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Instruktion till detta material
Varför
En trygg idrottsmiljö för spelare, ledare och domare behöver en stark 
värdegrund. För att en värdegrund ska realiseras krävs att orden omvandlas till 
beteenden och handlingar. 

Syfte
Denna övning syftar till att få spelarna till att 

reflektera kring våra värdeord och med egna ord 

göra om dem till bra beteenden och handlingar.

Var
Övningen kan göras både i konferensrum, vid 
sidan av fotbollsplanen eller på annan lämplig 
plats. 

PPT-bilderna är i första hand tänkt som stöd för 
dig som värdegrundsledare



Att tänka på:

• Låt barnen prata så mycket som möjligt

• Spelarna är olika trygga i att prata inför gruppen

• Låt dem därför först tänka själva, sedan prata 2 och 2

• Fråga sedan runt i grupperna

• Sammanställa tankarna från alla grupper till en gemensam bild. 
Låt någon av de andra ledarna anteckna.

När materialet är klart:

• Låt alla skriva sin namnteckning på bilden. Spar den och ta fram  vid behov

Instruktion till detta material



Kontraktet
- Övning i att sätta beteenden och 

egna ord på Boo FF:s värdeord

- Skapar ett gemensamt lagkontrakt

kring hur vi ska vara 



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

• Fotboll är en lagsport

• Socialt ansvar

• Stolthet

• Delaktighet

• Respekt



Socialt ansvar

Denna behöver vi inte ta 

upp med spelarna.

Syftar till föreningen i stort



Lagnamn

Kontraktet

Stolthet

Respekt

Delaktighet

Fotboll är en lagsport



Instruktion:
1. Låt spelarna tänka själva i 1-2 min
2. Låt dem prata 2 och 2, i 2-3 min
3. Diskutera i laget
4. Sammanställ/anteckna vad spelarna sagt 

Fotboll är en lagsport

- Men vad betyder det?

Diskussionsfrågor vid behov

- Vad innebär det att vara ett lag?
- Är det viktigt att vara bäst?
- Spelar det någon roll vem som gör mål?
- Kan man glädja sig åt varandras framsteg?
- Hur känns det att lyckas tillsammans?



Respekt

- Vad betyder ordet för dig?

Diskussionsfrågor vid behov
- Hur visar man respekt?
- Vem ska vi visa respekt?

- Varandra, ledare, domare, 
motspelare, föräldrar, publik?

- Hur vill du bli respekterad?

Instruktion:
1. Låt spelarna tänka själva i 1-2 min
2. Låt dem prata 2 och 2, i 2-3 min
3. Diskutera i laget
4. Sammanställ/anteckna vad spelarna sagt 



1. Tänk själv i 1-2 min, skriv på PostIt-lapp
2. Prata 2 och 2
3. Kort summering
4. Vi sätter upp lapparna på tavlan

Stolthet

- Men vad betyder det?

Instruktion:
1. Låt spelarna tänka själva i 1-2 min
2. Låt dem prata 2 och 2, i 2-3 min
3. Diskutera i laget
4. Sammanställ/anteckna vad spelarna sagt 

Diskussionsfrågor vid behov

- Vad innebär det för dig att vara stolt?
- Kan man vara stolt över någon annan?
- Vad är du stolt över med ditt lag?



Delaktighet

- Men vad betyder det?

Instruktion:
1. Låt spelarna tänka själva i 1-2 min
2. Låt dem prata 2 och 2, i 2-3 min
3. Diskutera i laget
4. Sammanställ/anteckna vad spelarna sagt 

Diskussionsfrågor vid behov

- Vad innebär delaktighet för dig?
- Hur är ni delaktiga i laget idag?
- Hur skulle du vilja vara delaktig framöver?



Lagnamn

Kontraktet

Stolthet

Respekt

Delaktighet

Fotboll är en lagsport



Individuell reflektionsövning
- Sluta med

- börja med

- göra mer av



Egen reflektionsövning

börja medsluta med göra mer

Jag heter   ____________________  och jag ska:



Diskussionsmaterial
- Några tänkbara situationer för spelarna 

att prata om

- Reflektionsövningar

Kan användas som uppvärmningsmaterial 
eller för ett separat tillfälle



Diskussionsmaterial

Instruktion till värdegrundsledare

1. Ta upp en situation i taget 
ta bara upp grundfrågan (vid pilen)

2. Låt spelarna reflektera själva i någon minut

3. Låt dem sedan prata 2 och 2 (eller 3 och 3)

4. Prata sedan tillsammans i gruppen
• Fråga de olika paren vad de pratade om

5. Ställ följdfrågorna och prata tillsammans om dem



Ny i laget

➢ Hur skulle det kännas att komma 
ny till vårt lag?

Följdfrågor:

• Är det någon som nyligen börjat? 

