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120 HÖGSKOLEPOÄNG, 2 ÅR HELTID

Idrott och hälsa, 120 hp

GIH utbildar inom idrott 
med lärarinriktning 
 

Idrott och hälsa, 120 hp

Programmet vänder sig till dig som: 
– undervisar i idrott och hälsa utan 

 behörighet
– går lärarutbildning vid annat lärosäte och 

vill ha idrott och hälsa som andra ämne 
– är intresserad av idrott och hälsa och vill ha 

en utbildning i ämnet idrott och hälsa

Programmet Idrott och hälsa, 120 högskole-
poäng leder till en högskoleexamen i ämnet 
idrott som kan användas som en byggsten till 
vidare studier. Det kan vara en komplettering 
för dig som är utbildad lärare men som saknar 
ämneskompetens, en möjlighet för dig som går 
vid annat lärosäte och önskar idrott och hälsa 
som andra ämne eller en början för dig som är 
nyfiken på högskolestudier och ämnet idrott 
och hälsa. 

Utbildningen består av fyra kurser i idrott med 
didaktisk inriktning som du läser under två 
studieår. 

Utbildningen består av såväl praktiska som teo-
retiska studier i idrottsvetenskap. I de teoretiska 
studierna ingår utbildning i pedagogik, hälsa 
och humanbiologi. Utbildningen i idrottslära 
innefattar praktiska och teoretiska studier i 
bollspel, gymnastik, rörelse och dans samt 
friluftsliv. Utbildningen i friluftsliv i innebär 
exkursioner i skog, vatten och fjäll. I sista kur-
sen ingår ett självständigt arbete om 15 hp.  

Efter utbildningen

Högskoleutbildningen kan tillsammans med 
en kompletterande pedagogisk utbildning 
vara grund för en ämneslärarexamen. Du får 
behörighet för KPU vid GIH om du har denna 
högskolexamen på 120 högskolepoäng. 

Om du har lärarexamen sedan tidigare och 
läser som komplettering eller genomför 
utbildningen inom ämneslärarutbildning får 
du behörighet att undervisa i idrott och hälsa i 
både grundskolan och på gymnasiet.
 
Högskoleutbildningen tillsammans med 
studier om ytterligare 60 högskolepoäng kan 
utgöra grund för kandidatexamen i idrott vid 
GIH. Med det har du en grund för att gå vidare 
till magister- och masterstudier.

Anmälan

Utbildningen startar på höstterminen och 
anmälan gör du på www.antagning.se från 
den 15 mars till och med den 15 april.

För frågor till GIH om behörighet och
antagning e-posta: antagning@gih.se

Studievägledaren når du på:
studievagledning@gih.se
 
Utbildningsplan och kursplaner
finns på GIH:s hemsida www.gih.se.

För mer information:  
www.gih.se/idrotthalsa

GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa 
och är världens äldsta idrottshögskola. Idrott och hälsa, 120 hp, kan läsas av dig 
som vill få en högskoleutbildning i idrott och hälsa eller som en start för fortsatta 
studier mot lärar- eller kandidatexamen.  
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Gymnastik- och 
idrottshögskolan 
vid Stockholms Stadion
tel 08-120 537 00
www.gih.se


