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Koulujalkapallo
Ruotsin Jalkapalloliitto, SvFF

Mika Sankala
• Pelaajaura Suomessa ja Ruotsissa
• Kaskisten IK – PPT, GIF Sundsvall

• Yläkoulun opettaja ja rehtori

• Kouluvalmentaja/Akademivalmentaja

• UEFA PRO-license

• Päävalmentaja Damallsvenskan Umeå IK

• Päävalmentaja Allsvenskan GIF Sundsvall

• Ass. Coach Finland Womens natioalteam
EURO 2013



Koulu- ja jalkapalloura
Ruotsin Palloliiton järjestelmä



Ruotsin koulusysteemi ja
jalkapalloura

• Ala-, keski- ja yläkoulu (7-15 vuotta)

• Palloliitto aloittaa toiminnan

• Lukiot (16-19 vuotta)

• 2 mahdollisuutta yhdistää koulu ja jalkapallo

• Lukion jälkeiset opiskelut
• RIU ja EVL



Koulujalkapallo

Koulu
Yksilöllinen harjoittelu

SvFF
Sertifikaatti
Opintosuunnitelma

Seura
Suurin osa harjoittelusta ja 
kaikki pelit

• Pääosa jalkapallokoulutuksesta
tapahtuu seuran toiminnassa! 

• Jalkapallokoulutus koulussa ja 
liiton toiminnassa täydentää
nuorten pelaajien
jalkapallokehitystä!



Kaksi vaihtoehtoa alakouluissa
• Jalkapallo,kaikkien harrastus (luokat 1-9)
• Monta harrastajaa

• Ilo ja liikunta yhdistää

• Kaikille kouluille

• Kaikki lapset käyvät koulua, tavataan kaikki lapset!

• Uusia pelaajia/harrastajia seuroille

• ”Käsikirja” – valmiita harjoituksia ja ideoita

• Sertifikaattikoulut (luokat 7-9)
• Halu kehittyä pelaajana

• Vaatimukset kouluille

• Opintosuunitelma (digitaalinen)

• Valmentajakoulutus vaatimus

• Yhteistyö Koulu – Seura - SvFF



Käsikirja ala- ja yläkouluille

•Auttaa kouluja kuinka pääsee alkuun

•Vastaa sekä ”miksi” ja ”kuinka tehdä” 
kysymyksiin



Opintosuunitelma yläkouluille (cerifikaatikoulut)

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/certifierad-grundskola/


Kaksi mahdollisuutta yhdistää opinnot ja 
jalkapallo lukiossa

NIU National Sports Education

Kansallinen urheilukoulu

LIU Local Sports Education

Paikallinen urheilukoulu



Paikallinen urheilukoulu ”LIU”
Idh specialisering 1 och 2 / Jalkapallo 200 p

• Hyvä vaihtoehto oppilaille jotka eivät pääse NIU-lukioon tai haluvat lukea muita
kursseja jotka eivät kuulu NIU-lukioon

• Lisäkurssi ”Idrott och Hälsa”

• Kaksi kurssia (100p/kurssi)

• Kaikki lukiot voi tarjota näitä kursseja

• SvFF takaa opetustason kouluille joilla on:

• LIU-sertifikaatti

• Palloliiton opintosuunitelma



Sertifikaatti

Opintosuunitelma

LIU



NIU-KOULUT

✓Piirit - 24

✓Kouluja- 72

✓Oppilaita – 1400/vuosi

✓Sekä pojille ja tytöille

(70/30 suhde tänään)



Yhteistyö SvFF – Huippuseurat
SvFF – EFD - SEF

!



