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Särskild behörighet

Inga särskilda förkunskapskrav.

Lärandemål

Studenten skall kunna:

Träningslära 1 Allmän träningslära och idrotters kravprofiler, 7.5 hp

 redogöra för grundläggande begrepp, viktiga principer och processer inom allmän 

träningslära samt kunna skildra träningslära som kunskapsområde,

 välja ändamålsenliga fysiska tester och rörelseanalyser för framtagning av idrotters 

krav- och kapacitetsprofiler,

 översiktligt beskriva och motivera olika idrotters kravprofiler,

 söka och analysera artiklar från vetenskapliga databaser med relevans för idrotters 

kravprofiler,

Träningslära 2 Träning av fysiska delkapaciteter, 7.5 hp

 utforma individualiserade träningspass med vetenskaplig grund för styrketräning, 

konditionsträning, teknikträning samt sprint- och snabbhetsträning,

 instruera, observera och korrigera praktiska träningspass inom styrketräning,

Träningslära 3 Tester för fysiska krav- och kapacitetsprofiler, 7.5 hp

 beskriva teoretiska grunder för fysiska tester och rörelseanalyser för krav- och 

kapacitetsprofiler,

 utforma en kravprofil med hjälp av vetenskapliga artiklar samt en kapacitetsprofil 

genom att utföra ett avgränsat antal fysiska tester,

 utföra en kvantitativ tvådimensionell rörelseanalys,

Träningslära 4 - Träningsplanering och formtoppning, 7.5 hp
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 utforma en allomfattande träningsplanering med formtoppning för idrottare på hög nivå

utifrån forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap,

 visa förmåga att, med vetenskaplig grund, muntligt och skriftligt kommunicera om 

träningsplanering och formtoppning.

Innehåll

Progression 

Tränarskap I, utgör den första av tre kurser á 30hp i ämnet Tränarskap inom Tränarprogrammet 

180hp. Kursen bygger vidare på Idrottsvetenskap I inriktning tränarskap, 30hp och 

Idrottsvetenskap II inriktning tränarskap, 30hp.

Studenternas erhållna kunskaper i anatomi, fysiologi och biomekanik utgör nu en viktig del av 

forskningsbaserad kunskap som ska integreras med erfarenhetsbaserad kunskap och idrottslära 

inom de fyra delkurserna i träningslära.

I samtliga delkurser återfinns frågeställningar som är relaterade till professionen som tränare 

samt lärare inom ämnet specialidrott, vilka bearbetas genom olika projektbaserade uppgifter, och

har en stark anknytning till specialidrotten samt den kravbild som finns inom dagens elitidrott.

Progressionen inom kursen sker från grundläggande begrepp och processer inom allmän 

träningslära, idrotters kravprofiler mot fördjupning om träning av fysiska delkapaciteter och 

fysiska tester för kapacitetsprofiler till en avslutande tillämpning och fördjupning inom 

träningsplanering och formtoppning.

Kraven ökas successivt under kursen på studenternas förmåga att kunna följa 

kunskapsutvecklingen inom träningslära och specialidrotten samt på förmåga att söka, värdera 

och tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet i analys av olika idrotter.

Delkurser

Delkurs 1 - Träningslära 1 Allmän träningslära och idrotters kravprofiler, 7.5 hp

Module 1 - Theory and methodology of training 1, 7.5 credits

 Introduktion till träningslära som kunskapsområde.

 Allmän träningslära med grundläggande begrepp och principer.

 Fysiska tester och rörelseanalyser för framtagning av idrotters krav- och 

kapacitetsprofiler.

 Grundläggande metodik för litteratursökning i vetenskapliga databaser och analyser av 

vetenskapliga artiklar.

 Kravprofiler inom olika idrotter.

Delkurs 2 - Träningslära 2 Träning av fysiska delkapaciteter, 7.5 hp

Module 2 - Theory and methodology of training 2, 7.5 credits

 Grundläggande teori och centrala begrepp inom styrketräning, konditionsträning, 

teknikträning samt sprint- och snabbhetsträning.