• Hur var det? Hur gjorde ni andra?

• Hur skulle du själv vilja bli välkomnad?

• Hur gör vi nästa gång?



Missa en straff

➢ Vad händer om du missar en straff?

Följdfrågor:

• Hur känns det om dina kompisar klagar och blir arga?

• Ökar eller minskar chansen för mål om man är rädd 
innan?

• Tänk om ingen i laget vill lägga staffar. Vad gör vi då?

• Hur ska vi stötta varandra vid straff framöver



Publiken ropar något dumt

➢ Någon i publiken skriker: - Passa då!!!!
eller blir arg om man missar 

Följdfrågor:

• Har det hänt er?

• Vad vill ni att publiken INTE ska ropa?

• Vad vill ni att publiken SKA ropa?

• Hur peppar man på bästa sätt?



Domarn dömer  

➢ Domarn dömer, men du tycker att 
han/hon har fel

Följdfrågor:

• Kan man påverka domslut genom att klaga?

• Om du var domare, hur skulle du känna dig om någon 
klagade på ditt domslut?

• Har du tänkt på att domaren också är barn?

• Får även domare göra fel på planen?

• Vad händer om ingen vill vara domare?

• Hur kan vi stötta domare framöver?



Spelare i motståndarlaget

➢ Motståndare säger något dumt till dig under matchen

Följdfrågor:

• Har det hänt dig? 

• Hur skulle det kännas?

• Vad gör du då?

• Vad händer om du gör likadant tillbaka?



Barnens spelregler

Barnens spelregler - 5 minuter på träningen som gör skillnad!
I Boo FF delar vi, med hjälp, av våra ledare ut boken Barnens Spelregler till alla aktiva i åldrarna 9-15 år och 
vi vill uppmuntra er ledare att sätta igång korta samtal om vad reglerna egentligen innebär i just ert lag.

Här är några tips på hur ni kan göra:
• Samla alla spelare stående i en ring i början eller slutet av träningen, så att alla kan se 

varandra.
• Ha boken till hands - välj ut en av de 7 reglerna som du vill lyfta idag.
• Börja med att läsa upp regeln och kanske en bit av den förklarande texten.
• Välj någon av stödfrågorna nedan (eller hitta på egna) och be spelarna prata två och två, 

under 1-2 minuter, kring svaret.
• Fråga gruppen om några vill berätta vad de kommit fram till. Var noga med att inte 

värdera svaren. Ställ gärna följdfrågor istället. Poängen är att börja tänka efter. Inte 
nödvändigtvis att svara "rätt".

https://barnensspelregler.se/


Barnens spelregler

Här är exempel på frågor du kan använda:

1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt
• Hur rättvist tycker du att det är i vårt lag? Hur märks det?
• Vem tycker du att man kan prata med om det inte känns bra på träningar 

eller matcher?
• Vad skulle du vilja vara med och bestämma mer om i laget?

2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor
• När tycker du att det är roligast med fotboll?
• När tycker du att det är tråkigt med fotboll?
• Hur kan vi göra på träningen så att det blir kul för alla?

3. Alla barn har rätt till stöttande vuxna
• Hur tycker du att föräldrar ska vara när de är på våra matcher?
• När kan du märka att det finns "föräldrahets"?
• Vad kan vi göra åt det? Tips?

4. Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp
• Känns det inte rätt, så är det inte rätt! Hur säger man bäst stopp eller nej 

om man tycker att något är obehagligt?
• Var tror du att risken är störst inom fotbollen att någon till exempel tar på 

en fast man inte vill, smygfilmar eller säger något obehagligt?
• Vem tror du att du först skulle prata med om du upplevde något 

obehagligt inom fotbollen?

5. Inget barn ska bli utsatt för våld
• Fotboll är ju en fysisk sport – men när blir det våld?
• Att hota och trakassera någon är också våldsamt. Vad är inte OK att säga inom 

fotbollen tycker du?

6. Inget barn får bli utsatt för mobbning och övergrepp
• Utfrysning och mobbning finns tyvärr också inom fotbollen. Hur har ni märkt av det?
• Vem kan göra något åt det?
• Hur funkar det i vårt lag utanför fotbollsplanen, på nätet t.ex.?

7. Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening
• Boo FF är en av Sveriges största barn- och ungdomsföreningar. Vad tycker du att 

spelarna ska vara med och påverka i vår förening? Vad ska spelarna inte påverka?
• Hur kan du påverka vad vi gör och hur vi har det här i laget?
• Har du något förslag som du skulle vilja passa på att lämna in?



Tack för att du gjort detta!!!

Ditt engagemang betyder 

massor för att skapa en 

trygg idrottsmiljö för 

spelare, ledare och 

domare

Feedback på materialet: Maila gärna tommytlindberg@gmail.com


