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Beslut om tillstånd att använda behörighetskrav utöver
områdesbehörighet för Tränarprogrammet vid
Gymnastik- och idrottshögskolan från och med 2010
Ärendet
Gymnastik- och idrottshögskolan har ansökt om att utöver områdesbehörighet 17
få använda minst tre års dokumenterad erfarenhet som ledare eller minst tre års
dokumenterad erfarenhet som elitaktiv som förkunskapskrav för
Tränarprogrammet från och med antagningen till höstterminen 2010.
Lärosätets beskrivning och motivering
Tränarprogrammet är inriktat på att utbilda kvalificerade tränare, utbildare och
utvecklare för svensk och internationell idrott. Utbildningen ska verka för att
utveckla ett självständigt kreativt tänkande hos studenten och främja
kunskapsproduktion inom det idrottsliga fältet. På tränarprogrammet integreras
studenter från olika idrotter i samma studentgrupp, dels för att lära av varandra,
dels för att bygga nätverk för framtiden. För detta är den starka förankring i
idrotten, som de särskilda kraven innebär, en central förutsättning. Utbildningen
bygger på ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan och
Specialidrottsförbunden. Efter avslutad utbildning ska man kunna verka som
tränare och idrottsutvecklare inom sin specialidrott.
Temat för det andra studieåret är den kommande rollen som tränare och
omfattar kurserna Tränarskap I och II. I kurserna ingår olika projekt knutna till
specialidrotten där studenten får övning i att praktiskt tillämpa kursinnehållet i sin
specialidrott. Förankring i specialidrotten i form av erfarenheter som ledare eller
elitaktiv är här av utomordentligt stor betydelse. Detta gäller även tredje årets
examensarbete, som ofta äger rum inom det aktuella specialförbundets ram.

Högskoleverkets bedömning
Enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen ska de krav som ställs vara helt nödvändiga
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Högskoleverket fastställer de särskilda behörighetskrav som ska användas för utbildning som leder till
yrkesexamen, medan högskolorna själva fastställer sådana krav för övriga utbildningar. Högskoleverket kan om det finns särskilda skäl bevilja en ansökan om
andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (HSVFS
2007:8).
Högskoleverket delar Gymnastik- och idrottshögskolans bedömning att de krav
som högskolan avser att ställa är nödvändiga för Tränarprogrammet.
Högskoleverkets beslut
Högskoleverket beslutar att Gymnastik- och idrottshögskolan utöver aktuell
områdesbehörighet (17) för Tränarprogrammet får använda behörighetskravet
minst tre års dokumenterad erfarenhet som ledare eller minst tre års dokumenterad
erfarenhet som elitaktiv.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av utredare Aleksandra Sjöstrand.
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