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Vä rmdö  IF Bärn- öch Ungdömsfötböll – 
Utbildningshändbök & Ö vningsbänk 

VIF Ungdomsfotbolls utbildningshandbok och övningsbank är gjord för att ge Dig stöd i ditt jobb som 

ideell tränare i Värmdö IF Fotboll. Utbildningshandboken syftar till att skapa nyfikna och initiativrika 

fotbollsspelare. Övningsbanken strävar efter att erbjuda övningar som ger dig möjlighet att utbilda 

kreativa fotbollsspelare som kan anpassa sig till ett bollinnehavsinriktat anfallsspel. 

Utbildningshandboken innehåller även en praktisk vägledning i hur man håller en träning med 

tumregler att optimera träningstiden och skapa roliga träningspass. Utbildningshandboken är 

uppdelad enligt följande: 

 Utbildningsidé 

 Utbildningshandboken 

 Tillämpad utbildningsidé och metodik 

 Övningsbanken 

 Bra fotbollsutbildning – tips & råd för nya tränare 

 Världens bästa coach (ledarskap för frivilliga) 

1. Utbildningsidé 
Barn föds med olika förutsättningar.  

Vissa är stora andra är små. Vissa är vänsterfotade andra är högerfotade. Vissa är snabba andra är 

långsamma. Vissa är långa andra är korta. Vissa är starka andra är svaga.  

Alla är vi olika! 

Värmdö IF vill spela en fotboll som inte beror på slumpen. Därför fokuserar Värmdö IF Fotboll 

Utbildningshandbok och Övningsbank på att utveckla varje spelare utifrån dennes förutsättningar. 

Som tur är har alla fotbollslag samma förutsättningar på vissa delar: 

 Bollen rullar snabbare än vad en spelare springer. 

 Ett snabbt passningsspel tvingar motståndare att springa mycket, och ofta felvända stor del 

av matchen. 

 Ju fler aktiva spelare vi har på planen desto större chans att vi lyckas skapa ett bra 

passningsspel. 

 Ju närmare motståndarens mål vi återerövrar bollen, desto större sannolikhet att vi får göra 

det vi gillar mest – göra mål. 

 
Värmdö IF Ungdomsfotboll utbildningsidé 

Värmdö IF vill ha rörliga, konstruktiva, organiserade lag med stort bollinnehav i syfte att skapa 

målchanser. Vi vill utveckla ett snabbt passningsspel där initiativrika spelare med god teknik bryter av 

mönstret med oväntade lösningar. Vi vill spela ett offensivt försvarsspel med målet att återvinna 

bollen så fort som möjligt. 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

2. Utbildningshandboken 
Utbildningshandboken för klubben syftar till att utveckla en bollinnehavsinriktad utbildningsidé med 

spelare som bemästrar denna typ av fotboll. All vår utbildning av barn och ungdomar syftar till att 

lägga grunden för Värmdös fotbollsspelare genom att skapa ett prestationsinriktat motivationsklimat 

med inriktning på problemlösning. I ett prestationsinriktat motivationsklimat sätts värde på 

ansträngning och inlärning, tränare fokuserar på spelarutveckling och misstag ses som en del av 

inlärningsprocessen.  

För att lyckas med det krävs det tekniskt välutvecklade spelare. Men det krävs också spelintelligenta 

spelare. Tänkande och förstående spelare. Utbildningsmässigt innebär det att vi både behöver 

utveckla en hög individuell teknisk och taktisk nivå på spelarna som resulterar i en högkvalitativ 

kollektiv teknisk nivå. 

Som grund för denna utbildningshandbok och övningsbank har Värmdö IF tagit inspiration från de 

mest framstående fotbollsklubbarna i världen, FC Barcelona, Ajax, Valencia, Boca Juniors m fl. – 

självklart anpassat till Värmdö IF: s nivå och förutsättningar. Vi har också tagit stor inspiration från de 

mest framstående utbildningsorganisationer som finns att tillgå i Sverige eller via internet; Coerver 

Coaching, Inside Soccer m fl. Syftet är självklart – Värmdö IF ska vara känt i stor-Stockholm för att 

erbjuda en av de bästa fotbollsutbildningarna. 

