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Boo FF:s värdegrundsarbete

SYFTE

• Varför är detta viktigt?

• För vem är detta viktigt?

Skapa en trygg idrottsmiljö 
under träning och match för
spelare, ledare och domare.

https://www.youtube.com/watch?v=vhliipCg1rk&feature=youtu.be

https://youtu.be/vhliipCg1rk
https://www.youtube.com/watch?v=vhliipCg1rk&feature=youtu.be


FOTBOLLSKODEN (från 2017)

Jag som förälder ska göra mitt yttersta för att stötta mitt barn, 
andras barn, ledare, domare, funktionärer och föräldrar i samband 

med träningar och matcher – genom ett positivt engagemang

Enligt en nationell undersökning som SSI genomfört på uppdrag av Volkswagen 2017:

• 83 procent av svenska fotbollsföräldrar upplever ett problem med andra föräldrar som 

pressar sina barn för hårt och kritiserar både domare och ledare

• ett av tre barn överväger att sluta spela fotboll av den anledningen

- Syftet är främst att höja medvetandegraden hos 
fotbollsföräldrar, om att våra barns idrottande ska 
vara en positiv upplevelse – på och utanför planen. 
Barn spelar fotboll för att det är kul och för att de vill, 
och det börjar med att vi sätter deras fotbollsglädje i 
fokus. Det är inte deras prestation, eller föräldrarnas 
förväntningar, som är viktigt. Det är barnens glädje.

Peter Kleve, föreningschef i Hammarby Fotboll.

- Våra barns idrottande ska vara en positiv upplevelse 
både på och utanför planen och därför behöver vi 
tillsammans ta ansvar för att vi skapar den trygga 
miljön. För klubben, för sporten, men framför allt för 
barnens skull

Max Bergander, värdegrundsansvarig, AIK Fotboll

– Barn spelar fotboll för att de tycker det är roligt och för 
att bevara den glädjen gäller det att vuxna ledare och 
föräldrar påminns om att när barn spelar fotboll så 
handlar det om deras kärlek till fotbollen. Därför är det 
självklart för oss att påminna våra föräldrar en gång till om 
att deras positiva engagemang är ovärderligt, och att stå 
bakom Fotbollskoden, säger han.

Özcan Melkemichel, Djurgårdens huvudtränare

Föräldrarnas roll



BOO FF:S VISION OCH VÄRDEGRUND
- En förening att vara stolt över

• Fotboll är en lagsport

• Respekt

• Socialt ansvar

• Stolthet

• Delaktighet



Lagets värdegrundsarbete

Redogör i några punkter vad ni har gjort, hur det går etc

• Stämningen i laget

• Värdegrundsövningar

• Ev. incidenter etc



Värdegrundsövning med laget
(Visa några bilder)



Värdegrundsövning med laget



Resultatet



Övning:

börja medsluta med göra mer

Jag heter   ______________  och jag ska:



Föräldrarnas roll

Stötta & Peppa
• Ropa BARA positiva saker på match (till ditt och andras spelare)
• Fokusera på ansträngning, samarbete, glädje och utveckling efteråt. 
• Undvik att fokusera på resultat och prestation

Trösta
• Hjälp ditt barn att vara snäll mot sig själv

Hjälpa till att skapa trygga miljöer
• Vi tolerera inte dåligt beteende vid sidan av planen
• Vågar du inte ingripa själv, gå ihop flera, prata med värdegrundsledaren eller med ledarna
• Ta hand om de ungdomar som drabbas (domare eller spelare)
• Större incidenter rapporteras via värdegrundsansvarig till kansliet, motståndarlags kansli och 

Sthlm fotbollsförbund



Tänk på att:

Hälsa motståndarlagets föräldrar och spelare välkomna
• Skapar en bra start och vänlig stämning på och runt planen

Klaga ALDRIG på domaren (under eller efter match) 
• De är också ungdomar och har också rätt att göra fel
• Troligen har de dock rätt och du fel!!!
• Det hjälper inte!!!
• Utan domare → Inga matcher

Ropa ALDRIG instruktioner
• Det är alltid ledarnas uppgift
• Du vet inte vad lagledningen bestämt att vi ska träna på
• Du gör bara spelarna osäkra

Tänk på ditt kroppsspråk. Spelarna ser det
• Det är deras match. Inte din



Framåt

Fortsatt nolltolerans mot:
• Gnäll på domaren

• Klagomål på varandra

Värdegrundsövning i lagledningen

Fler värdegrundsövningar med laget


