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Att jobba i lärgrupp
Att jobba i lärgrupp (fd. studiecirkel) innebär att diskutera/samtala om ett gemensamt ämne i 
mindre grupp för att lära med- och av varandra. Att jobba i mindre grupper ger fler möjlighet att 
komma till tals, vara med och tycka till och ta till sig det som sägs. Det stärker sammanhållningen 
i gruppen och är en utmärkt form för t.ex:

• Lagträffar (dela in i mindre grupper och använd Föreningsträdet/kortleken som inspiration)

• Tränarträffar (planera säsongen, träningar, läger etc, med hjälp av Tränarträffar)

• Föräldraträffar (använd kortleken eller ge dem en fråga/ämne att diskutera i smågrupper)

• Kommitté/sektion/styrelseträffar (Målstegen/Effektivt styrelsearbete)

Praktiska regler: En lärgrupp är minst tre utbildningstimmar (3x45min) eller längre, med 3-12 
personer, varav en lärgruppsledare. Lärgruppsledarens roll är att agerar samtalsledare, se till att 
samtalet hålls igång och att alla får komma till tals. Man kan endast leda en lärgrupp samtidigt. 
Dock kan samma person leda flera lärgrupper men som sker vid olika tillfällen. 

Tack vare att ni rapporterar in era träffar till SISU kan vi stå för utbildningskostnader, 
expertmedverkan, föreläsare, studiebesök, studiematerial, utvecklingsdagar, större tränarträffar 
och annat som leder till att utveckla föreningen och dess medlemmar. Fundera på vad just ni 
behöver!



SISU-rapportering via IdrottOnline
Denna lathund är till för att vägleda dig HUR du fyller i utbildningstimmar via nätet.
Ett tips är att logga in på IdrottOnline och sedan följa denna lathund. 

Innan du börjar:
- Kontrollera att din ”roll” på Idrott Online är ”Utbildningsansvarig förening”.
 Om inte, Tillsätts av klubb-eller huvudadministratör i föreningen 

Andra länkar som kan hjälpa:
http://idrottonline.se/Funktioner/

http://idrottonline.se/Funktioner/Utbildningsmodulen/

http://idrottonline.se/servicecenter#!/category/1000128885/article/11000033280

https://www.youtube.com/user/IdrottOnline

Om du har funderingar, hör av dig till din förenings SISU-konsulent.

http://idrottonline.se/Funktioner/
http://idrottonline.se/Funktioner/Utbildningsmodulen/
http://idrottonline.se/servicecenter#!/category/1000128885/article/11000033280
https://www.youtube.com/user/IdrottOnline


(1. Kolla att alla medlemmar i ert lag finns med i registret. Om inte – lägg till medlemmar genom 
att gå in under administration, trycka på personer och sedan Lägg till medlem.)



2. Klicka på Utbildning i den övre menyn (kan även ligga under fler). Därefter tryck på Anmälan i 
menyn till vänster. 

3. Välj vilken typ av träff som har skett. I det här exemplet väljer vi Lärgrupp. 

Lärgrupp: 3-12 personer, från 12 års ålder. 

Lärande för barn: 3-12 personer, från 7-12 år, och innebär liknande pedagogik fast med mer 
lekfulla inslag.



4. Beskriv utbildningen (i det här exemplet en lärgrupp).

– Fyll i vilken inriktning utbildningen har haft: t.ex. matchgenomgång, teambuilding, teori, 
föräldraträff. Märk även er utbildning med lagets namn, ex. ”P03 kostworkshop”

– Studieplan, ex. Föreningsträdet, Runt laget, Tränarträffar, diskussionskort etc.

– Målgrupp (aktiva= spelare, aktivitetsledare=tränare/ledare, organisationsledare= 
kommittéer, styrelse etc, annat= ex. föräldrar



5. Här fyller ni i under vilken period som utbildningen pågår inom kalenderåret. Ni fyller även i 
hur många träffar ni har planerat samt antal planerade utbildningstimmar. En utbildningstimme 
är 45 min. Denna info är främst en uppskattning och går att ändra senare.



6. Här lägger ni till personer eller grupper som har varit med på träffen. Här gäller det att 
personerna är inlagda som medlemmar i IdrottOnline. Glöm inte att trycka på lägg till. Personer 
som ej finns i medlemsregistret kan läggas till i ett senare steg.

7. Här är det viktigt att man anger en utbildare som fungerar som lärgruppsledare. Det kan med 
fördel vara fler än en. 



8. Kontrollera att uppgifterna stämmer och tryck sedan på skicka.



9. Nu är utbildningen registrerad. Tryck på stäng och sedan på Utbildningar i menyn till vänster. 
Där hittar du er förenings registrerade utbildningar. 



10. Tryck öppna på den utbildning där du vill registrera tillfällen och närvaro i.



11. Längst ner på sidan registrerar ni vilka tillfällen ni har träffats. Tryck på Lägg till tillfälle och fyll 
sedan i rutan. Du kan både lägga in tillfällen som varit men också planerade tillfällen för 2017. 
Glöm inte att spara.



12. När ni har skapat tillfällen klickar ni på anmälda i fliken ovan. Där kollar ni så att rätt antal 
personer är registrerade. Om inte så kan ni lägga till personer som är registrerade i 
medlemsregistret. Vill ni lägga till en person som inte är medlem klickar ni på skapa ny person. 
Klicka sedan på Närvaro.

(i det här exemplet lägger jag till en person) 



13. I det här steget registrerar ni om personerna har varit närvarande under de registrerade 
tillfällena. Om det finns datum inlagda som ligger i framtiden så trycker ni på Spara Närvaro för 
att spara den närvaron som ni har registrerat. Om utbildningen är helt slutförd och inga mer 
träffar kommer ske så trycker ni på Slutförd utbildning. Grattis! Ni är nu klara med att registrera 
en lärgrupp. 



Tack för ert 

engagemang!
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