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	Namn på program  Name of study programme: Tränarprogrammet
	Programme code: TRÄNP
	Instance code: 192TR
	Credits: 180
	Start semester: 2019
	Svarsfrekvens programvärdering  Response rate programme evaluation: 3
	Termin  Semester 1: 28
	Termin  Semester 1_2: 
	Termin  Semester 3: 23
	Termin  Semester 2: 
	Termin  Semester 6: 16
	Termin  Semester 8: 
	Termin  Semester 10: 
	within the study programme: Lärare på delkursnivå om 7,5 hp genomför oftast utvärdering av delkurs även om den inte är ett krav för programmet. Från Vt 2021 sker utvärderingar terminsvis efter avslutad 30 hp kurs. Utöver kursutvärdering utvärderas hela programmet under utbildningens sista vecka. Tyvärr besvarade endast tre av de 16 studenterna programenkäten.Programenkäten är med så låg svarsfrekvens svår att dra slutsatser av. Men vid olika former av utvärderingar har studenterna ändå haft möjlighet att ge uttryck för sina synpunkter.Utöver Programenkäten gjordes också en muntlig utvärdering av programmet med avgångsstudenterna. I den utvärderingen deltog 12 av de 16 studenterna som var registrerade sista terminen.Tilläggas bör också att undertecknad har träffat studeranderepresentanter 1-2 gånger per termin i programråd för "kontroll" av läget i utbildningen. Under de två första åren var studenterna med i dessa programråd men under studenternas tredje år valde de att avstå med hänvisning till att allt går bra med studierna.Huruvida det som framkommit under möten med studenter och i utvärderingar på program- och kursnivå verkligen återger majoritetens tankar och synpunkter är svårt att veta. Det känns oavsett det bra att studenterna haft gott om möjligheter att ta upp det som fungerar bra och också fungerar mindre bra i utbildningen.Trots låg svarsfrekvens kan nog den analys som presenteras vara representativ. Ett mönster framgår i de olika utvärderingsformer som gjorts och med tidigare programanalyser vilkas svar ligger skapligt väl i linje med svaren från denna utvärdering. Dock ska framhållas att de tre svaren i enkäten gett vid handen att en student i låg grad och två studenter endast i viss grad tycker sig kunnat påverka programkursers innehåll och upplägg genom deltagande i avsedda forum genom besvarande av kursvärderingar
	Programmets starka sidor  The programmes strengths: Studenterna framhåller lärarna, programmets uppbyggnad av vetenskaplighet och träningsläran som mycket starka delar i utbildningen. Även i enkätsvaren så visas det med att två av de tre svaranden är mycket nöjd (den tredje uttrycker ganska nöjd) med bemötande från undervisande lärare.Forskningsanknytning med inblick i aktuell forskning inom området instämmer två helt och en i hög grad att man fått i programmet. Samma svara gäller för utvecklad förmåga att förstå vetenskaplig text. Däremot är de tre svarande inte lika säkra   att de har utvecklat förmågan att tillämpa vetenskapliga metoder. De tre svaranden på enkäten uttrycker också samtliga att programmets utförande och innehåll motsvarat deras förväntningar.Lite spretiga är svaren beträffande balans mellan självstudier och schemalagd undervisning. En instämmer helt, en i hög grad och en i viss grad om att det rått en god balans i denna del. Lika spretigt och med samma balans i svaren gäller för arbetsbelastning och rimlighet utifrån kursernas placering i programmet.En ytterligare uppskattad del av studenterna brukar vara att flera olika idrotter är med i utbildningen. En student uttrycker, "Bra att lära sig av varandras idrotter."Det bör också framhållas att de flesta, i stort sett alla, brukar få jobb med det de utbildats för och i. Detta måste i sig kunna uttryckas som en av programmets starka sidor!Vid muntlig utvärdering framkom följande som starka sidor i genomgången utbildning:Hållbart ledarskap, delar av kursen skulle kunna vara tidigare i programmetÄmneskunskaper, bra teori- tillämpbar, skulle kunna kombineras med mer praktiska delar (för lite praktik). Ex VFU-liknande inslag vore bra. ”få vapen”Friluftslivet – ta en roll, lära känna, grupprocesser
	the programme: VFU önskas av studenterna. I de svar som kommit i programvärderingen framgår att man endast i låg grad tycker att man i programmet anknutit till arbetsliv genom praktik, gästföreläsare och samarbete med föreningsidrotten. Förhoppningsvis kan utveckling ske i "VFU-artatde" inslag i delkurs ledarskap, där studenterna tar med sig teorier i ledarskap, prövar i praktiken i föreningar eller på annat sätt inom idrottsrörelsen och sen reflekterar över sitt ledarskap tillbaka på GIH.Även VFU inrktad kurs är på gång och genomförs för de studenter som antagits ht-22I muntlig utvärdering framkom följande önskemål om förbättringarPraktisk kurs på 7,5 hp vore bra. Komma i kontakt med idrottsrörelse/arbetsgivare. Den typ av kurs är också på gång för studenter antagna from ht-22Innovation/entreprenörsskapAdministrativa kunskaper – jobba i föreningValbart  med sport management? Valbar kurs kommer framöver också att ligga vt-22. Här skulle detta vara en bra möjlighet.
