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Inledning

handbok

Välkommen till Svenska Fotbollförbundets
”Handbok för fotboll i grundskolan”!
Handboken är framtagen för att hjälpa
grundskolor och föreningar att bedriva
fotbollsverksamhet i skolan.
Här har vi samlat viktig information om
vårt arbete i grundskolan och tips och
idéer till er som vill börja med fotboll
i grundskolan, eller utveckla befintlig
verksamhet.
Några av anledningarna till varför vi
tycker att fotbollen ska vara en del av
grundskolan har vi listat i kapitel 3
Varför fotboll i skolan?

fotboll i
grundskolan

Svenska Fotbollförbundet har två spår i grundskolan.
Ett som heter Fotboll för alla som du kan läsa mer om i kapitel 5 och ett
Certifieringsspår som du kan läsa mer om i kapitel 6.
Om du har frågor eller synpunkter gällande fotboll i grundskolan så ta gärna
kontakt med oss. Du hittar kontaktuppgifter i kapitel 7.
Detta är den första versionen av ”Handbok för fotboll i grundskolan”.
Under 2018 kommer vi fortsätta att utveckla vårt arbete med fotboll i
grundskolan och göra uppdateringar både på SvFF:s hemsida och i handboken.
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Svenska Fotbollförbundet
om fotboll i grundskolan

För svensk fotbolls utveckling både kort- och långsiktigt är en väl fungerande
fotbollsaktivitet i skolan av stort värde och därför vill Svenska Fotbollförbundet
(SvFF) utveckla denna verksamhet.
Bakgrund
En etablering av fotbollsverksamhet i skolan finns i många av landets
kommuner. Fotbollsintresserade flickor och pojkar
får därmed möjlighet att inom ramen för skoldagen
utöva sin favoritidrott.
Vår förhoppning är att det har positiv
inverkan på hela skolarbetet.
Både för de positiva effekter som fysisk
aktivitet medför och för att det ger
motiverade elever som trivs bättre i skolan.
Skolarbetet har naturligtvis högsta prioritet
och fotbollen blir ett medel för att eleverna ska
lyckas i skolan.
Fotboll i skolan ger också goda möjligheter för skola
och förening att samverka kring idrottens grundvärderingar som till exempel fair play, integration, allas
lika värde samt en drog- och dopningsfri idrott.
En stark ledstjärna i svensk fotboll är ”så många som möjligt - så länge som
möjligt - i så bra miljöer som möjligt”. För att kunna leva upp till denna devis
krävs bra utvecklingsmiljöer för våra barn och ungdomar. SvFF och respektive
Specialdistriktsförbund erbjuder skolor förslag på olika varianter av
rastverksamhet, temadagar, lektioner och eftermiddagsaktiviteter,
en inriktning som vi kallar ”Fotboll för alla” (åk 1–9).
Grundskolor med fotbollsprofil i årskurs 7–9 ges även möjlighet att erhålla
en certifiering för sin profil och att använda SvFF:s studieplan för certifierade
grundskolor. SvFF rekommenderar skolorna att erbjuda båda inriktningarna
till sina elever men det går också bra att bara välja en av dem.

5

Syfte
• Att öka mängden fysisk aktivitet i skolan
genom att skolor medverkar i ”Fotboll för alla”
• Bidra till en positiv utveckling av hela
skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i
första hand
• Ta tillvara fotbollsintresset hos flickor och
pojkar samt att utveckla elevernas färdigheter
och kunskaper i fotboll
• Lära elever att ta ansvar för både sina studier
och sin egen träning
• Att stärka samarbetet mellan skolan och föreningslivet i syfte att få fler
barn som börjar och fortsätter idrotta i en förening
• Att sprida idrottens grundvärderingar såsom Fair Play och allas lika värde
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Varför fotboll i skolan?

Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt
Även om landslagsspel är vad
”Det råder fullständig samsyn
som uppmärksammas mest är det
hälsoperspektivet – att få barn och
om vikten av att barn och
ungdomar intresserade av fysisk
ungdomar ges goda möjligheter
aktivitet – som är fotbollens
till fysisk aktivitet: Det är bra för
viktigaste uppgift. Barn som är
fysiskt aktiva håller sig oftast
välbefinnandet, för folkhälsan
aktiva även i vuxen ålder.
och för skolresultaten”
”Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda
möjligheter till fysisk aktivitet: Det är bra för välbefinnandet, för folkhälsan och
för skolresultaten” Det skrev regeringen i ett pressmeddelande om ”Samling
för daglig rörelse” den 16 maj 2017.
Samsynen gäller även forskare som undersökt betydelsen av fysisk aktivitet
hos barn och unga. Hagströmer skriver att ”regelbunden fysisk aktivitet och
träning förbättrar livskvalitet, minne, humör, kondition och styrka och minskar
risken för många sjukdomar samt risken att dö i förtid.” och fortsätter med
att ”för unga i åldrarna 6–17 år finns bevis för positiva samband mellan fysisk
aktivitet och till exempel skeletthälsa, mental hälsa och självkänsla.”
…så hur aktiva är barn och ungdomar i Sverige?
Enligt en undersökning gjord av Centrum för idrottsforskning är det få unga
som rör sig tillräckligt. Endast 44% av pojkarna och 22% av flickorna i undersökningen nådde upp till de 60 minuter pulshöjande aktivitet rekommenderas.
Den dagliga aktiviteten bör vara av främst aerob karaktär och intensiteten
måttlig till hög. Aerob fysisk aktivitet på hög intensitet, vilket ger en markant
ökning av puls och andning, bör ingå minst tre gånger i veckan.
Även muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter bör ingå minst tre
gånger i veckan.
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På lektioner i ämnet idrott och hälsa har tidigare studier i både Sverige och
internationellt visat att eleverna är fysiskt aktiva med minst måttlig intensitet
under ungefär hälften av lektionstiden. En svensk studie visar att eleverna är
fysiskt aktiva med minst måttlig intensitet i snitt endast 10–15 minuter av en
45-minuterslektion.
Det finns en liten grupp unga som sällan eller aldrig deltar i
skolans undervisning i idrott och hälsa, är stillasittande på
rasterna och ofta även har en inaktiv fritid.
Dessa unga tilltalas varken av skolans eller fritidens
fysiska aktivitet. SvFF ser det som en stor
utmaning att, tillsammans med övriga
idrottsrörelsen och samverkande skolor,
stimulera dessa unga till mer fysisk aktivitet.
Finns det samband mellan fysisk aktivitet och
skolprestationer?
Det har i flertalet studier funnits positiva samband mellan
konditionsträning och skolprestation. Detta verifieras även i
FYSS.4 Det är dock inte fastställt vilken mängd fysisk
aktivitet som krävs för att förbättra skolprestationerna.
En undersökning som gjorts på sambandet mellan fysisk
aktivitet och skolprestationer är gjord på klasser som
haft 40 minuters idrott varje dag under årskurs 1–9. Där
ökade pojkarnas behörighet till gymnasiet med sju procent
jämfört med kontrollgruppen medan ökningen för flickorna
var marginell . Jesper Fritz som gjort undersökningen menar
att ”Daglig idrott är en möjlighet att lyfta en genomsnittlig skola
till en högpresterande skola”.
I de studier där tid till fysisk aktivitet har tagits från läxläsning har forskarna
inte kunnat se några negativa effekter på skolprestationerna.
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Öka välbefinnandet hos eleverna
När eleverna får göra något som de tycker om leder det oftast till att de
fungerar och mår bättre i skolan.
En annan sak som lärarna lyfter fram är gruppsammanhållningen som
kommer av att eleverna har ett gemensamt intresse.
Verka för Fair Play i hela skolan
I idrotten lär sig barn o ungdomar att arbeta i grupp.
De får ta hänsyn till andra och lära sig att jobba gemensamt mot samma mål.
Idrotten är för många en välkänd miljö där många ungdomar vill vara med
vilket gör att ungdomarna lättare anpassar sig till de ramar som finns.
I både ”Fotboll för alla” och för certifierade grundskolor erbjuder vi underlag
för att arbeta med allas lika värde, fair play och olikheter.
Skapa intresse kring övriga ämnen
Fotboll på schemat kan kopplas till övriga skolämnen vilket kan stärka
intresset för det specifika ämnet. (Se kapitel 5 och avsnittet FAQ – vanliga
frågor vid uppstart av fotbollsprofil)
Förbättrad närvaro
Många skolor som har fotboll på schemat har sett en förbättring av närvaron.
Genom att eleverna får syssla med ett fritidsintresse på skoltid, motiveras de
att vara närvarande.
Integration
Fotbollen förenar människor. Med fotboll som gemensam nämnare kan elever
från samma skola, eller från olika skolor, träffas både på och utanför
fotbollsplanen i syfte att skapa nya relationer.
Elev- och personalrekrytering
Om de fotbollsintresserade eleverna ges möjlighet att spela fotboll under
skoltid kan det påverka val av skola. Genom att erbjuda lärare en möjlighet att
arbeta med fotboll under skoltid blir skolan en attraktiv arbetsplats för lärare
med fotbollsintresse.
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Barns behov och lek
Barnens värld är naturligt fylld av fysisk aktivitet. Barn mår bra och utvecklas
av att upptäcka, krypa, klättra, springa omkring och hoppa. Barn undersöker
och vill vara mitt uppe i allt som sker. Genom rörelser utvecklas barnen och får
förståelse för omgivningen genom sin egen förmåga. Här spelar rörelseglädjen
en viktig roll för lärandet och utvecklingen av den idrottsliga förmågan. Barn
vill naturligt utvecklas och lära sig. Genom att skapa en allsidig genomtänkt
träning, med utgångspunkt från en spelarutbildningsplan, ökar
förutsättningarna för utveckling och långsiktighet.
Det finns många skäl till varför barn börjar spela fotboll, exempelvis
möjligheten att skapa kompisrelationer och att känna glädje. Fotbollen är
självklart en viktig del, men många gånger kan det, ur barnens perspektiv, vara
andra saker som är viktigare än idrotten i sig. Därför är det viktigt att fotbollen
även är en arena för att forma och utveckla kamratskap. Med kamratskap är
vägen inte lång till glädje och bra förutsättningar för lärande.
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SvFF erbjuder
verksamhetsplaner för
två inriktningar