Metodik & Pedagogik 
I Värmdö IF väljer vi att dela in utbildningen efter barnens ålder i tre åldersintervall. Det är lämpligt 

att skilja på utbildningsinnehåll inom dessa åldersintervall eftersom barnens psykologiska mognad 

skiljer sig åt inom intervallen. 

 6-9 år: Den egocentriska fasen. Barnen tänker mest på sig själva, vilket – ur ett 

utbildningsperspektiv – gör att vi ska prioritera fokus på spelaren och bollen. Vi ska ha 

                                                           
 Kollektiv teknik är en kombinerad aktion som ställer tekniska/taktiska krav på två eller fler spelare i ett lag. 
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förståelse för att spelare har större fokus på egen prestation och t ex hellre väljer att dribbla 

än att aktivt söka passningsalternativ. 

 10-14 år: Den summativa fasen. Barnen börjar förstå att man tillhör en grupp och söker 

problemlösning tillsammans. Utbildningsmässigt bör vi i denna fas fortsätta bygga individuell 

fotbollsfärdighet men också lägga mycket fokus på lagmässig färdighet. 

 15-19 år: Den kollektiva fasen. Här är barnen mogna att underordna sig laget fullt ut och 

utbildningsfokus blir lagets identitet, individuella positioner och lagspelets grunder. 

Övningsmässigt utgör de två första utbildningsfaserna introduktionsfasen där vi introducerar 

spelaren med nya koncept och färdigheter. Hela Övningsbanken har sitt fokus och innehåll inom 

introduktionsfasen (dvs egocentrisk och summativ fas) eftersom merparten av tränarna 

representerar lag inom denna fas. Den sista fasen, den kollektiva, är en teknifieringsfas vilket innebär 

att vi med individuell kompetens som bas förfinar tillämpningen i lagform. Övningar fokuserar här på 

att med hjälp av uppbyggd grundkompetens skapa ett givande lagspel. För spelare som fortsätter 

upp i senioråldern kommer man in i prestationsfasen, där resultatet är det viktigaste. Dessa faser 

skiljer sig åt vad gäller fokus för utbildning och matchande. Bäst kan detta beskrivas i tabellen nedan. 

 

Genom att i de yngre åldrarna prioritera leka och lära framför att prestera, behåller vi det lekfulla och 

förhoppningsvis underlättar det Värmdö IF´s förmåga att behålla spelare högt upp i åldrarna. 

Eftersom en bollinnehavsinriktad utbildningsidé kräver god individuell och kollektiv teknik ska all 

träning syfta till att få barnen att lära sig att behärska bollen och tänka fotboll. För att uppnå det 

jobbar vi med tre metoder. Vi planerar varje träningspass för att öva på ett enskilt eller ett fåtal 

teman. Det underlättar barnens läroprocess om det är återkommande koncept under träningen och 

även under påföljande träningar. Under övningarna som ofta kan vara likartade lägger vi ibland till 

villkor vilket gör att vi lyckas träna på vårt utvalda koncept.  

Vi tränare vet vad vi vill skapa för lärande men vi ska lyckas skapa lärandet genom styrd upptäckt. 

Det sker genom att vi tränare ställer öppna frågor. Vi bör undvika att leverera direkta svar! Vi ska 

istället leda barnen till insikt via deras egna tankar. Barnen får ta den tid som krävs för att lära sig 

kunskapen, men när lärandet sitter har de inte bara en saklig kunskap utan även en kompetens att 

använda sin kunskap. 

Denna metodik förenar den tekniska träningen med boll, med en träning för spelarnas hjärnor. Till 

slut skapar vi tänkande spelare och därmed kan vi uppnå inte bara en hög individuell teknisk nivå 

utan också en hög kollektiv nivå. Värmdö IF´s träning förenar fokus på kropp och knopp! 