	implementation and results of the study programme: Utöver det som tagits upp bland starka sidor och delar att utveckla så har programmets genomströmning under flera år varit en fråga som diskuterats.Denna årgång hade 16 studenter registrerade sista terminen. En siffra som historiskt är acceptabel. Men förhoppningen och tron är att genomströmningen kan förbättras. För detta har några möjligheter utvecklats i och parallellt med programmet.Om studenten klarar sina studier kan hen, om man också är potentiell elittränare samt skriver självständigt arbeten av stor vikt för sitt förbund få med sig RF´s högsta utbildning, ETU, på köpet i utbildningen.Tränarprogrammet kan också byggas på till en "tre i en" utbildning via KPU och examen i ämnet idrott och hälsa och med behörighet att undervisa i ämnet specialidrott. Denna möjlighet bör vara en motivationsfaktor att slutföra studierna på tränarprogrammet då dörren i annat fall är stängd för denna utbildningsväg.Huruvida dessa utvecklade professionsmöjligheter redan har gett effekt är för tidigt att uttala sig om. Men intressant är att se ett ökat söktryck och att av de dryga 35 studenter som påbörjade programmet ht-20 finns fortfarande fler än 20 studenter kvar i åk 3. Trenden ser ut att hålla i sig med en stor studentgrupp också kvar bland studenter som påbörjade studier ht -21. Ett fortsatt gott söktryck har också gjort att vi ht -22 ökat studentgruppen i åk 1 till 40 studenter. Påpekas bör också att det som utvecklats i programmet för utökade professionsmöjligheter är sådant studenter tidigare efterfrågat. Här kan exemplifieras didaktik, en del pedagogik och mer praktisk form av träningslära.Ytterligare ett steg är att försöka få idrottsrörelsens SF än mer intresserade av tränarprogrammet. Idag finns dialog med alla SF där vi har studenter i programmet genom studierektors initiativ. Här bör ett mer utvecklat och systematiserat samarbete utvecklas. Med intresserade SF bör än bättre genomströmning och bättre resultat kunna nås. Denna samverkan skulle också ge utvecklad arbetsmarknadsanknytning för studenterna. Här har också det alternativa urvalet utvecklats som sökalternativ till programmet. Det bygger från och med nu mer på¨idrottsliga meriter som aktiv eller som tränare.Till sist bör nämnas att undertecknad var ansvarig för borttagande av förkunskapskrav för antagande till programmet. Dessa krav togs bort för några år sedan men har inte, såsom några befarat, lett till andra typer av studenter. I alla fall inte på något sätt som tydligt kan ses. Det är fortfarande nästan utan undantag studenter med förankring i idrottsrörelsen och årligen några elitidrottare som också kan vara på eller i närheten av landslagsnivå i sina idrotter.