Svenska Fotbollförbundet erbjuder två inriktningar för fotboll i grundskolan.
Fotboll för alla, årskurs 1–9
Fotboll och fysisk aktivitet kan med enkla medel göras
tillgänglig inom ramen för ”Fotboll för alla” erbjuder Svenska
Fotbollförbundet förslag på hur skolor kan använda raster,
färdiga temadagar, lektioner och eftermiddagsaktiviteter för att
sätta barnen i rörelse.
Detta kan skolan göra på egen hand, eller ännu bättre,
i samverkan med närliggande fotbollsföreningar.
Så många som möjligt, så länge som möjligt…
• Öka mängden fysisk aktivitet i skolan
• Alla barn går i skolan, möjlighet att nå många och
rekrytera nya spelare till föreningen
• På skolans villkor
• Rastverksamhet, temadagar, lektionsupplägg,
eftermiddagsaktiviteter
Temadagar eller lektionstillfällen i åk 1–3: Allas lika värde
Temadagar eller lektionstillfällen i åk 4–6: Fair Play
Temadagar eller lektionstillfällen i åk 7–9: Olikheter
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Certifierade grundskolor, årskurs 7–9
I så kallade fotbollsprofiler får fotbollsintresserade flickor och
pojkar möjlighet att inom ramen för skoldagen utöva sin
favoritidrott.
En certifierad grundskola ska vara en utvecklingsmiljö där
fotbollsintresserade ungdomar får en bra utbildning och kan
utvecklas både som person och fotbollsspelare.
…i så bra miljöer som möjligt
• För elever som vill idrotta lite mer, fotboll på
schemat varje vecka
• Studieplan på webben
• Fyra certifieringskrav
• Ingång mot NIU (Nationell Idrottsutbildning) och LIU
(Lokal Idrottsutbildning) som är SvFF:s fotbollsverksamhet
på gymnasiet
• Samverkan SvFF – SDF – Skola - Förening
Mer fördjupad information om de två olika inriktningarna finns i
kapitel 5 och 6 i denna handbok samt på:
http://fogis.se/fotboll-i-skolan/fotboll-i-grundskolan/

