behörig att undervisa i fler
ämnen.

Urval
Om det är fler sökande än platser, görs ett urval. De som söker minst ett ämne där det finns en
lärarbrist har företräde. I andra hand görs rangordning efter uppnådda högskolepoäng vid ansökningstillfället. De ämnen som inte anses ha hög lärarbrist är: Engelska, geografi, historia, idrott och
hälsa, musik, religion, samhällskunskap och svenska. Övriga ämnen är alltså prioriterade.

studenterna gillar...

”

-studenter med olika akademiska bakgrund har kunnat arbeta tillsammans och dra lärdom av varandra.
-Undervisningen har varit jättebra! Lärarna har hållit hög kvalitet på sina föreläsningar.
-man får läsa med lite äldre och livserfarna människor.
-Professionella och rutinerade föreläsare. Mestadels bra kurslitteratur. Variation av undervisningsformer.
-institutioner som är specialiserade på just sin gren - utmärkt!
-att praktiktiden ändå är så pass lång som 20 veckor under tre terminer.
-bra workshop och föreläsning om konflikthantering.

