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Kompletterande pedagogisk utbildning

Komplettera din idrottsutbildning 

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. 

Behörig att läsa KPU är den som har läst 90  
eller 120 högskolepoäng (hp) idrott vid hög-
skola eller universitet, ett idrottsvetenskapligt 
program eller motsvarande, inklusive ett själv-
ständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i 
idrott.  

Utbildningen omfattar sammanlagt 90 hög-
skolepoäng och ges med inriktning mot grund-
skolan eller gymnasieskolan för ämnet idrott 
och hälsa. Den omfattar den utbildningsveten-
skapliga kärnan (60 hp) samt verksamhetsför-
lagd utbildning (30 hp). 

Utbildningen är campusförlagd och ges på 
helfart under tre terminer. För att du ska få  
omsätta dina kunskaper i praktiken och 
utveckla en grundläggande förmåga att lära ut, 
så har du en period med praktik varje termin. 
GIH samarbetar med skolor i Stockholms-
området där praktiken genomförs.

Varje termin består av en kurs inom utbild-
ningsvetenskapliga kärnan och en kurs med 
verksamhetsförlagd utbildning. Studier inom 
utbildningsvetenskaplig kärnan (uvk) är obli-
gatoriskt för alla blivande lärare i Sverige och 
innehåller kunskapsområden som är viktiga  
för läraryrket. 

Exempel på områden inom uvk är: skolväsen-
dets historia, organisation och villkor; skolans 
värdegrund innefattande de grundläggande 
demokratiska rättigheterna och de mänskliga 
rättigheterna; läroplansteori och didaktik; 
vetenskapsteori och forskningsmetodik; utveck-
ling, lärande och specialpedagogik; sociala 
relationer, konflikthantering och ledarskap; 
bedömning och betygsättning samt utvärde-
ring och utvecklingsarbete. 

Efter utbildningen

Kompletterande pedagogisk utbildning på 
GIH leder till en examen som ämneslärare 
med behörighet att undervisa i ämnet idrott 
och hälsa med inriktning årskurs 7-9 eller 
gymnasieskolan, beroende på om du har läst 
90 eller 120 hp idrott.  

Anmälan

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

För frågor om antagning hänvisas till GIH:s 
antagningshandläggare på e-post 
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/larare

Denna utbildning vänder sig till dig som vill komplettera dina tidigare  
idrottsstudier för att bli ämneslärare i idrott och hälsa.

gih.se

Gymnastik- och 
idrottshögskolan 
vid Stockholms Stadion
tel 08-120 537 00
www.gih.se
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