
  
  
  
  
  
  

 
 

Lärarmanual  
  
Målgrupp: Deltagande klasser i Energikicken.  
Tid: 1 lektion. 
Form: Genomgång av läraren samt en diskussionsuppgift där eleverna  
arbetar i mindre grupper och därefter redovisar inför klassen.  
  
Beskrivning och syfte  
I denna uppgift kommer eleverna att få arbeta med en genomgång 
kopplad till Energikickens värden och syfte. Genomgången fungerar som 
en förberedelse inför cupdeltagandet och ska öka gemenskap samt 
kamratskap, såväl inom klassen som mellan klasser på skolan.   
  
GÖR SÅ HÄR:  
1. Läraren har en genomgång om vad Energikicken samt Fair Play och  
kamratskap är. Under genomgången kommer eleverna få möjlighet att  

diskutera vad begreppen innebär, men också bestämma gemensamt  
hur deras klass ska uppträda vid deltagandet i turneringen.  
  
2. Innan genomgången är det bra om du som lärare går igenom de 
texter som finns tillgängliga på turneringens hemsida. (Uppdaterad länk)  
  
Om du har frågor kring turneringen, kontakta oss gärna på 
nedanstående uppgifter:  
  
Samuel Yngvesson, IFK Göteborg  
0767 – 20 99 16  
energikicken@ifkgoteborg.se  
  



  
  
  
  
  
  

 
 

 

Genomgång:  
Sida 2–3  
Vad är Energikicken? 

  
De inledande bilderna i PowerPointen förklarar vad Energikicken är, när 
den går av stapeln samt förutsättningarna vid matcherna. På sida 2 är 
det bra om du som lärare poängterar vikten av att allas insats är precis 
lika viktig – oavsett om man spelar första eller andra halvlek. Men även 
om man inte spelar utan är där och hejar på.  
 

  
Poängtera gärna även att det viktigaste är att ha kul och att uppträda  
på ett bra sätt då det inte räknas några sportsliga resultat.  
  
För mer information om vad turneringen innebär samt dess 
förutsättningar, går du in på hemsidan. (Uppdatera länk)  
  
Sida 4  
Fair Play-pris & teckningstävling.  
  

Det går till den klassen som visar upp mest kamratskap och Fair Play  
under turneringen. Viktigt för dig som lärare är att poängtera att detta  
betyder att det inte bara är de som spelar fotboll som är med i 
turneringen, utan även alla de som är där och hejar från klassen samt 
föräldrar och lärare på plats.   
  

Viktigt att poängtera är att man måste skicka in klasslöftet samt delta i 
teckningstävlingen för att kunna vinna Fair Play-priset.  
  
Sida 5–6  
Vad är Fair Play?  
  
Här följer ett par förslag kring hur man visar Fair Play, både på och 
utanför fotbollsplanen.  
  
  



  
  
  
  
  
  

 
 

Sida 7  
Hur ska ni som klass visa Fair Play?  
  
Här följer en uppgift där eleverna själva får diskutera och resonera kring 
hur deras klass på bästa sätt kan visa kamratskap och Fair Play under 
deltagandet i Energikicken.  
  
Uppgift:  
Dela in eleverna i mindre grupper och be dem diskutera nedanstående  
frågor:  
  
• Vad är kamratskap för oss? 

• Hur ska vi visa Fair Play och kamratskap mot varandra? 

• Hur ska vi visa Fair Play och kamratskap mot våra motståndare? 

• Vilka regler ska vi ha i vår klass? 

  

Be eleverna redovisa sina tankar efter en stunds diskussion.  
  
Efteråt kan ni jämföra med vad IFK Göteborg & Göteborg Energi tycker 
att kamratskap är och hur man visar Fair Play både på och utanför 
planen. 
  
Sida 8–9  
Kommer ni ihåg...  
  
Här kan du som lärare anknyta till vad som tidigare diskuterats genom 
att ställa nedanstående frågor till klassen:  
  
Kommer ni ihåg...  
... vad Energikicken är?  
... hur god kamratskap kan se ut på en fotbollsplan?  
... hur god kamratskap kan se ut vid sidan av fotbollsplanen?  
  
  



  
  
  
  
  
  

 
 

Sida 9  
Tänk på att...  
  
Här följer tre punkter som sammanfattar genomgången inför deltagandet 
i turneringen:  
  
- Man vinner på andra sätt än genom att göra flest mål  
- Det lag som är schysstast i Energikicken vinner 10 000 kr till klassen.  
- Börja öva på att stötta och vara schyssta mot varandra redan idag.  
  
Sista övningen inför Energikicken  
  
Klasslöftet  

  
Bifogat finns en mall för ”Klasslöftet”. Här kan ni sammanställa 
elevernas egna regler och formuleringar från uppgiften ovan. Du 

kan t.ex. be eleverna att skriva under på att alla ska följa reglerna, sätta 
upp den i klassrummet eller på annat sätt använda ”Klasslöftet” för att 
öka kamratskapet i klassen.  
  
Viktigt! För att delta i Energikicken samt tävlingen om Fair Play priset,  
skicka in en kopia på ert ”Klasslöfte” till energikicken@ifkgoteborg.se.  
  
 
Teckningstävling  
  
Glöm inte att vara med i Göteborg Energis teckningstävling där ni kan 
vinna 5 000 kronor till klassen. Teckningen målas tillsammans av klassen 
och ska beskriva vad Fair Play och kamratskap är för just er klass. Varje 
klass lämnar in en (1) teckning.  
  
Tänk på att deltagande i teckningstävlingen är obligatorisk för att ha 
chansen på Fair Play-priset. Er teckning lämnas in i samband med att ni 
kommer till Energikicken. 
  
Lycka till!   

  
Sist, men inte minst, önskar vi er ett stort lycka till inför ert deltagande i 
Energikicken! Vi ses på Kviberg! 
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