
lärgruppsplan
Förenklade tränings- och tävlingsformer
Den här lärgruppsplanen vänder sig till dig som är  
med i en kommitté eller i styrelsen i en fotbollsförening.



Välkommen som deltagare i en lärgrupp 
om nya tränings- och tävlingsformer!
Lärgruppen är en del i din förenings utvecklingsarbete i 
samverkan med RF-SISU och Svenska Fotbollförbundet.

Lärgruppen
Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans är det 
som kännetecknar lärgruppen. Att arbeta i lärgrupp är bra när man 
vill få igång ett samtal och öppna upp för utbyte av erfarenheter, 
olika perspektiv och upplevelser. Det är därför en bra metod att 
använda sig av när en förening vill börja diskutera hur de kan 
arbeta med nya tränings- och tävlingsformer. 

I lärgruppen finns ingen uttalad expert utan alla bidrar med 
kunskap och erfarenheter.

Lärgruppsplanen 
Lärgruppsplanen som ni hittar på nästa sida är ett stöd till 
lärgruppsledaren eller utbildningsansvarig i föreningen. Även om 
alla i lärgruppen förväntas delta aktivt behöver någon ta på sig 
ledartröjan. Vi kallar denna någon för lärgruppsledare. I en lärgrupp 
kan till exempel föreningsledare, föräldrar eller aktiva i föreningen 
vara deltagare.

I lärgruppsplanen finns frågor som underlättar för er när ni ska 
komma igång med ert samtal och reflektera kring nya tränings- 
och tävlingsformer. Ni bestämmer sedan hur er lärgrupp ska 
genomföras. Hur, när och var ni ska träffas.

Regler för att genomföra en lärgrupp:
Om en lägrupp ska godkännas som bidragsberättigad verksamhet 
i er förening gäller följande:

 • Den måste pågå under minst 3 utbildningstimmar.

 • En utbildningstimme = 45 minuter. Det går att dela upp 
denna tid på fler tillfällen, till exempel 2 x 1.5 utbildningstimme.

 • Det måste vara minst 3 deltagare.

 • Deltagarna måste vara minst 13 år. Avsteg kan göras och 
låta deltagare från 7 år vara med. En förutsättning då är att 
lärgruppen är anpassad för just denna grupp. 

Så här anmäler du er lärgrupp:
 •  Logga in via: https://login.idrottonline.se

 • Gå till ”Utbildning” > Gå till ”Anmälan” och välj ”Lärgrupp”.

 • Under fältet ”Studieplan” väljer du aktuellt namn för den 
lärgruppsplan ni jobbar med.

 • Fyll i de övriga fält som hör till er planering av lärgrupp

TIPS!
Hör av dig till en idrottskonsulent på 

ditt RF-SISU distrikt om det verkar 
krångligt eller om du inte förstår. Då får 
du hjälp med allt kring vad en lärgrupp 
och lärgruppsplan är och hur man gör

Enklare än så kan det inte bli.

https://login.idrottonline.se


Om lärgruppsplanen
Denna lärgruppsplan är till för att er förening ska börja prata om 
förenklade tränings- och tävlingsformer. Kanske är det något 
som hade passat er förening att erbjuda? Idag erbjuds förenklade 
tränings- och tävlingsformer i tre olika koncept; 

 • Fotboll Fitness  
(för dig som bara vill träna fotboll)

 • Gåfotboll  
(erbjuds för en äldre målgrupp både i tränings-  
och tävlingsform)  

 • Fotbollsligan 
(förenklade tävlingsformer med syfte att få så många som 
möjligt att fortsätta spela fotboll i en fotbollsförening).

Er lärgrupp
Den här lärgrgruppen bygger på att ni tillsammans ser olika 
filmklipp i styrelsen/ kommittén och sedan diskuterar filmklippen 
utifrån er förenings behov, möjligheter och förutsättningar. 

För att lärgruppen ska bli så bra som möjligt är ett tips att alla 
deltagare ser filmerna hemma innan träffen och börjar reflektera 
kring möjligheter/ utmaningar/ styrkor och hot med de olika 
tränings- och tävlingsformerna.



Fråga 1 
Finns det någon specifik del i förenklade tränings- och tävlings-
former som er förening är intresserade av att prata mer om?

Är ni intresserade av att diskutera mer kring Fotboll Fitness - hoppa 
till alternativ A, Gåfotboll – hoppa till alternativ B,  
Fotbollsligan - alternativ C. Alternativt diskutera alla tre områden. 

Alternativ A – Fotboll Fitness 
Hur skulle Fotboll Fitness kunna hjälpa er som förening? Skulle 
Fotboll Fitness kunna erbjudas i samband med barnens träningar? 
Skulle Fotboll Fitness kunna göra att ni rekryterar nya spelare eller 
får tillbaka spelare som slutat?

Alternativ B – Gåfotboll 
Vad skulle gåfotboll kunna ge er förening? Vad skulle möjligheten 
att spela gåfotboll i er förening  ge deltagarna? 

Alternativ C  – Fotbollsligan 
Hur skulle Fotbollsligan kunna hjälpa er som förening att få fler lag 
att spela så länge som möjligt? Skulle lag som deltar i Fotbollsligan 
kunna göra att ni rekryterar nya spelare eller får tillbaka spelare 
som slutat? Skulle ni som förening vilja arrangera sammandrag 
i Fotbollsligan? Finns det andra möjligheter Fotbollsligan skulle 
kunna ge er förening?

Fråga 2  
Hur skulle en satsning på nya former av fotboll kunna hjälpa 
er förening att knyta an fler idella resurser till föreningen och 
kanske även få fler sponsorer?

Skulle en satsning på alternativen A, B eller C kunna innebära 
fler medlemmar och aktiva? Fler som engagerar sig ideellt? På 
vilket sätt? Skulle den här typen av satsning kunna innebära en 
ekonomisk vinning för er förening? Finns det potentiella sponsorer 
i er närhet som skulle kunna vara intresserade av att samverka i 
sådana här typer av satsningar? 

Fråga 3  
Vad blir nästa steg?

Alla kan inte göra allt, men finns det någon del i utbudet förenklade 
tränings- och tävlingsformer som er förening är intresserad av att 
testa? Vad skulle det ge er förening att erbjuda detta? Vad skulle 
det kosta er förening att erbjuda detta? Behövs det ledare på 
aktiviteterna eller går de att utföra med spelare som ledare? Utifrån 
ovan diskussioner hur går vi från ord till handling  
– Vad ska vi göra? Hur ska vi göra det? När ska vi göra det? 

Tips för dig som vill Veta mer: 

Se filmerna

Fotboll Fitness

Fotboll Fitness

Fotbollsligan

Fotbollsligan

Gåfotboll

Gåfotboll



RF-SISU är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas distriktsorganisationer. Vi 
har två uppdrag, idrott och folkbildning. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för 

att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.


