
 

 

Ishockey i grundskolan 
Hammarby IF Ishockeyförening bedriver ungdomsverksamhet för barn och ungdom 
på Kärrtorps IP och Zinkensdamms IP. 

Vi vill sondera eventuellt intresse för ”Ishockey i grundskolan”, enligt följande koncept 
från Svenska Ishockeyförbundet. 

Syftet med ämnet ishockey är: 

• Att ta tillvara ishockeyintresset hos pojkar och flickor samt att utveckla elevens 
färdigheter och kunskaper i ishockey 

• Att ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i 
första hand 

• Att lära eleven att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning 
• Att verka för fair play i hela skolan 

 

Fördelen med att gå i ishockeyklass är: 

• Att eleven får möjlighet till utbildning och fördjupning i elevens 
favoritsysselsättning 

• Att eleven får gå i en klass där klasskamraterna delar idrottsintresset 
• Att hänsyn tas till de eventuella ledigheter som eleven behöver för att kunna 

tävla i ishockeyn 
• Att det sker ett visst samplanerande med idrottandet 

 

Ishockeyutbildningen 

Ishockeyn ingår i ämnet idrott och hälsa och kan även integreras i andra ämnen. 
Träningen inriktas mot individuell teknik, spelförståelseträning och fysisk träning samt 
är ett komplement i ishockeyklubbarnas egen träning. 

 

Kursplan 

Kursplanen för undervisning i ishockey strävar mot att eleven ska: 

• Behärska grunderna i ishockeyns teknik (individuell teknik) 
• Behärska grunderna i anfalls- och försvarsspelet. Förstå den grundläggande 

individuella taktiken samt grunderna i spelförståelsen 
• Ha kunskap om ishockeyns grundläggande fysiska och motoriska träning 
• Utveckla sin psykiska och sociala förmåga 
• Ha insikt i domarskap och grundläggande ledarskap 
• Ha grundläggande insikt om den mentala träningen 



 

Studieplan 

Studieplanen omfattar både teori och praktik med följande utbildningsteman: 

Ishockeyns teknik, spelförståelse, försvars- och anfallsspel samt fysisk och motorisk 
träning. 

 

Timplan 

Tid för ishockeyundervisningen kan skapas genom att utnyttja tiden för elevens val. 
Tid kan även tas från andra ämnen (skolans val/profilering) eller genom utökad 
timplan, vilket dock ger långa dagar. 

Träningen bör bedrivas vid minst ett eller helst två tillfällen per vecka om cirka 90 
minuter vardera. 

 

Lärare/Personal 

Ishockeyläraren bör vara en lärare med ishockeykompetens, som helst har Svenska 
Ishockeyförbundets U2 kurs. 

Saknas lärare med ishockeykompetens på skolan kan en föreningstränare hyras in 
på timarvode. 

 

Anläggningar 

Ishockeyklasser ska kunna bedriva ishockey alt. Fysisk träning året runt. Isträningen 
bör helst bedrivas i ishockeyhallar. Hammarby Ishockey bedriver verksamhet på 
Kärrtorps IP och Zinkensdamms IP. 

 

Antagning 

Antalet antagna elever bestäms av varje skola. I klassen bör finnas både pojkar och 
flickor. 

 

 

 

 



 

Behörighet 

För att vara behörig att söka till ishockeyklass vill vi att eleven: 

• Spelar ishockey i organiserad form i ett lag i seriespel 
• Har en seriös inställning till sin ishockey 
• Är väl insatt i begreppet ”fair-play” 
• Har förståelse för att ishockeyprofilen är en liten del av skoldagen 
• Har bra allmän fysisk status och ett stort allmänt idrottsintresse 

 

Organisation 

Verksamheten kan organiseras så att alla elever går i samma ishockey- eller 
idrottsklass alternativt att samverkan med andra klasser eller skolor genomförs. I det 
senare fallet träffas eleverna endast på ishockeyträningen. 

Om alla elever går i samma klass rekommenderas att verksamheten anpassas så att 
pojkar och flickor går i samma klass. 
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