
Jeppe Ko är en gladlynt dansk ungtjur, med fotboll som sin passion. Men Jeppe vet att ett ung-
domsutbyte inte får vara ett träningsläger som bara handlar om att öva fotbollsteknik. Därför 
har Jeppe för partnerna föreslagit olika sätt att använda fotboll som ett verktyg för lärande.

Kan ni komma på andra sätt att använda fotboll för att behandla ert eget ämne?

JEPPE KOS 
fotbollsmetoder



Fotboll hjälper att förstå synskada

Klipp bort bottnen på två pappersmuggar och bind 
ihop dem till ett par glasögon så kan du uppleva 
hur en synskada begränsar livet. När alla spelare 
har sådana glasögon, blir spelet en helt annorlun-
da upplevelse än vanligt. Genom att efteråt disku-
tera upplevelserna kan ni lära er t.ex. hur ni själva 
kan stödja en synskadad i idrott, vilka svårigheter 
synskadade har, vilka fotbollsfärdigheter som var 
nyttigast i situationen eller med vilka metoder 
lyckades lagen klara sig bäst i spelet. Ni kan öva 
teamarbete genom att binda ihop två spelares ben 
– då gäller verkligen att tänka efter hur bollen ska 
hanteras!

Fotboll mot fördomar

Bjud in värdgruppens skolkompisar, 
deras föräldrar, unga män från den lokala 
mottagningscentralen och en ungdoms-
grupp från en mångkulturell förening till 
en turnering. Gör i förväg banners och 
affischer som tar upp fördomar och diskri-
minering. Bilda blandade lag och spela en 
miniturnering. Arrangera till slut en liten 
undersökning av attityderna och atmosfä-
ren bland deltagarna. Med hjälp av den kan 
ni mäta fördomar mot andra grupper och 
tala om nackdelarna som diskriminering 
innebär. En pressgrupp delar fina bilder på 
sociala medier och de skickligaste håller 
till slut teknikövningar för intresserade. Ni 
spelade fotboll, men förde samtidigt ihop 
människor som inte normalt skulle träffas.

Fotboll till glädje för andra

Om ni själva är skickliga på fotboll 
– någorlunda i varje fall – kan ni 
alltid lära ut fotboll åt andra. Planera 
i smågrupper vad ni ska undervi-
sa, träna att undervisa det och ge 
undervisningen åt någon annan 
grupp. Olika grupper åker till olika 
ställen, fundera själva ut vart. Kan 
målgruppen kanske vara åldringar, 
taxichaufförer eller skolbarn? 


