
Idrottsskola i Småland
Allsidig och lekfull idrott för barn och ungdomar



Idrottsskola

I en Idrottsskola får barn prova på flera olika idrotter under organiserade former. 

Idrottsskolan: 
- bygger på lek och sätter barnen i centrum 
- har inte någon organiserad tävlingsverksamhet 
- tränar på att behärska kroppen genom grundläggande motoriska övningar

Vad är en idrottsskola? 
Idrottsskolan är ett samarbete mellan olika föreningar eller olika sektioner i en  
förening och eventuellt  kultur- och fritidsförvaltningen eller fritidsgårdsverksamhet.  
Barnen får under tiden i Idrottsskolan prova på de olika föreningarnas idrotter. Det kan 
vara lämpligt att presentera olika idrotter i temaperioder under två till fem veckor.

I Idrottsskolan är alltid leken med som en viktig del i pedagogiken. Leken är barnets 
naturliga sätt att lära sig saker och genom den kan vi bland annat skapa och öva  
hänsyn, samarbete, relationer och teknik.  
 
För vem? 
Idrottsskolor riktar sig främst till barn och ungdomar. Behovet av lekfull och blandad 
idrott finns hos såväl barn som ungdomar. Idrottsskolor kan vara ett sätt för inaktiva  
barn och ungdomar att hitta sin eller sina idrotter.

När? 
Hur ofta och när idrottsskolan arrangeras styrs av förutsättningarna som finns i  
respektive kommun/stadsdel. En utbyggd Idrottsskola bör pågå under minst en  
termin och barnen bör få testa minst tre idrotter och såväl sommar- som vinter- 
idrotter. 
 
Var? 
För att vara tillgänglig för alla är det viktigt att Idrottsskolan bedrivs i närmiljön.  
Idrottsskolans förutsättningar får avgöra var verksamheten bedrivs.

Vilka är ledare? 
De barn- och ungdomsledare som redan finns i föreningen. Föräldrar eller äldre  
ungdomar kan vara hjälpledare och genom Idrottsskolan få sin första ledarskolning.  
En första ledarutbildning kan vara ”Barnledarutbildningen”.



”Idrottsskolan bygger på lek och sätter barnen i centrum”



Två olika idrottskolor
RF-SISU Småland delar upp idrottskolor i två olika kategorier, en för barn 7-12 år och en 
för ungdomar 13 år och äldre.

• Idrottskola för barn 7-12 år
Barnen får prova på olika idrotter och leken är med som en viktig del i pedagogiken.

För start av en idrottskola för barn 7-12 år finns det medel att söka från 
RF-SISU Småland.

• Idrottsskola för ungdomar 13 år och äldre
Vi vet att den åldern då vi har flest aktiva inom idrotten är 11 år, sedan tappar vi  
deltagare.

Många av de drygt 20 idrottsskolorna i Småland riktar sig till åk 1-2. Genom att förlänga 
idrottsskolor från åldern 13 år och äldre är förhoppningen att ”11-årspuckeln” kommer att 
rätas ut och förlängas och på så sätt förlänga barns idrottande.

Prioriterade målgrupper är: 
- Flickor, barn med mångfaldsbakgrund 
- Barn med funktionsvarationer 
- Barn med socialekonomisk utsatthet 
- Barn som står långt från idrotten

Förslag på upplägg/exempel: 
- Familjeskola - aktiviteter för hela familjen. Ett sätt att knyta till sig ledare och äldre  
  målgrupper 
- Idrottskola med flexiblare tider. Exempelvis fredagskvällar (nattfotboll). Eller kanske 
  bjuda in till spontananläggningar. Det behöver inte vara knutet till föreningarns   
  anläggningar.

För start av en idrottskola för 13 år och äldre ungdomar finns det medel att söka från 
RF-SISU Småland.



Vad behöver ledarna kunna?

Det viktigaste är att ledarna för verksamheten har engagemang och intresse för  
barnen. Det krävs en sund inställning till barnidrott på barns villkor. 

RF-SISU Småland erbjuder utbildningar för idrottsledare. Aktuella utbildningar  
och kontaktpersoner finns på www.rfsisu.se/smaland

För litteraturtips inom barn- och ungdomsidrott se www.sisuidrottsbocker.se



Vad är bra barnidrott?
Barns idrott ska bygga på deras behov, mognad, förutsättningar och erfarenheter. En bra 
barnidrott utgår från barnets villkor. Om vi kan leva upp till detta, och ge barnen en  
positiv start i idrotten, är chansen större att de får ett livslångt intresse för idrott och för 
att röra på sig. Detta är viktigt både för elitidrotten och för en förbättrad folkhälsa. 

I idrottens verksamhetsidé ”Idrotten vill” står:

•	 Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på flickors och  
pojkars egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utveck-
lingstakt. 

•	 Barnidrotten ska utformas så att flickor och pojkar kan lära sig  
idrotten och få ett livslångt intresse för den. 

•	 Barns idrott ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. 