12

5

Fotboll för alla

Fotboll och fysisk aktivitet kan med enkla medel göras
tillgänglig för fler barn och ungdomar. Inom ramen för
”Fotboll för alla” erbjuder Svenska Fotbollförbundet förslag
på hur skolor kan använda raster, färdiga temadagar,
lektioner och eftermiddagsaktiviteter för att sätta
barnen i rörelse. Detta kan skolan göra på egen
hand, eller ännu bättre, i samverkan med
närliggande fotbollsföreningar.
Det finns ett ledarbehov när det gäller fotboll
och fysisk aktivitet, men bara i begränsad
omfattning. Det handlar snarare om att säkerställa att det finns fysiska förutsättningar för barn
och ungdomar att utöva vad som skall beskrivas
som spontanidrott. Vi vet att fotbollsspelande med
och mot varandra i enkla former har stort värde
och nytta som fysisk aktivitet. Utifrån ovanstående
blir raster och ev. eftermiddagsaktivitet de tillfällen där
vi kan få störst genomslag och skapa störst aktivitet och nytta.
Det är ingen hemlighet att våra idrottsanläggningar står tomma på dagtid och
många föreningar vill skapa ett mer levande klubbhus och mer spontanidrott
på sina planer.
Genom att skola och förening samverkar kan vi dra nytta av varandras
faciliteter och kompetens för att skapa bra förutsättningar för en aktivare
livsstil hos våra barn och ungdomar.
På fogis.se/fotboll-i-skolan/fotboll-i-grundskolan/ finns färdiga planeringar som
kan användas rakt av eller som inspiration för att skapa egna upplägg.
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När?
Lektioner
Det finns lika många kreativa lösningar för att integrera fotbollen i övriga
ämnen som det finns lärare.
Utifrån Fotboll för alla har SvFF tagit fram temadagar och lektionsupplägg på
temat Allas lika värde, Fair Play och Olikheter.
Raster
Många skolor förser sina elever med digitala verktyg i form av surfplattor och
datorer. Dessutom har många barn tillgång till en smartphone.
Det är ganska vanligt att elever blir kvar inomhus under raster med sina
digitala verktyg för att spela spel eller använda sociala medier. I ljuset av detta
är rastverksamheten otvivelaktigt det tillfälle där skolan, gärna i samarbete
med förening, har störst möjlighet att öka mängden fysisk aktivitet hos sina
barn och ungdomar.
Eftermiddagar
Efter skoldagens slut finns det ett utmärkt tillfälle för förening och skola att
samverka och hitta lösningar där barnen inte behöver ta sig hem emellan
utan på olika sätt kan finnas i föreningens miljö direkt efter skolan, alternativt
i skolans miljö under föreningens överseende. Läs mer om det nedan under
rubriken ”Närliggande föreningar”. På eftermiddagen kan också en
skolidrottsförening, Skol-IF, vara engagerad och medverka.
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Vem?
Lärare och skolpersonal
Att bedriva extra fotbolls- och idrottsverksamhet i
grundskolan kan göras på olika sätt och av olika
personer. Om det finns lärare och/eller skolpersonal
som kan vara drivkraften så är det naturligtvis lättare.
Ofta är det till och med helt avgörande att skolledningen
har en positiv inställning till den typen av verksamhet.
Anställd personal har absolut störst möjlighet att samordna,
driva och utveckla.
Elever i äldre årskurser
Att hitta en modell där äldre elever på skolan tar ansvar
för fotbolls- eller idrottsverksamhet i olika former ger många
fördelar och är utvecklande för alla inblandade. En bra form för det är Skol-IF
som drivs av eleverna själva, med visst vuxenstöd.
Här hittar du information om Skol-IF: http://www.skolidrott.se/
Även samverkan med den certifierade delen i grundskolan eller gymnasier
med LIU- och/eller NIU-inriktning ger en ypperlig möjlighet för äldre elever att
ta ansvar och utveckla sitt ledarskap. Detta samtidigt som de yngre eleverna
får en bra verksamhet.
På http://fogis.se/fotboll-i-skolan/ finns kontaktuppgifter till
grund- och gymnasieskolor med fotbollsinriktning som är certifierade av