	attainment of the programme outcomes: Generellt sett upplever studenterna att måluppfyllelse för nationella examensmål är god.Av de tre svaranden har en student uttryckt att studierna inom programmet i mycket hög grad och två studenter uttryckt att studierna i hög grad bidragit till kunskap och förståelse inom huvudområdet idrottsvetenskap.Färdighet och förmåga har genom studierna uppnåtts i antingen mycket hög grad (mestadels) och i hög grad eller i ett  fall uttryckts som "varken eller"Studierna inom programmet har också i det stora hela i mycket hög grad och i hög grad bidragit till utvecklad värderingsförmåga och förhållningssätt utifrån frågeställningar i relation till examensmålen.Här uttrycker studenterna samstämmigt att man i mycket hög grad och i hög grad kan identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens samt har i hög grad kompetens om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används.Studenterna instämmer också helt (1) och i hög grad (2) att en successiv fördjupning skett av ämneskunskaper och färdigheter under programmets gång
	available for the study programme rooms digital tools administration etc: Denna fråga, om lärarnas tankegångar om förutsättningarna för undervisning i form av lokaler, digital miljö och administration har inte diskuterats och analyserats av mig som studierektor.Pandemin gav dock både ny kunskap och nya ideér om undervisning samtidigt som det också blev en stor extra belastning för några lärare i några delkurser. I vissa fall krävdes omarbetning av undervisningen vilket tog mycket tid för några lärare. Ingen extra tid för det arbetet gavs. Istället blev ibland lösningen att minska undervisningstiden för studenterna för att kunna lösa hur undervisningen skulle kunna justeras till digital undervisning.På svar från studenterna beträffande informatioin om programmet är man antingen mycket (1), ganska (1) eller varken nöjd eller missnöjd (1). Glädjande är att den lärplattform (Canvas) och det program som använts för distansundervisning (Zoom)som använts varit till belåtenhet. Två svarande är mycket nöjda och en student är varken nöjd eller missnöjd.Biblioteket är man också ganska (2) och mycket (1) nöjda med
	programmes links with the world of work: Först och främst ska sägas att studenter visat sig få jobb inom områden de utbildats för. Detta har studenter uttryckt under flera års programutvärderingar.Vidare bör tilläggas att KPU utvecklats, vilket beskrivits tidigare i programanalysen. Med påbyggnad på 1,5 års studier blir man lärare i idrott och hälsa med möjlighet att söka utökad behörighet för att bli lärare i ämnet specialidrott på gymnasiet. Ytterligare utveckling av professionsmöjligheter sker i kurser som startar i samband med ny utbildningsplan som tagits under det gångna läsåret. I ny kurs, "tränarskap med inriktning mot specialidrott" utvecklas stor del VFU-möjligheter. Denna kurs svarar också mot önskemål som uttryckts av VFU i programmet. "Programmet har anknutit till arbetslivet, t.ex. genom möjlighet till praktik, gästföreläsare, samarbete med externa företag i projektarbeten och studiebesök."Bland svaren i programutvärderingen svarar en sig vara förberedd i hög grad för arbetslivet och två känna sig i viss grad förberedda för framtida arbetsliv
	the content as well as the implementation of the study programme: Någon utvecklad kurs för internationellt utbyte finns inte i programmet. Men vi som ansvarar för programmet ser positivt på internationellt utbyte och när möjligheter dyker upp för studenter om utbyte så försöker vi göra individuella studieanpassningar och ser också över möjligheter för valideringar och tillgodoräkningar av utbildningar.Inom utbildningen är litteraturen ofta på engelska. Studenterna uttrycker i studentsvar att de blivit bättre på förstå engelsk text men klagar i bland på delkursnivå över internationell litteratur och på svårigheter att förstå den. Här tycker vi som lärare att den engelska litteraturen med artiklar i forskningens framkant är av mycket stort värde i utbildningen.De tre svarande studenterna överensstämmer också helt (2) och i hög grad (1) att de utvecklat förmåga att läsa och förstå texter på engelska eller andra språk.Av de svar som inkommit tycker en svarande att programmet i hög grad och att programmet i viss grad ger möjligheter till utlandsstudier. Därmeot ger programmet endast i viss grad internationella utblickar och perspektiv. 
	and social welfare perspectives on development: Dels har programmet en delkurs hållbart ledarskap. Detta är med tanken att i ett hållbart perspektiv kunna verka som ledare och över en hel livstid.Idrottspedagogikens innehåll bärighet mot hållbarhet. Här ingår bland annat att diskutera idrotten och ledarskap utifrån barnrättskonvention och lika rättigheter.Inom idrottsmedicin tas frågor om dopning och rent idrottande upp.I muntlig utvärdering svarar 12 studenter om livet efter tränarprogrammet att de kommer jobba heltidsom tränare i egen idrott (3), läsa KPU (2) och läsa Master (6)I programenkäten svarar en student att programmet innehållit aspekter av hållbar utveckling medan en instämmer att det gjort så till viss del och en tycker att det gjorts så endast i låg grad.Svaren är i linje med tankar om hållbart och livslångt tränarskap. Kombinationstjänster med tränare och lärare i idrott och hälsa samt möjligheter till jobb som lärare i ämnet specialidrott är viktiga delar som utvecklats i programmet. Att studera vidare till en Master är ytterligare en utvecklad möjlighet och i samverkan med idrottsrörelsen kryddas också möjligheter till doktorandtjänster de redan utvecklade karriärmöjligheterna för våra studenter.
