Tränarutbildning på universitetsnivå –
Tränarskap med inriktning på fotboll (30 hp), ht 2011
Svenska fotbollförbundet (SvFF) är glada för möjligheten att fortsätta det
framgångsrika samarbetet kring tränarutbildning med framträdande lärosäten
i Sverige. Kursen lämpar sig speciellt för dig med tidigare erfarenhet som
spelare eller tränare. Den 15e april 2011 går ansökningstiden ut till
”Tränarskap med inriktning på fotboll” vid Göteborgs universitet, Högskolan
i Halmstad och GIH i Stockholm med start ht 2011.
Studenterna/tränarna kommer att genomgå Avspark, Bas- och
Avanceradutbildning i Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning samt
fördjupa sig i teoretiska och praktiska moment inom fotbollen. De som
också uppfyller de praktiska kraven får en unik möjlighet att till
självkostnadspris även diplomeras i Bas- och Avancerad tränarutbildning i
samband med den akademiska kursen.

Upplägg och innehåll
Kursen ges på halvfart under två terminer och är generellt uppbyggd med en dag med praktik
och föreläsningar per vecka. Avvikelser kan förekomma men upplägget är med tanke på att
personer som har annan verksamhet också ska kunna bedriva den parallellt med studierna. Det
är speciellt för dig som redan är tränare, spelare, arbetar eller läser på program samt fristående
kurser på högskola eller universitet.
Kursen kommer belysa praktiska och teoretiska moment från barn och ungdoms- till
seniorfotboll. Exempelvis fotbollsteknik, spelförståelse, spelsystem, målvaktsspel och ”Fotbollens
spela, lek och lär”. Dessutom ingår analys, problematisering och utveckling av ledarrollen med
särskild tonvikt på pedagogiska och psykologiska faktorer. I träningslära diskuteras också
exempelvis motorik, koordination samt fotbollsspecifik uthållighets- och styrketräning.
Delkurser
Utbildningen är på 30 högskolepoäng fördelade på fyra 7,5 poängskurser och kommer ha plats
för 30 studenter per lärosäte. Delkurserna som ingår i utbildningen är (för detaljerad kursplan, se
respektive lärosäte):
• fotbollens ledarskap för barn och unga
• fotbollens lärande och coachning
• fotbollens träningslära
• idrottsdidaktik med inriktning mot fotboll

För närmare information kring den akademiska tränarutbildningen, kontakta
respektive lärosäte:
Göteborgs universitet,
www.iki.gu.se
studievägledare Lena.Wendt@ped.gu.se,
kursansvarig Viljo.Telinius@ped.gu.se
Högskolan i Halmstad
www.hh.se/hos
kursansvarig Andreas.Ivarsson@hh.se
kursansvarig Urban.Johnson@hh.se
Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm
www.gih.se
kursansvarig Lars.Pihl@gih.se
För närmare information kring SvFFs diplomering eller andra frågor kring SvFFs
tränarutbildning i samband med studierna kontakta:
Svenska Fotbollförbundet
Mer information finns även på www.svenskfotboll.se
ansvarig tränarutbildningen Per.Widen@svenskfotboll.se
skolansvarig Kent.Nystrom@svenskfotboll.se
riksinstruktör beteendevetenskap Johan.Fallby@svenskfotboll.se
riksinstruktör fysiologi Helena.Andersson@svenskfotboll.se

