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GymDanmark søger studerende til undersøgelse af danske 
gymnastikforeningers kultur for uddannelse og kompetenceudvikling af 
trænere 

- Mulighed for Virksomhedsprojekt eller Projekt udenfor Kursusregi 
 
GymDanmark (Danmarks Gymnastik Forbund) søger en idrætsfaglig studerende i Blok 1 og 2 i 
studieåret 2019-20, der har interesse for træneruddannelse. I GymDanmark ønsker vi at få et indblik i, 
hvilken forståelse vores foreninger har af kompetenceudvikling hos trænere. Projektet vil bidrage til 
videreudvikling af selve træneruddannelsen såvel som måden at udbyde og markedsføre denne på.  
  
Hvem er du? 
Du er bachelor eller kandidat-idrætsstuderende, som er nysgerrig og brænder for at udføre arbejde 
med høj kvalitet. Det kan være du har lyst til at lave et virksomhedsprojekt (15 ECTS) eller et Projekt 
udenfor Kursusregi (7,5 eller 15 ECTS). Du har stor interesse for kompetenceudvikling af trænere, er 
nysgerrig på foreningskultur og ønsker at få større erfaring med kvalitative undersøgelsesmetoder og 
kontakt med det frivillige Foreningsdanmark. Det er en fordel, hvis du har kendskab til gymnastik og 
GymDanmark, men ikke et krav.  
 
Hvad går projektet ud på? 
GymDanmark har et strategisk mål om at udvikle dygtigere trænere gennem uddannelse. Din 
undersøgelse af gymnastikforeningers kultur og forståelse af trænerkompetenceudvikling vil i 
udgangspunktet basere sig på kvalitative interviews med involverede foreninger og trænere. Det er 
også muligt at kombinere dette med spørgeskemaundersøgelser.  
 
Din opgave 
I grove træk vil du 1) i samarbejde med uddannelseskonsulenten udarbejde undersøgelsesprocedure 
og -spørgsmål , 2) kontakte og udføre kvalitative interviews med involverede gymnastikforeninger og –
trænere, samt 3) bearbejde og kommunikere indhentede resultater. 
Som en del af det at arbejde i en idrætsorganisation med mange frivillige bør du forvente, at en del af 
dit arbejde vil være i aften- og/eller weekendtimerne.  
 
Hvad får du ud af det? 

• Erfaring med udformning og afvikling af kvalitativ undersøgelser og metode 
• Indblik i et studierelevant job i Danmarks næststørste specialforbund 
• Optjening af ECTS point, hvis du laver det som et virksomhedsprojekt eller når du benytter din 

valgfrihed og laver projekt udenfor kursusregi (PUK). 
• Kontorplads sammen med 15 spændstige og søde kollegaer i Idrættens Hus.  

 
 
For mere info kontakt udviklingskonsulent Pil Christiane Lindekron på mail pcl@gymdanmark.dk eller 
telefon 4326 2621 
 