	promote gender equality and prevent discrimination: När frågor om jämställdhet och diskriminering ställs till studenterna brukar svaret bli att studenterna inte upplever problem med detta.I svar på enkäten instämmer en student helt och två i hög grad att alla studenter blivit lika behandlade oavsett bakgrund och tillhörighet. Samtliga tre svarande tycker också att undervisningen tillvaratagit olika erfarenheter och perspektiv.Beträffande hur jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv har lyfts fram så instämmer en helt, en i hög grad och en att det i viss grad lyfts fram.Slutligen kan konstateras att tränarprogrammet fortfarande har en stor övervikt av manliga studenter. Detta är på samma sätt som att ledare och verksamma inom idrottsrörelsen ofta är män. Vi skulle önska en fördelning inom ramen för 60-40 men har inte hittat vägen att nå dit. Diskussioner om hur vi kan locka fler kvinnliga studenter har förts och val av bilder i broschyrer och att ha med kvinnliga studenter i filmer om programmet har prövats. Men än så länge utan att nå önskad fördelning mellan könen.
	analysis: Programmet är under utveckling. Ny utvecklingsplan har utarbetats och tagits av nämnden. Studenter antagna from ht-22 läser utifrån denna och med nya kurser på 7,5 hp som utvecklas i en takt av 4 per termin. Studenter har också önskat mer VFU, didaktik och mer praktiska inslag i undervisningen. I det "nya" programmet ingår 2 ggr 7,5 hp i didaktik, en kurs om 7,5 hp i tränarskap med inriktning mot specialidrott där VFU blir en viktig del av kursen. Utöver ovan justeringar, vilka också kunde tagits upp under punkt nedan, görs detaljjusteringar i några kurser.  Exemepel på det är delkurs i ledarskap som prövats under förlängd del av termin för underlättande av VFU-inslag.I övrigt har stora justeringar för större anställningsbarhet och utvecklade professionsmöjligheter gjorts i programmet. Nu görs framöver utveckling beskriven i kursutveckling att försiktighet i övrigt tagits i utveckllng av befintliga kurser. Justeringar kommer ändå snart att ske i omarbetande till kurser på 7,5hp-nivå. 
	Förslag till åtgärder inom programmet som helhet  Suggestions for measures: Förslag till programmet i helhet har tagits upp under punkterna ovan. Att göra studenterna anställningsbara har varit en viktig utgångspunkt i programutvecklingen och bör så vara även framöver.Diskussioner om utveckling i linje med det som föreslagits i denna sker inom det Utbildningsråd som bildats inom institution FNB. vilket kan underlätta anpassad studiegång och ge möjligheter för elitidrottande studenter och tränare som redan är verksamma inom idrottsrörelsen. Ytterligare utveckling är att kurser kommer läsas på halvfart vilket lättare möjliggör studier för elitidrottande studenter eller för studenter med uppdrag inom idrottsrörelsen och med behov av individuella studieplaner. Det har också under gångna året prövats att öppna kurserna på programmet för att kunna läsas parallellt som fristående kurs. Försöket har fallit väl ut och kommer utvecklas och dessutom underlättas av att kurserna framöver går i halvfartSammanfattningsvis förs diskussioner med RF och olika SF om utvecklad samverkan och hur det alternativa urvalet kan vara av intresse för olika SF. En förhoppning är ytterligare professionsmöjligheter för våra tränarstudenter.
	Övriga kommentarer  Additional comments: Ytterligare funderingar - Valbara möjligheter, välja inriktning mot tränare eller idrottsutvecklare Studentrösterom PT-licens: ”Vi har varit ledare i gymmet” Vad saknas?Valbar kurs kommer för de studenter som påbörjar utbildningen ht-22
	Programanalys sammanställd av  Programme analysis written by: Dan Wiorek
	Datum2_af_date: 30/8/22