Vaatimukset NIU-kouluille
• SvFF

• Sertifikaatti

• Opetushallitus (Skolverket)

• Lupa oppiaineelle ”Specialidrott”

• Opintosuunnitelma

• Takaa opetuksen laadun



SERFIKAATTI NIU
SvFF 

• Opintosuunnitelma

• Ruotsin Palloliiton ohjeet

• Harjoitukset

• 3 x viikossa, aamupäivä

• Valmentajakoulutus

• UEFA Elite Youth license

• Maalivahtivalmentaja MV B

• Yhteistyösopimus

• 1 poikien ja/tai tyttöjen seura

http://www.svenskfotboll.se/niu


Opetushallitus (Skolverket)

• Lupa oppiaineelle ”Specialidrott”

• Ainoastaan kouluille joilla on SvFF Sertifikaatti!

• Kurssit ja vaatimukset aineelle ”Specialidrott”

• Aihekokonaisuus

• 400 p -700 p oppilaan opintosuunitelmassa



VALMENTAJAVAATIMUKSET

• Minimi valmennuskoulutus UEFA Elite Youth A!

• Minimi maalivahtivalmentajalle MV Diplom B

• Osallistuu vähintään 2 x viikossa

• SvFF pitää pakollisen koulutuspäivän kerran vuodessa



JALKAPALLON OPINTOSUUNNITELMA
(Sekä teoria että harjoittelu) 

Tekniikka

Fysiikka Pelinymmärrys

Psykologia/
henkinen vahvuus



Ruotsin Palloliiton
opintosuunnitelma
NIU-lukion pelaajille

http://www.svenskfotboll.se/niu


Kuinka oppilaat valitaan?

Nr 1: Pätevyys lukioon

Nr 2: 5 Perusvaatimusta

Fotbolls kunskaper och färdigheter

- Träningsbakgrund

- Tidigare prestationer

- Fysiska förutsättningar

- Färdigheter i spel och position

Idrottspsykologiska färdigheter

- Attityd

- Vilja

- Motivation

- Målorienterad

Sociala färdigheter

- Life skills

- Mognad

- Socialt stöd

Organisatoriska färdigheter

- Kunna planera och organisera sin dag

- Skapa förutsättningar för att kunna prestera både i fotboll och studier.

Studieambition 

- Attityd och förmåga till att kombinera elitidrott och studier



Jalkapallolukioissa koulutetaan …

…pelaajia jotka oppivat hyvän pelinymmärryksen, pystyvät pitämään korkean teknisen
tason, ovat henkisesti ja fyysisesti vahvoja. 

Pelaajille annetaan kaikki mahdollisuudet kehittyä huippupelaajaksi,

saaman aikaan kun heistä tulee ylioppilaita!



Lukion jälkeiset kaksoisurat

Riksidrottsuniversitet -RIU

Trän.kompetens Utbildning Elitidrott FoU

Akademisk tränar- Individuellt Optimal tränings- Forskning

och lärarutbildning anpassade och tävlingsmiljö och utveckling

i specialidrott studier Praktiknära forskning

Karriärrådgivning

Elitidrottsvänliga lärosäte - EVL

Anpassad studiegång/studievägledning



SOME GOOD REASONS TO WORK 
WITH “FOOTBALL IN SCHOOL”

• Gives very good qualified training for players

• Gives a good possibility for more training for players

• Gives a good opportunity for young players to combine studies and football

• Gives a god education to be a top player

• Gives lot of new jobs for coaches 

•BUT MOST OF ALL….



CHAMPIONSHIP BOYS AND GIRLS 
2015!

NO MORE WORDS…



Tulee päivä jolloin ”urheilu-ura on ohi!
Huonoa tuuria…
Loukkaantumisia…
Motivaatio/Muut asiat tulee tärkeiksi
Ikä…

Käy koulusi valmiiksi!
Silloin on paljon helpompi ottaa seuraava askel ja siirtyä seuraavalle uralle!

Mutta muista…. Mikä on seuraava askeleesi?



TUURIA VAI PALJON HARJOITTELUA?



Kiitos että jaksoitte kuunnella!

Mika Sankala
Head of Football in schools
Swedish Football Association
mika.sankala@svenskfotboll.se
+46 70 346 20 81

More INFORMATION:
www.fogis.se/fotboll-i-skolan
www.svenskfotboll.se/utbilding

http://www.svenskfotboll.se/niu

