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Bakgrund 

• Ger möjlighet att nå alla 

barn i skolålder 

• Introducerar elever och 

idrottslärare till er idrott 

• Skapar goda relationer med 

skolor och idrottslärare 

• Perfekt att utföra inför en 

klassturnering 

 

 

 

 

Förutsättningar 

• Överensstämmelse med idrottslärare att bedriva aktivitet på 

idrottslektion 

• Tillgänglig(a) ledare 

• (Valfritt): Informationsblad att dela ut vid besöket 

 

Genomförande 

1. Kontakta berörd idrottslärare för att få förslag på tid och datum 

2. Identifiera ledare (gärna flera) till besöken 

3. Återkoppla till idrottslärare för att fastställa tid och datum 

4. Rådge ledarna lektionsplanering (se förslag på sida 2) 

5. Genomför tillfället - tänk på att: 

• den personliga kontakten är viktig! Ju mer tid per individ 

desto bättre effekt, 

• engagera idrottsläraren för att lektionen ska bli så bra som 

möjligt, 

• använda er av en blandning mellan övningar och matchspel. 

6. Dela ut informationsblad med träningstider och kontaktuppgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekter 

• Elever får testa på 

nya idrotter 

• Skapar en relation 

mellan skolor och er 

förening vilket 

förenklar kommande 

samarbeten 

• Bra reklam för er 

verksamhet 

• Vid besök av 

idrottslektioner nås 

fler elever men det är 

mer tidskrävande 

• Vid besök på 

“Elevens val” nås 

färre elever men det 

är mindre 

tidskrävande 
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Förslag på lektionsupplägg: 

Samling, ca 5 min 

Samling med presentation av ledare och upplägget för dagens aktivitet. Sedan en 

runda där deltagarna får säga vad de heter och berätta något om sig själva (skola, 

ålder, favoritglass etc). 

Rolig uppvärmning/lek, ca 10 min 

Börja med en rolig uppvärmning eller lek som får igång barnen. Detta får gärna 

vara en aktivitet som har med er idrott att göra. Fokus för uppvärmningen är att 

deltagarna ska bli varma men även att få dem att slappna av. 

Träning av ett eller flera specifika moment, ca 25 min 

Ge deltagarna en djupare inblick av vad er idrott handlar om och få dem att 

känna att de lär sig snabbt. Se till att alla deltagare får många bollberöringar och 

att det finns utrymme att göra både rätt och fel. 

Matchspel, ca 20 min 

Se till att deltagarna får möjlighet att använda de nya kunskaperna de har fått 

under aktiviteten. Fortsätt att ge mycket positiv feedback och var engagerade 

som ledare. Det är lättare att se till att alla deltagare involveras i spelet om 

ledarna finns med i spelet. 

Avslutning 

Sammanfatta aktiviteten och bjud in till en ny aktivitet eller ordinarie 

verksamhet. Dela ut flygblad med träningstider och kontaktuppgifter. 
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