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Lärgruppsplan
Matchfixing betyder att någon med otillåtna medel påverkar resultatet i en idrottstävling. Fenomenet finns över hela världen och blir allt vanligare även i Sverige.
Uppgjorda idrottstävlingar är ett allvarligt hot mot tävlingsidrottens framtid. Ofta
är det en aktiv som hamnar i klorna på kriminella. Vi behöver aktualisera frågan
inom idrotten och samtala om hur vi kan agera.
Lärgruppsplanen är tänkt för er i föreningen att ha som stöd dessa samtal. Filmerna
kan vara lämpligt att ha som utgångspunkt och aktualisera olika perspektiv och dilemman. Arbeta gärna med materialet i anslutning till något tillfälle då era spelare
träffas eller vid någon tränarträff eller föreningens styrelsemöte. Frågan är viktig
att känna till och agera mot på alla positioner i föreningen
Upplägget är tänkt att passa under en kväll men kanske vill ni fördjupa er mera genom
att t ex bjuda in någon från polisen eller sakkunnig inom området på ditt distriktsidrottsförbund för att lära mera om arbetet. Ni avgör själva vad som passar er bäst.
På www.minmatch.se finns information och material samlat. Här kan du både hitta
mer information om vad du ska göra om du upptäcker något i din omgivning men
också ta del av filmerna.

Mötet, samtalet och det gemensamma sökandet
Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans är det som kännetecknar
lärgruppen. Deltagarnas olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser är det centrala i samtalet. Att lära av och med varandra leder till utveckling. Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan.
Vi kallar denna någon för lärgruppsledare. Hon/han behöver ta på sig ett särskilt
ansvar när det gäller att: Ha intresse och engagemang för ämnet som gruppen vill
lära sig mer om. Kunna leda och fördela samtalet och sökandet samt kunna driva
på, strukturera och sammanfatta. Vara lyhörd för deltagarnas behov, förutsättningar och synpunkter.
Det är viktigt att förstå att den som är lärgruppsledare inte automatiskt behöver
vara den som kan och vet mest om ämnet. Det är själva mötet och de gemensamma
ansvaret för samtalen och sökandet som är själva kärnan i lärandet.

Hur många gånger ska vi träffas?
Ni i er egen lärgrupp avgör själva hur många gånger som ni vill träffas och hur
länge ni ses varje gång. Erfarenhetsmässigt fungerar en lärgrupp som bäst med 5-8
deltagare och att varje träff är mellan 1-3 timmar lång. Ni lägger själva upp er plan

2

lärgruppsplan

för hur och när ni ska träffas och vad ni vill fokusera mer på och samtala om. Den
här lärgruppsplanen är tänkt att vara ett stöd för att underlätta ert planerande för
möten, samtal och reflekterande.

Så här anmäler du er lärgrupp
Ni anmäler er lärgrupp digitalt i IdrottOnline och Utbildningsmodulen.
Så här gör du då:
- Logga in i IdrottOnline – Utbildningsmodulen
- Gå till ”Anmälan” – Välj ”Lärgrupp”.
- Under fältet ”studieplan” väljer ni ”Matchfixing”.
- Fyll i övriga fält som planerar er lärgrupp.
- Ni kommer efter det få kontakt med SISU Idrottsutbildarna och den person som
är er SISU-kontakt.
Om ni inte har tillgång till webben, kontakter ni ert SISU distrikt och er SISU
kontaktperson för att anmäla er lärgrupp.

SISU Idrottsutbildarna – en resurs
SISU Idrottsutbildarna delar gärna med sig av erfarenheter, ger stöd och kraft till just
ert utvecklingsarbete. Ett samarbete som ni kommer ha både nytta och glädje av.
För genomförandet av en lärgrupp kan till exempel SISU Idrottsutbildarna genom
folkbildningsanslaget bidra med visst stöd. Det kan handla om att ta kostnader för
material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. Kontakta gärna SISU
Idrottsutbildarna lokalt så berättar de mer om hur ett samarbete kan se ut. Kontaktuppgifter hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se.

Att samarbeta med
SISU Idrottsutbildarna
är enkelt!
Egna noteringar, lärdomar, reflektioner
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Titta på klippet och använd frågorna för att komma igång med de viktiga samtalen
hur ni gör för att motverka matchfixing i er idrott – er förening.

Spelet
• Hur bettar du? Beskriv för varandra om hur du tänker utifrån det filmen
väcker hos dig?
• Är det okej att ta reda på fakta om det andra laget? Var går gränsen om
vad vi berättar om oss och frågar andra om?
• Hur kan vi inom laget skapa ett sunt förhållningssätt till betting?
Ta reda på vad reglerna säger om bettande på egen match.

Skulden
• Skulle du fixa matchen för att hjälpa din bror?
• Finns det någon gräns där ni kan se att man kliver över ”gränsen” och fixar
matchen?
• På vilket sätt ska man kunna förhindra att hamna i ett sådant här moraliskt
dilemma?
• Har du som domare en större skyldighet att ”göra rätt” än en spelare?
• Vad kan vi i vårt lag – vår förening – vår idrott göra i framtiden för att stötta
och förhindra så att vi undviker likande svårigheter?

Talangen
• Skulle det här kunna hända hos oss?
• Vad skulle få dig att inte göra ditt bästa i nästa match?
• Är det viktigare att vara lojal mot laget/föreningen/idrotten än mot några
kompisar i laget?
• Hur ska ni i ert lag undvika att hamna i den yngre eller den äldres sits?
• Finns det något tillfälle då det kan vara okej att inte ha bästa laget eller
göra sitt bästa?
• Är alla matcher lika viktiga?
• Vad kan man föra för att slippa hamna i en liknande situation när karriären
närmar sig sitt slut. Vilket stöd kan vår förening bidra med?

Fixaren
• Vad skulle du göra om du var tjejen i filmen?
• Är det någon skillnad att fixa ett delmoment i en match eller en hel match.
Var går gränsen?
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• Hur kan vi stötta och hjälpa varandra för att inte hamna i liknande situationer?
• Vilket råd skulle du ge tjejen i filmen?
Ta reda på vad reglerna säger om man börjar att fixa en match

Avslutning
• Hur skulle en kontakt från någon matchfixare kunna se ut i vår idrott?
• På vilket sätt kan vi stötta och hjälpa varandra att säga nej på en gång
• Fundera på några gemensamma spelregler som ska vara gällande för er.
Det här har vi kommit överens om:

Kom ihåg att slutrapportera din lärgrupp.
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Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är
idrottens studie- och utbildningsorganisation

www.sisuidrottsutbildarna.se