Svenska Fotbollförbundet.
Närliggande föreningar
Genom att skola och förening tillsammans tillhandahåller material och förutsättningar så kan man skapa en idrottskultur på skolan där många idrotter och
aktiviteter kan få utrymme! En sådan idrottskultur har goda förutsättningar
att ge eleverna många timmars extra fysisk aktivitet per vecka i samband med
raster. Betydelsen av fysisk aktivitet kan inte överdrivas, vilket du också kan
läsa mer om i kapitel 3.
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På lågstadiet, i årskurs 1–3, är skoldagen förhållandevis kort.
Det betyder att många barn, efter att skolan är slut, går på
fritids. Här finns en stor möjlighet för föreningslivet att
erbjuda fritidsverksamhet i sina klubbstugor. Den personal
som ska ta hand om barnen i klubbstugan och ute på
planen behöver samordna med skolans personal.
I den bästa av världar finns naturligtvis föreningen och skolan på samma eller angränsande
anläggningar. En tanke skulle kunna vara att föreningen
erbjuder fritidsverksamhet 1–2 dagar/veckan.
När barnen börjar mellanstadiet blir dagarna längre och tiden på fritids
blir kortare. Dessutom börjar många barn att ta sig hem på egen hand när
skoldagen är slut. Här kan föreningslivet ta klivet innanför skolans väggar
och/eller erbjuda verksamhet i direkt anslutning till det att skolan slutar.
För att kunna bedriva verksamhet under skoldagen kan föreningen
erbjuda sig att arrangera träning under Elevens val. Eleverna får då
möjligheten att välja fotboll/idrott som sitt Elevens val. För att kunna bedriva
verksamhet i direkt anslutning till det att skolan slutar behöver föreningen
personal som tar emot barnen vid klubbstugan. Samverkan med skolan skulle
kunna innebära att barnen äter sitt mellanmål på skolans fritids innan de går
till klubbstugan eller att föreningen erbjuder ett mellanmål i klubbstugan. Här
skulle föreningens äldre barn/ungdomar kunna driva träningen ute på planen
medan en vuxen övervakar och hjälper till med det eventuella mellanmålet.
Under tiden på högstadiet är det tyvärr ganska ovanligt att eleverna tar sig ut
och leker och fysiskt aktiverar sig, både i och utanför skolan.
Därför bör eleverna erbjudas mer strukturerade former för fysisk aktivitet.
Ett sätt att på högstadiet samverka med den lokala föreningen är att vara en
certifierad grundskola (se kapitel 6) där föreningen har en roll i den
verksamheten. Även om skolan inte är certifierad kan man tänka sig att
föreningen anordnar träningar i anslutning till skoldagen.
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Hur?
Spontanfotboll
(fotboll som motion)
Potentialen i att använda
spontanfotboll som grunden i
Fotboll för alla är stor.
Se till att möjligheterna till
spontanfotboll finns och använd
fotbollen som fysisk aktivitet.
I samarbete med en förening
eller på egen hand kan skolan
tillhandhålla bollar, västar,
mindre mål, förberedda planer
med koner eller sarg, osv.
Instruktörsledd aktivitet
Verksamhet på Elevens val,
temalektioner och aktiviteter
efter skoltid bör vara
instruktörsledd aktivitet,
antingen av skolans eller
föreningens personal eller av
äldre elever.
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Lek, rörelse och andra idrotter
För att öka mängden fysisk aktivitet bland våra barn och ungdomar så krävs
det att vi tillhandahåller och tillgängliggör många olika idrotter och olika typer
av fysiska aktiviteter.
Fotbollen kan vara en stor del av den lösningen, men som enskild idrott är den
inte hela lösningen. Alla behöver vi fundera över hur vi når dem som vanligtvis
inte är fysiskt aktiva och ger dem inre motivation inför att röra sig.
I centrum måste lekfullheten och det spontana finnas. Låt barnen prova på
olika saker och ge dem möjligheten att upptäcka vad som passar just dem.
Det gäller på lektionstid, raster och utanför skolans verksamhet.
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6

