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För mer information:
www.gih.se/idrotthalsa

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

Idrott och hälsa
120 HÖGSKOLEPOÄNG, 2 ÅR, STUDIER PÅ HELTID

GIH utbildar inom idrott  
med lärarinriktning
 

GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestation, fysisk 
aktivitet och hälsa. Denna korta högskoleutbildning ger dig möjlighet att 
komplettera dina studier för att bli ämneslärare i idrott och hälsa. 
 

Idrott och hälsa

Det här är utbildningen för dig som vill ha en 
högskoleexamen i idrott och hälsa och en bra 
start för fortsatta studier mot en lärar- eller 
kandidatexamen. Det är även en möjlighet 
för dig som studerar till lärare vid ett annat 
lärosäte och vill ha idrott och hälsa som ditt 
andra ämne.

Du läser fyra kurser i idrott med didaktisk 
inriktning under två studieår. Ämnesstudierna 
innehåller både teoretiska och praktiska studier, 
ofta integrerade med varandra. I studierna 
ingår bland annat pedagogik, hälsopedagogik 
och humanbiologi samt idrottslära. Idrottslära 
omfattar ämneskunskaper och ämnesdidaktik i 
till exempel lekar och spel med boll, gymnastik, 
friidrott, rörelse och dans samt friluftsliv med 
undervisning i skog-, vatten- och fjällmiljöer. 
Många av kurserna i idrottslära bygger på ditt 
praktiska deltagande för att kunna inhämta 
kunskaper. Under tredje terminen ingår ett 
självständigt arbete.

Studierna innebär mycket tid tillsammans  
med andra studenter, vilket bidrar till god  
sammanhållning och gemenskap under din  
tid på GIH.

Efter utbildningen

Det tvååriga Idrott och hälsa-programmet 
ger dig behörighet att läsa kompletterande 
pedagogisk utbildning vid GIH och tillsam-
mans ger utbildningarna dig en ämnes- 
lärarexamen. Har du lärarexamen sedan 
tidigare och vill ha behörighet att undervisa 
i idrott och hälsa i både grundskolan och 
gymnasiet är det här utbildningen för dig.

Programmet kan tillsammans med studier 
på ytterligare 60 högskolepoäng vara grund 
för en kandidatexamen i idrott vid GIH.  
Det ger dig möjlighet att gå vidare till  
magister- och masterstudier om du önskar.

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.