 Praktisk styrketräning, konditionsträning samt sprint- och snabbhetsträning med fokus 

på metodik och didaktik.
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Delkurs 3 - Träningslära 3 Tester för fysiska krav- och kapacitetsprofiler, 7.5 hp

Module 3 - Theory and methodology of training 3, 7.5 credits

 Kvalitetssäkring inom fysisk testning.

 Teoretiska grunder och metodik för tester av aerob & anaerob effekt och kapacitet, 

styrka, effektutveckling, spänst, snabbhet och rörlighet.

 Grundläggande teori och metodik för analyser av teknik och taktik inom individuella 

idrotter och lagidrotter.

 Praktiskt genomförande av fysiska tester och rörelseanalyser med handledning.

Delkurs 4 - Träningslära 4 - Träningsplanering och formtoppning, 7.5 hp

Module 4 - Theory and methodology of training 4, 7.5 credits

 Teoretiska grunder inom träningsplanering och formtoppning.

 Monitoreringssystem inom individuella idrotter och lagidrotter.

 Träningsplanering och formtoppning inom olika idrotter.

 Informationssökning i vetenskapliga databaser.

 Specialidrottens träningsplanering med integrering av forsknings- och 

erfarenhetsbaserad kunskap.

Examination

Kurskrav

Aktivt och praktiskt deltagande kan utgöra en förutsättning för undervisningen inom delkurserna

och därför utgöra ett kurskrav för godkänt betyg. Kurskrav preciseras i respektive delkurs PM.

Examinationsformer

Examinationerna som gäller i kursen beskrivs nedan.

Träningslära 1 Allmän träningslära och idrotters kravprofiler, 7.5 hp

Theory and methodology of training 1, 7.5 credits

 skriftlig tentamen

 inlämningsuppgift

Träningslära 2 Träning av fysiska delkapaciteter, 7.5 hp

Theory and methodology of training 2, 7.5 credits

 inlämningsuppgift med seminariepresentation.

 praktisk uppgift i styrketräning

Träningslära 3 Tester för fysiska krav- och kapacitetsprofiler, 7.5 hp

Theory and methodology of training 3, 7.5 credits

 inlämningsuppgifter med seminariepresentationer

Träningslära 4 - Träningsplanering och formtoppning, 7.5 hp

Theory and methodology of training 4, 7.5 credits
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 inlämningsuppgift med seminariepresentation.

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regler vid GIH.

Betyg

Som betyg på delkurs och på kursen som helhet används något av uttrycken Väl godkänt, 

Godkänt eller Underkänt. För betyget Väl godkänt på hel kurs (30hp), gäller som princip att 

studenten på de fyra delkurserna har minst tre Väl godkänt samt ett Godkänt betyg. Senast i 

samband med delkursstart skall studenterna få preciserade kriterier för respektive betygsnivå. 

Betyg ska vara rapporterat i Ladok senast tre veckor efter avslutat delkurs.

Examinationerna äger rum enligt informaionen i delkurs PM som studenterna erhåller vid start 

av respektive delkurs. Om-examinationer erbjuds tidigast två veckor efter studenten har fått sitt 

tentamensresultat. Ett kompletteringsförfarande medges för vissa av inlämningsuppgifterna när 

smärre kompletteringar krävs för att uppnå ett godkänt betyg. Samtliga examinationer äger rum i

enlighet med Riktlinjer för examination vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Studentinflytande och kursvärdering

Studentinflytande sker genom studentrepresentation inom utbildnings- och forskningsnämnden 

samt programråd med studierektor för Tränarprogrammet och ämnet specialidrott.

I enlighet med 1 kap. 14 § högskoleförordningen (1993:100) ordnas en skriftlig kursvärdering 

efter avslutad kurs där resultaten återkopplas till studenterna.