Certifiering

I så kallade fotbollsprofiler får fotbollsintresserade flickor och pojkar möjlighet
att inom ramen för skoldagen utöva sin favoritidrott. En certifierad grundskola
ska vara en utvecklingsmiljö där fotbollsintresserade ungdomar får en bra
utbildning och kan utvecklas både som person och fotbollsspelare.
Tankesättet att sätta eleven i centrum ska genomsyra fotbollsverksamheten i
skolan. Det ställer krav på skolan och ansvariga lärare att allt ska utgå från vad
som är bäst för eleven. Eleven ska ha möjlighet att uttrycka sin mening och få
den respekterad bland annat när det rör träningsinnehåll och belastning.
Här är samverkan med elevens förening viktig för att säkerställa att de två
verksamheterna integreras och inte fungerar som två fristående aktiviteter.
Webbaserad Studieplan
Svenska Fotbollförbundets studieplan
för Fotboll i grundskolan är
webbaserad och finns på
www.svenskfotboll.se/cgf.
Den vänder sig både till elever och
lärare på certifierade grundskolor
(årskurs 7–9) och ska underlätta
planeringen och genomförandet av
fotbollsutbildningen.
En grundläggande tanke med Certifierad Grundskola Fotboll är att ge eleven
en positiv upplevelse av idrott och stimulera till framtida intresse för fotboll
samt utveckla en hälsosam livsstil. Eleverna får inom ämnet fotboll en grundläggande utbildning i spelet fotboll, men också inom områden som är nära
kopplade till fotbollsutveckling samt om fotbollens roll i samhället.
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För att ge eleven en optimal utveckling i fotboll är spelet centralt i
den del av verksamheten som bedrivs på planen. Spelet med dess
flöde av anfall, omställningar och försvar är utgångspunkten för
att träna och lära fotboll. I studieplanen ges eleven möjligheter att
utveckla kunskaper om teknik, regler och taktik.
Fotbollsutbildning bör ske i samverkan mellan skola och förening.
På webbplatsen finns också olika avsnitt som ger eleven en bred
utbildning utifrån ett hälso- och samhällsperspektiv, där
undervisningen med fördel sker i klassrummet.
Exempel på avsnitt är kost, återhämtning, fotbollens roll i samhället
och fair play.
Eleven kan också läsa om skadeförebyggande träning och hur man
tar hand om skador som kan uppstå.
Allt innehåll på webbplatsen, såväl texter som filmer, är
anpassade för läsplatta och mobiltelefon för att användaren
ska kunna ha med dem överallt, exempelvis på resande fot
eller till träningen.
Detta innebär att eleven/läraren kan titta på en film om till
exempel en teknisk färdighet, lyssna på den pedagogiska
beskrivningen och sen prova själv på fotbollsplanen.
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Certifieringskrav
Studieplan
Skolan ska presentera en studieplan för specialdistriktsförbundet (SDF).
Certifierad Grundskola Fotboll är SvFF:s rekommendation men skolan kan
också presentera en egen studieplan som ska vara en utveckling av SvFF:s
studieplan. Denna studieplan ska godkännas av SDF. En utvärdering av
genomförd studieplan ska finnas med i den verksamhetsplan som fylls i
årligen och skickas till SDF.
Träning (teori/praktik)
Profilämnet fotboll omfattar minst 2 lektionspass á 60 min/vecka under
hela läsåret.
Lärare
Ansvarig lärare planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt ska ha
genomgått SvFF:s Tränarutbildning B Ungdom. Läraren ska på anmodan av
SvFF/SDF delta på årlig fortbildning.
Samverkan
Skolan ansvarar för samverkan med de lokala föreningar som eleverna
representerar.
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Certifieringsansökan
Certifieringsansökan finns på :
http://fogis.se/fotboll-i-skolan/fotboll-i-grundskolan/
Ifylld ansökan skickas till ditt Specialdistriktsförbund.
Kontaktuppgifter finns på länken ovan.
Certifieringen omprövas inför varje nytt läsår.
Av specialdistriktsförbundet godkänd
verksamhetsrapport ger förnyad certifiering.
När du fyller i ansökan ska du ange
följande uppgifter:
• Kontaktuppgifter skolan (skola, adress,
tel.nr, e-post, hemsida,
ansvarig skolledare, e-post ansvarig skolledare)
• Lärare (namn, mobil, e-post, tjänstgöringsgrad,
utbildningsnivå)
• Elever (antal elever i respektive årskurs
uppdelat i tjejer och killar)
• Studieplan (beskriv hur ni planerar att följa
SvFF:s studieplan samt utvärderar
verksamheten tillsammans med eleverna)
• Träningar (ange vilka veckodagar och klockslag era fotbollspass
är schemalagda)
• Samverkan (beskriv hur ni planerar att genomföra samverkan med
elevernas föreningar, ange samarbetsföreningar samt ev. samarbetsskolor)
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FAQ – vanliga frågor
vid uppstart av fotbollsprofil
Hur får vi in fotboll på schemat?
Schemaläggningen är en av sakerna som måste förankras väl på skolan och vid
planeringen finns det ett flertal frågor att fundera på:
•
•
•
•
•

Antal pass per vecka?
Vilket/vilka ämnen ska fotbollspassen ligga på?
Vilken tid på dagen ska passen genomföras?
Ska vi samverka med fler skolor?
Ska vi ha en ren fotbollsklass eller ska fotbollseleverna
integreras i övriga klasser?

