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KOMPLETTERING AV UTLÄNDSK EXAMEN,
IDROTTSLÄRA, 15 HÖGSKOLEPOÄNG
SUPPLEMENTARY COURSE FOR FOREIGN ACADEMICS, PHYSICAL
EDUCATION, 15 HIGHER EDUCATION CREDITS
Basdata
Kursen är en fristående kurs.
Ämne: Idrott
Omfattning: 15 högskolepoäng
Nivå: Grund
Kursplanen har behandlats av Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap 2008-02-11 och
senare reviderad 2010-03-30.
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2008-02-20 och senare reviderad
2010-03-31.
Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med HT 2010.

Förkunskapskrav
Avlagd idrottslärarexamen vid utländskt universitet eller högskola som värderats av
Högskoleverket och i huvudsak bedömts motsvara svensk utbildning till lärare i idrott och hälsa.
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Förväntade studieresultat
Studenten skall:
- Efter avslutad kurs vara behörig lärare i ämnet idrott och hälsa i grundskola och
gymnasieskola.
- Se även förväntade studieresultat i aktuell kursplan.

Innehåll och uppläggning
Kursen omfattar Idrottslära, 15 högskolepoäng. Innehållet varierar beroende på vilka moment
som studenten saknar i jämförelse med svensk utbildning till lärare i Idrott och hälsa.
Kompletteringskursen utgör en integrerad del av ordinarie undervisning på Gymnastik- och
idrottshögskolan. Momenten samläses med studenter på Lärarprogrammet samt i fristående
kurser.

Arbetssätt
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och
demonstrationer. Vissa delar av undervisningen genomförs på annan ort. Delar av kursen har
karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens
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sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter, såväl högskoleförlagd
som verksamhetsförlagd utbildning.

Examination
Kunskaper utvärderas genom skriftliga och/eller muntliga prov, enskilt eller i grupp samt genom
praktiskt handlande. Examination ingår även som en integrerad del av undervisningen. Se även
examinationsformer i aktuell kursplan.

Kurskrav
Kurskrav utgör villkor som måste uppfyllas om studenten skall komma ifråga för slutgiltig
bedömning. Förväntade studieresultat beskriver inte alla kurskrav. Obligatorisk närvaro,
stoppdatum för inlämningsuppgifter, studentens aktiva deltagande i undervisningen kan vara
krav utöver förväntade studieresultat.

Examinationsformer
Kunskaper utvärderas genom skriftliga och/eller muntliga prov, enskilt eller i grupp samt genom
praktiskt handlande. Examination ingår även som en integrerad del av undervisningen.

Antal tillfällen för prov och praktik
Examinationerna avläggs under momentens gång vid separata tentamenstillfällen enligt
anvisningarna i momentpromemorian som studenten får i och med momentstart.
Omtentamenstillfällen anordnas tidigast tre veckor efter kursens/momentets slut, samt innan
höstterminens början och/eller när momentet ges vid nästa tillfälle.

Betyg
Som betyg på moment och på kursen som helhet används något av uttrycken Väl godkänt,
Godkänt eller Underkänt. Vid en betygskonferens med examinator och ansvariga för respektive
moment fastställs slutbetyget för hel kurs om 15 högskolepoäng. Senast i samband med
momentstart skall studenterna få preciserade kriterier för respektive betygsnivå.

Övrigt
Antagning vart annat år med sista ansökningsdatum 31 augusti.
Förslag till Flödesschema:
Hösttermin med start i
November

Skridsko, 1,5 hp (genomförs i fristående kurs)

Vårtermin med start i
Januari

Skidåkning, 3 hp (genomförs i fristående kurs)

Januari
Maj
Maj

Rörelse till musik och dansens grundformer, RDg, 3 hp
Simningens grundformer – en avstämning
Sommarfriluftsliv med orientering, FLg3, 3 hp

Höstermin
September

Rörelse och dansdidaktik i olika former, RDf , 1,5 hp
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September
Januari

Simningens didaktik, FLf2, 1,5 hp
Is och klubbspel, BSp1, 1,5 hp

Totalt 15 hp

Utvärdering
Efter avslutad kurs/moment gör varje student en utvärdering av kursen/momentet och varje
lärare gör en självvärdering. Dessa återförs inom 3 veckor till studentgruppen och examinator.

Studentinflytande
Studentinflytande sker genom studentrepresentation i Lärarutbildningsnämnden,
Institutionsrådet och vid programråd.

Litteratur och övriga läromedel
Se aktuell kursplan gällande idrottslärarmomenten inom följande kursplaner:
-

Idrott, didaktisk inriktning I, 30 hp
Idrott, didaktisk inriktning II, 30 hp
Idrott, didaktisk inriktning III, 30 hp
Fristående kurser, exempelvis Friluftslivets didaktik och praktik i närmiljö med
naturmiljöaktiviteterna simning, orientering, skridskoåkning och skidåkning, 7,5hp
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