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Tränarprogrammet

GIH utbildar framtidens tränare
Tränarprogrammet riktar sig till dig som vill satsa på en tränarkarriär med en
akademisk examen. Syftet är att utbilda kvalificerade tränare, utbildare och
utvecklare inom svensk och internationell idrott.

Utbildningen ger dig en kandidat-examen efter
tre års heltidsstudier. För att vara behörig krävs
utöver grundläggande och särskild behörighet
för högskolestudier, även så kallade tilläggskrav.
Det betyder att du ska ha tidigare erfarenhet
bland annat som aktiv inom idrotten eller som
tränare. Läs mer på programhemsidan
www.gih.se/tranar.
Exempel på kända tränare som gått tränar
programmet är Pia Sundhage, Lars Lagerbäck
och Erik Hamrén (fotboll), Pär Mårts (ishockey),
Oscar Gidewall (friidrott), Johanna Ojala (skidåkning) och Johan Wallberg (simning). Flera
som tidigare gått tränarprogrammet arbetar
idag på Riksidrottsförbundet, specialidrotts
förbunden eller som tränare inom elitidrott.
Utbildningen bygger på forskning och väl
prövad erfarenhet. Du får genomföra tester,
träningsplaneringar och kravanalyser samt lära
dig att förstå forskningsresultat och använda
dem i dina egna upplägg.
Vi ger dig ett kritiskt, granskande perspektiv
som kan vara till nytta i en fortsatt idrottsledarkarriär. Du kommer att möta många med
djup kunskap inom idrotten och kunna bygga
nätverk för framtiden.
För att få baskunskaper så läser du om idrottens historia, idrottens roll, anatomi, fysiologi,
träningslära, idrottslära, idrottspsykologi,
rörelselära och tillämpad idrottsvetenskap.
Du fördjupar dig inom träningslära, idrottspsykologi, idrottsmedicin, idrottspedagogik,
organisation och ledarskap.

Utbildningen ger dig ingång till forskning
genom forskningsmetodik, ett självständigt
arbete och en ämnesfördjupning. Sist men inte
minst utbildas du för att vara tränare på elitnivå
med bland annat mästerskapscoachning, hållbart ledarskap, optimal prestation utifrån ett
nutritionsperspektiv samt formtoppning.
Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du en vetenskapligt förankrad tränarutbildning som ger dig
unika förutsättningar. Eftersom tränarprogrammet är jämförbart med andra utbildningar
inom idrottsrörelsen upp mot elitnivå, ger
denna utbildning dig förutsättningar att arbeta
som idrottsutvecklare eller tränare brett inom
olika idrotter och på olika nivåer från ungdoms- till elitnivå.
Anmälan

Utbildningen startar på höstterminen och
anmälan gör du på www.antagning.se från
den 15 mars till och med den 15 april.
För frågor till GIH om behörighet och
antagning e-posta: 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/tranar
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