Hur många lektioner per vecka (två lektioner à 60 minuter är minimum för att
bli en certifierad grundskola) som fotbollsprofilen ska ha bestämmer skolan.
Några frågor som kan vägleda beslutet är: Vad är syftet med vår fotbollsprofil?
Hur stort är intresset bland eleverna? Vilket utrymme har vi i schemat? Hur är
tillgången på behöriga lärare/instruktörer?
Många skolor väljer att lägga fotbollsprofilen under elevens val och/eller
skolans val. Beroende på innehåll i fotbollsprofilen kan man använda delar av
timmarna för Idrott och hälsa till fotboll. Det kräver dock en tydlig förankring
med kursplanen för Idrott och hälsa. Teorin som finns i Idrott och hälsa kan man
göra fotbollskopplingar till, vilket kan påverka elevernas motivation positivt.
Att utöka skoldagen är ett alternativ. Skolan bör dock vara medveten om att
eleverna kan uppfatta det som extra skoltid och inte som en del av skoldagen
eftersom kompisarna går hem (eller har sovmorgon) när det är fotbollsträning.
För att bli en certifierad skola på gymnasiet är förmiddagspass ett krav.
Detta krav finns inte på grundskolan. SvFF:s rekommendation är dock att lägga
fotbollspassen på förmiddagen. Många av eleverna sysslar med idrott även
på fritiden vilket gör att sena eftermiddagspass inte är att rekommendera
eftersom eleverna då kan gå från skolträningen direkt till föreningsträningen.
Vid schemaläggning är det viktigt att, precis som vid Idrott och Hälsa, tänka på
eventuellt avstånd till praktikplats och tid för ombyte innan och efter lektionen.
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En lösning som används i vissa medelstora kommuner är att skolor bildar en
fotbollsprofil tillsammans.
Det ger ett större upptagningsområde både vad gäller elever och föreningar.
Detta kräver dock en oerhört god samsyn mellan skolorna och att det görs ett
förarbete där respektive ansvarsområde tydliggörs.
SvFF rekommenderar att eleverna på fotbollsprofilen integreras i vanliga
klasser, d v s att det inte skapas rena fotbollsklasser.
Det underlättar om elever vill hoppa eller börja på fotbollsprofilen.
Hur finansierar vi fotbollsprofilen?
Det behöver inte innebära några extra kostnader att ha fotboll på schemat
utan skolorna måste betala för en annan verksamhet om de inte har fotboll på
schemat. Förhoppningsvis leder dessutom fotbollsprofilen till att fler elever
lockas till skolan.
När det gäller träningsmaterial som bollar, västar etc. är ett tips att samarbeta
med en förening. Några skolor har ett nära samarbete med en eller flera
föreningar som i sin tur står för instruktörskostnaden vid ett pass.
Er samarbetsförening kanske har anställd personal som har möjlighet att
hjälpa till vid någon/några lektioner per vecka.
Hur hittar vi behöriga instruktörer?
Börja med att inventera personalen på skolan. Om det finns personal med
erfarenhet och intresse av att vara instruktör i fotbollsprofilen kan ni ta kontakt
med ert Specialdistriktsförbund för att ge läraren den utbildning som krävs för
att bli certifierad grundskola.
Behöver ni tips på instruktörer kan ni ta kontakt med en närliggande förening
eller ert Specialdistriktförbund (kontaktuppgifter finns i kapitel 7 i denna
handbok). Att erbjuda fotbollslektioner som en del av en lärartjänst är attraktivt
för en del lärare och kan innebära en möjlighet att nyrekrytera personal.
Ett tips är att lärarna som håller i fotbollslektionerna även ska vara fullt insatta
i elevernas prestation i skolan och beteende i klassrummet. Det tror vi har
en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första
hand. Det optimala är givetvis att lärare är ämneslärare på skolan men en nära
dialog med mentor/klassföreståndare är tillräckligt för att elev och lärare ska få
en bra helhet.
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Hur kan vi samverka med
elevernas föreningar?
För elevernas bästa är samverkan med de
föreningar som eleverna tillhör viktig!
Tillsammans bör skola och förening sätta spelaren i centrum.
Här listar vi några sätt att samverka med elevernas föreningar.
• Samordna träningsdagar så att fotbollslektionerna inte
ligger på samma dagar som föreningsträningen, alternativt
träna förmiddagspass de dagar eleverna har skolträning och
föreningsträning samma dag
• Anpassa belastning efter säsong
• Gör besök på klubbträningar
• Spontana och naturliga kontakter med klubbtränarna
• Bjuda in klubbtränarna till uppstartsträff för information om
skolan
• I uppstarten av fotbollsprofil och varje år det kommer en ny
kull elever till fotbollsprofilen är en dialog med spelare,
föräldrar, föreningsledare och föreningen viktig.
För eleven innebär det ofta en markant ökning av antal
träningstillfällen per vecka. Var lyhörda för hur eleverna
upplever det. Vi vet av erfarenhet att omställningen kan vara
stor både fysiskt och mentalt
Hur kan vi marknadsföra vår fotbollsprofil?
• Samarbeta med närliggande föreningar för att sprida budskapet
till elever som kan ha intresse av att gå på en fotbollsprofil
• Ta hjälp av kommunen
• Marknadsför skolan på cuper
• Genom besök i årskurs 6-klasser
• Låt eleverna på fotbollsprofilen agera ledare när skolor i
åk 1–6 arrangerar temadagar.
Eleverna får praktisera ledarskap och skolan får möjlighet att nå potentiella
elever till fotbollsprofilen.
SvFF har i sin skolsatsning ”Fotboll för alla” färdiga förslag på temadagar
som du kan läsa mer om på:
http://fogis.se/fotboll-i-skolan/fotboll-i-grundskolan/fotboll-for-alla-ak-1-9/
• Spela in en film om profilen och sprid i sociala medier.
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Hur får fotbollen en positiv inverkan på hela skolarbetet?
För att fotbollen ska ge en positiv inverkan på hela skolarbetet är det viktigt
att ha en bra dialog med övriga lärare. Informera övrig personal om vad
fotbollsprofilen innebär och vad syftet är.
Det är viktigt att poängtera för eleverna att skolarbetet alltid kommer i första
hand. Som en följd av detta väljer en del skolor att låta eleverna stå över en
fotbollslektion om de riskerar att bli underkända i något ämne. Då ges eleven
istället möjlighet att på egen hand arbeta ikapp i det ämne hen ligger efter.
SvFF:s förhoppning är att fotbollen är en motivationshöjande faktor i
skolarbetet. Genom att integrera fotbollen i andra ämnen tas elevernas
intresse in i skolarbetet. Om kunskapen kopplas till något eleverna har intresse
av känner de att det är en kunskap de har glädje av och deras motivation för
lärande ökar.
Fotboll och andra skolämnen
Det finns lika många kreativa lösningar för att integrera fotbollen i övriga
ämnen som det finns lärare och här presenteras några förslag:
Hem- och konsumentkunskap
Äta rätt inför och efter en träning eller match. Tallriksmodellen.
På https://www.sisuidrottsbocker.se/atrattnardutranar.aspx finns
litteratur som tar upp kost för idrottare.
Språk
Skriv matchreferat, intervjua spelare, skriv brev till spelare/föreningar.
Läs böcker och artiklar om föreningar och spelare.
Slöjd
Gör fotbollsmål eller sy flaggor och matchtröjor
Geografi
Utgå från fotbollsligor eller EM och VM istället för länder och städer.
Matematik
Använd fotbollsplanen för att mäta area, vinklar, diameter, omkrets m m.
Räkna tabeller.
Musik
Sjung hejarramsor eller skriv och tonsätt egna.
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7