•	 Tävlingsverksamheten ska i första hand ske lokalt och resultaten ska ges liten 
uppmärksamhet. 

•	 Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fy-
siska, psykiska och sociala utveckling. 

•	 Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och har rätt att göra det i olika 
föreningar. Därför ska idrottens naturliga säsongskaraktär  
respekteras i barnidrotten. 

Idrottsskolan utgår från dessa punkter.  
Hela ”Idrotten vill” finns på www.rf.se 



Goda exempel på idrottsskolor
Här beskrivs några goda exempel på idrottsskolor, som bedrivs eller har bedrivits 
tidigare i Småland, som man kan inspireras av:

Emmaboda kommun 
Emmaboda Idrottsskola startade 1986 och har sedan dess haft samma upplägg. Idrotts-
föreningarna och Emmaboda kommun erbjuder alla barn i åk 1 och 2 att delta i idrotts-
skolan. De första 10 åren lade föreningarna ner sin egen verksamhet för dessa ålders-
grupper, då var anslutningen 90 procent. Numera är den cirka 60 procent i åk 1 och 
50 procent i åk 2. Idrottsskolan genomförs på onsdagar mellan 17.00-19.00. Barnen får 
prova varje gren fem gånger. Barnen får testa innebandy, simning, ju-jutsu, gymnastik, 
orientering, fotboll, skytte, badminton, karate och golf. Avgiften för att delta under ett 
skolår är 100 kr. 
 
Nässjö kommun 
Nässjö idrottsskola har varit aktiv sedan slutet 80-talet. 17 medlemsföreningar  
bedriver en gång i veckan verksamhet under skolåret och deltagarna blir medlemmar i 
alla föreningar för samma medlemsavgift. Ledningsgruppen består av en representant 
från varje förening och möten hålls 4-6 gånger år. Totalt deltar idag ett 100-tal ungdomar 
i åldrarna 7-10 år. 
 
Markaryds kommun 
Vänder sig till barn i årskurs 1 och 40-50 barn får testa verksamhet i cirka 20 föreningar. 
Av det utbud som erbjuds barn i kommunen idag, är tveklöst idrottsskolan en av de  
viktigaste föreningarna. Att motverka tidig specialisering, hindra utslagning inom fören-
ingslivet, ge barnen allsidig lek och träning, kamratskap, längtan och nyfikenhet inför 
stundande aktivitet, det är några begrepp som representerar en bra förenings- 
verksamhet. 
 
Älmhults kommun 
Idrottsskolan i Älmhult startade 1987. Ett bra samarbete mellan Kultur-fritid och 20 fören-
ingar/organisationer gör att barnen får vara med i en bra organiserad verksamhet, med 
mycket lek och glädje, och samtidigt lära känna kommunens rika föreningsliv. Samtliga 
barn i årskurs 1 och 2 i kommunen inbjuds att vara med. 2019 är 250 barn inskrivna. Ett 
verksamhetsår startar i september, med en upptaktsträff för barn och föräldrar,  
och sedan genomförs aktiviteter en gång per vecka på onsdagar fram till avslutningen 
som är i maj, totalt 33 tillfällen. Sedan starten 1987 har över 6 200 barn deltagit. Avgiften 
är 250 kr.  
 
Tranås kommun 
Verksamheten startade 2018 med Tranås BoIS som organisatör tillsammans med åtta 
föreningar. Idrottsskolans mål är att få fler flickor och pojkar till idrotten. Idrottsskolan 
tar i mot 30 barn som får prova på idrotterna i en treveckorsperiod i 24 veckor. Målet är 
att barnen ska få en allsidig lek och rörelseaktivitet och väcka intresse till fortsatt idrot-
tande. Barnen får testa ishockey, golf, fotboll, orientering, innebandy, bordtennis, bandy, 
och badminton. Medarrangerande föreningar är följande: Tranås AIF, Tranås FF, Tranås 
GK, SOL Tranås, IBF Tranås, Tranås BTK, Tranås BoIS, Tranås BK. 



RF-SISU Småland
RF-SISU Småland tycker att verksam-
heten som bedrivs i Idrottskolor är  
viktig och vill att det ska finnas så många 
som möjligt i Småland. 

RF-SISU Småland har för avsikt att en 
gång varje år skapa en mötesplats för 
föreningar och kommuner som driver el-
ler vill starta Idrottsskolor för att  
utbyta erfarenheter och för att få nya tips 
och idéer. 

Möjlighet att få stöd och projektbidrag 
vid uppstart av nya Idrottsskolor kan 
finnas. Bidrag kan till exempel fördelas 
till hyror, utbildningsmaterial och utbild-
ning för ledare och administration. Redan 
befintliga Idrottskolor kan få stöd och 
bidrag för att utveckla verksamheten. 

Kontakta ansvarig på RF-SISU Småland 
för att diskutera insatser.  
Kontaktuppgifter och mer information om 
uppstart av Idrottsskola och eventuellt 
projektbidrag finns på: 
www.rfsisu.se/smaland 
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