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Ämneslärarprogrammet

GIH utbildar framtidens idrottslärare 

Ämneslärarprogrammet vid GIH

GIH utbildar lärare som får undervisa i idrott 
och hälsa på både grundskolan och gymnasie-
skolan. När du studerar vid GIH utbildas du 
av lärare och forskare med hög vetenskaplig, 
idrottslig och pedagogisk kompetens.

Ämneslärarutbildningen omfattar tre delar: 
ämneskunskaper, pedagogik och praktik. 
Ämneskunskaperna består av två ämnen. Vid 
sidan av huvudämnet idrott, som du läser sam-
manlagt två år (120 hp), studerar du också ett 
andra ämne i tre eller fyra terminer, beroende 
på vilket ämne du väljer. Val till andra ämnet 
görs under studiernas gång och andra behörig-
hetskrav kan förekomma för detta ämne.

På GIH kan du också välja att läsa specialidrott 
som andra ämne. Specialidrott behandlar 
bland annat idrottsmedicin, träningslära, 
coachning, nutrition och formtoppning. Ge-
nom att studera specialidrott som andra ämne  
blir du behörig att undervisa på riksidrottsgym-
nasier och nationella idrottsutbildningar både i 
idrott och hälsa och i specialidrott. 

Under utbildningen genomförs så kallad 
verksamhetsförlagd utbildning (vfu).  Under 
vfu:n får du under handledning av erfarna 
lärare praktisera dina kunskaper på skolor i 
Stockholm med omnejd. Den verksamhetsför-
lagda utbildningen omfattar sammanlagt en 
hel termin (30 hp) men delas upp så att du får 
chansen att möta skolelever vid olika tillfällen 
under utbildningen. 

Många av kurserna du läser är laborativa 
där praktiskt deltagande från din sida är en 
förutsättning för att inhämta kunskaper. Delar 
av din utbildning i friluftsliv kommer att hållas i 
naturmiljö. Du tillbringar mycket tid tillsam-
mans med andra studenter vilket bidrar till en 
god sammanhållning och gemenskap.

Efter utbildningen

Ämneslärarexamen med inriktning mot gym-
nasieskolan, 300-330 hp, ger dig behörighet 
att undervisa i ämnet idrott och hälsa i både 
grundskola och gymnasieskola. Efter avslutad 
utbildning blir du tvåämneslärare. Ämnes-
lärarprogrammet ger dig en gedigen grund 
för ditt yrke som lärare i idrott och hälsa och 
en möjlighet att studera vidare och forska. En 
examen från GIH värderas högt av arbetsgivare 
och ger goda chanser till jobb på arbetsmarkna-
den.

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

GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa 
och är världens äldsta idrottshögskola. Om du vill utbilda dig till idrottslärare ska 
du söka till GIH som har lång erfarenhet av att utbilda lärare i idrott och hälsa. 

gih.se

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