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För mer information:
www.gih.se/kpu

Gymnastik- och idrottshögskolan 
Lidingövägen 1, vid Stockholms Stadion
tel 08-120 537 00 gih.se

Kompletterande pedagogisk utbildning
90 HÖGSKOLEPOÄNG, 1,5 ÅR, STUDIER PÅ HELTID

För dig som vill bli ämneslärare i idrott
 

GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestation, fysisk aktivitet 
och hälsa. Kompletterande pedagogisk utbildning vänder sig till dig som vill 
komplettera dina tidigare idrottsstudier för att bli ämneslärare i idrott och hälsa 
eller specialidrott i årskurs 7–9 eller på gymnasiet.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Utbildningen vänder sig till dig som har  
ämnesstudier i idrott och hälsa och vill bli 
behörig att arbeta som lärare i idrott och  
hälsa eller specialidrott. För det krävs 90 eller 
120 högskolepoäng (hp) i idrott och hälsa eller 
motsvararande vid en högskola eller ett univer-
sitet, inklusive ett självständigt arbete i idrott.

Sammanlagt omfattar KPU 90 högskolepoäng – 
utbildningsvetenskap 60 hp och praktik 30 hp 
– och ges med inriktning mot grundskola eller 
gymnasieskola. Utbildningen är campusförlagd 
och ges på heltid under tre terminer.

Under utbildningen genomförs praktik, så  
kallad verksamhetsförlagd utbildning, där du 
får handledning av erfarna lärare och prakti-
sera dina kunskaper på skolor i Stockholms- 
området. Praktiken är sammanlagt en hel 
termin, men delas upp så att du får möjlighet 
att möta skolelever vid olika tillfällen under 
utbildningen. GIH samarbetar med flera skolor 
i Stockholmsområdet där praktiken genomförs. 

Studierna i utbildningsvetenskap är obliga-
toriska för alla blivande lärare i Sverige och 
innehåller kunskapsområden som är viktiga för 

läraryrket, exempelvis skolans värdegrund, 
undervisningskunskap, specialpedagogik, 
sociala relationer, konflikthantering, ledar-
skap, bedömning och betygsättning. 
 

Efter utbildningen
Den kompletterande pedagogiska utbild-
ningen på GIH leder till examen som 
ämneslärare med behörighet att undervisa 
i idrott och hälsa med inriktning på årskurs 
7–9 eller gymnasiet, beroende på om du 
har läst 90 eller 120 hp idrott och hälsa eller 
motsvarande.
 
Anmälan
Utbildningen startar på höstterminen.  
Anmälan sker via antagning.se från mitten 
av mars till mitten av april.

För mer information om behörighet och  
antagning, läs mer på antagning.se. Där 
finns också FAQ med svar på vanliga frågor.

Studie- och karriärvägledare når du på 
studievagledning@gih.se.

Mer information hittar du via gih.se.