Kontakt

Mer information om Svenska Fotbollförbundets arbete med
fotboll i grundskolan hittar du på:
http://fogis.se/fotboll-i-skolan/fotboll-i-grundskolan/.
Där hittar du bland annat underlag till ”Fotboll för alla” samt kontaktuppgifter
till skolansvarig i ditt distrikt.
På www.svenskfotboll.se/cgf finns portalen för de certifierade grundskolorna
Skolansvarig på Svenska Fotbollförbundet är:
Mika Sankala
mika.sankala@svenskfotboll.se
0703-46 20 81
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Fotboll i skolan

Svenska Fotbollförbundet, specialdistriktsförbunden och föreningarna
verkar för att Fotboll i skolan ska leda unga fotbollsspelare framåt i deras utveckling,
dels som fotbollsspelare, men också som människa.
På fotbollsportalen finns möjlighet att ta del av studiematerialen
för Fotboll i grund- och gymnasieskolan

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/

Certifierad grundskola
- fotboll!

Lokal Idrottsutbildning
- fotboll!

Nationell Idrottsutbildning
- fotboll!

En certifierad grundskola är en
miljö där fotbollsintresserade
ungdomar får en möjlighet
till bra utbildning och utveckling. Eleverna får inom ämnet
”fotboll” en grundläggande
utbildning både i spelet fotboll,
men också inom områden som
är nära kopplade till fotbollsutveckling samt om fotbollens roll
i samhället.

Gymnasier med lokal idrottsutbildning (LIU) och nationell
idrottsutbildning (NIU) ska vara
goda utvecklingsmiljöer som
ger fotbollsungdomar möjlighet
att ta vara på sin idrottstalang
och erbjuder bra förutsättningar att kombinera studier och
fotboll i spelarens närmiljö.

Det övergripande målet med
fotbollsutbildningen på ett NIU
är att du som spelare under
gymnasietiden ska utveckla
dina färdigheter och kunskaper
i fotboll, men också en livsstil
anpassad för elitidrott.
Detta ger dig förutsättningar att
nå nationell eller internationell
elitnivå.

Riktlinjer för svensk Barn- och ungdomsfotboll är;
Fotboll för alla
Barns och ungdomars villkor
Fokus på glädje, ansträngning och lärande
Hållbart idrottande
Fair Play

