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IDROTTSPSYKOLOGI 25 SP – OCH HUR ALLT 

BÖRJADE 

Som fotbollsmamma till tre har jag stått vid sidan av fotbollsplaner och nött gräset i det 

oändliga. Haft olika roller i fotbollslagen och även betraktat tränare och hjälptränare från 

sidan. Olika känslor har svallat efter avslutade matcher såväl från oss föräldrar som från våra 

barn och andras barn. Det var så det började…..tankar om att skapa Idrottspsykologi 25 sp. 

Den ca tvååriga resan hade påbörjats! 

Att skapa en ny studiehelhet kräver ett starkt och påläst engagemang. Det krävs att man som 

planerare tror på sin satsning och bildar nätverk och förankring som stöder tankegången och 

planeringen. 

2010 kunde vi marknadsföra Idrottspsykologi 25 sp. Ämnesförankringen finns vid Umeå 

universitet, utvecklingspsykologin i Vasa och vid Pedagogiska Fakulteten. Utbildningen 

ordnas och planeras av ÅA:s öppna universitet. 

Studiehelheten har varit mycket populär och dragit många studerande varje år. De två första 

åren gick utbildningen som traditionell undervisning med fulla salar. Nu det senaste läsår har 

vi prövat att planera om den till nätbaserad kurs. På deltagarlistan i september 2012 fanns 68 

namn! 

Intresset för studiehelheten verkar ej avta- snarare tvärtom. Vi har lekt med tanken att erbjuda 

den på engelska i och med att det är många finskspråkiga som hört av sig och önskat kunna ta 

del av kurserna. Vi har även denna möjlighet nu under planering. Men innan dess finns även 

andra utvecklingstankar inom samma helhet som jag hoppas kunna förverkliga- det får bli 

som en litet retsam ”kuriosa-karamell”. 

Kursen är öppen för alla i olika åldrar från 18 år och uppåt. Det har visat sig att många som 

själv är idrottare inom olika grenar har sökt sig till studiehelheten. Men även personer som 

jobbar med barn- och ungdom i olika föreningar, organisationer, på skolor och så vidare deltar 

flitigt. 

Det är en lycka att vara utbildningplanerare i dylika situationer när man får tillfälle att planera 

kurser  med stor efterfrågan och attraktionskraft. Där lärarna trivs med sitt uppdrag och 

feedbacken från deltagare är god. 

Se http://www.abo.fi/student/idrpsyk 

Tina Selänniemi 

Utbildningsplanerare 
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