Undervisningsform

Undervisningen äger rum genom föreläsningar, seminarier, laborationer, praktiska 

lärandetillfällen samt handledningstillfällen och presentationer av egna uppgifter. Vid 

återkommande tillfällen finns möjligheter att diskutera, förklara, erhålla återkoppling, pröva 

idéer, samt analysera och lösa problem i samspel med lärare och andra studenter. Under kursen 

tillvaratas studenternas förkunskaper så de kan lära av varandra och för sin idrott erhålla 

användbara kunskaper från andra idrotter. 

I syfte att stödja lärandet samt skapa integrering mellan teori och praktik finns praktiska 

lärandetillfällen i alla delkurser som bland annat genomförs i Laboratoriet för Tillämpad 

Idrottsvetenskap (LTIV). För att skapa ett meningsfullt och bestående lärande får studenterna 

arbeta aktivt med att bilda egen kunskap genom olika projektbaserade arbetsuppgifter utifrån 

egna val och arbete med frågeställningar direkt kopplade till egen specialidrott. Studenterna 

tränas i att självständigt söka, värdera och integrera ny kunskap i flera av lärandetillfällen samt 

genom att examinationsuppgifter ställer krav på referering till vetenskapliga artiklar.

Övrigt

Kursen är obligatorisk inom Tränarprogrammet 180 hp.
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Litteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 - Träningslära 1 Allmän träningslära och idrotters kravprofiler, 7.5 hp

Module 1 - Theory and methodology of training 1, 7.5 credits

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

Hallén, Jostein & Rongland, Lars Tore. (2011). Träningslära för idrotterna. Stockholm: SISU 

Idrottsböcker. (9789186323127)

Bompa, T.O. & Buzzichelli, C.A. (2018). Periodization: theory and methodology of training. 

Champaign, IL: Human Kinetics. (9781492544807)

Valbar litteratur och övriga läromedel:

Tanner, R & Gore, C J. (2013). Physiological tests for elite athletes. 2nd ed, Champaign, IL: 

Human Kinetics. (9780736097116)

Urval av vetenskapliga artiklar.

Delkurs 2 - Träningslära 2 Träning av fysiska delkapaciteter, 7.5 hp

Module 2 - Theory and methodology of training 2, 7.5 credits

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

Hallén, Jostein & Rongland, Lars Tore. (2011). Träningslära för idrotterna. Stockholm: SISU 

Idrottsböcker. (9789186323127)

Bompa, T.O. & Buzzichelli, C.A. (2018). Periodization: theory and methodology of training.

Champaign, IL: Human Kinetics. (9781492544807)

Valbar litteratur och övriga läromedel:

Urval av vetenskapliga artiklar.

Delkurs 3 - Träningslära 3 Tester för fysiska krav- och kapacitetsprofiler, 7.5 hp

Module 3 - Theory and methodology of training 3, 7.5 credits

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

Coombes, J & Skinner T. (2022). ESSA's Student Manual for Health, Exercise & Sport 

Assessment 2nd Edition. Elsevier. (9780729542692)

Valbar litteratur och övriga läromedel:

Tanner, R & Gore, C J. (2013). Physiological tests for elite athletes. 2nd ed, Champaign, IL: 

Human Kinetics. (9780736097116)

Urval av vetenskapliga artiklar.

Delkurs 4 - Träningslära 4 - Träningsplanering och formtoppning, 7.5 hp

Module 4 - Theory and methodology of training 4, 7.5 credits

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

Bompa, T.O. & Buzzichelli, C.A. (2018). Periodization: theory and methodology of training. 

Champaign, IL: Human Kinetics. (9781492544807)

Valbar litteratur och övriga läromedel:

Laursen, P. B., & Buchheit, M. (2018). Science and Application of High-Intensity Interval 

Training: Solutions to the Programming Puzzle. Champaign, IL: Human Kinetics, 1st edition. 

(9781492552123)

Mujika I (2010). Formtoppning i teori och praktik. Stockholm: SISU idrottsböcker, 190 s. 
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(9789185433858)

Urval av vetenskapliga artiklar.
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