Tillämpad metod i olika åldrar 
På samma vis som det är naturligt att unga fotbollsspelare lättare tar till sig motorisk och 

koordinationsinriktad träning så tar äldre spelare lättare till sig taktiska budskap. Därför är det 

mindre lämpat att fokusera mycket tid på kollektiv taktik i unga år. Lyckligtvis innehåller övningarna i 

Leka Lära Prestera

Introduktionsfas 1 2 3

Teknifieringsfas 2 1 3

Prestationsfas 3 2 1

PRIOORDNING FÖR TRÄNARENS FOKUS
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övningsbanken en god dos av fundamental spelförståelse, vilket hjälper spelarna att uppfylla 

grundförutsättningarna i anfallsspeläven vid låg ålder. Givetvis ställer detta krav på tränarens 

instruktioner och förmåga att tydliggöra grundförutsättningarna på ett pedagogiskt sätt. En bra bit på 

väg för att uppfylla dessa grundförutsättningar är att laget breder ut sig över större yta när ni har 

boll.  I försvarsspel ska lagen jobba med att direkt återerövra bollen, även högt upp i planen samt att 

krympa motståndarnas ytor genom att närma sig varandra och boll.  

Här nedan följer en kort summering av de grundstenar VIF rekommenderar att ni följer. 

 Vi vill vara ett bollhållande lag som återvinner bollen så snabbt som möjligt när vi förlorat 

den. Vår ambition är att lyckas spela ett högt presspel mot de flesta lag. Det innebär att vi 

kliver upp och stressar med målet att vinna tillbaka bollen så snabbt som möjligt och så högt 

upp i plan som möjligt. 

 När vi har bollen är vårt mål att hålla bollen inom laget så pass länge att vi hinner fylla upp 

attraktiva ytor med medspelare. Att vårda bollinnehavet och att göra mål är därmed viktigare 

än att försvara vårt eget mål. Trots allt så är det mest effektiva sättet att undvika att 

motståndarna gör mål att behålla bollen inom vårt eget lag. Vår ambition är att utveckla en 

god teknik så att vi behärskar en bollinnehavsinriktad fotboll mot de flesta lag. 

VIF metod för de allra yngsta barnen (6-7 år) 

Barnen är endast här för att ha roligt. Vår viktigaste uppgift är att erbjuda en rolig tid under 

fotbollspasset. Även om fokus ska ligga på fotboll mår barn i dessa åldrar bra av allsidig träning som 

syftar till att ge en god motorisk grund.  

Träningen inriktas på fotbollslekar med gymnastiska inslag och smålagsspel. Leta gärna upp 

fotbollslekar i Övningsbanken. Med dessa till hjälp hoppas vi både spelarnas och tränarnas intresse 

för fotboll blomstrar. 

VIF metod för 5-manna lagen (8-9 år) 

Barnen leker främst fotboll och därför vill vi behålla så fria ramar som möjligt. Vi vill däremot träna 

barnens förmåga att lösa fotbollsproblem med kreativa metoder. Ju yngre spelarna är desto friare 

tankar har spelarna vilket ofta leder till kreativa lösningar.  

För att träna på att vårda bollinnehavet strävar vi efter att göra utkast efter marken från målvakt. Vi 

avråder barnen att i unga år att sparka ut bollen från målvakt. I denna fas ska fokus ligga på den 

enskilde spelarens bollbehandling. Det betyder att spelarna ska uppmuntras till att driva, dribbla och 

finta. Ha tålamod att prioritera långsiktigt lärande framför kortsiktiga resultat. 

I syfte att introducera spelbredd och speldjup på ett tidigt plan rekommenderar vi att ni spelar 1-2-1 i 

utgångspositioner. Det ger förutsättningar för spelarna att börja förhålla sig till varandra, även om 

spelförståelse i detta åldersintervall är underordnat den enskilde spelarens aktioner med boll. 

VIF metod för 7-manna lagen (10-12 år) 

Prio är nu lek och lärande och det hör man ju på namnet att det är bra att fortsätta med relativt fria 

ramar. Vi vill däremot träna barnens förmåga att lösa svåra fotbollsproblem med kreativa metoder.  

                                                           
 Grundförutsättningarna i anfallsspel är speldjup, spelbredd, spelavstånd och spelbarhet.  
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För att träna på att vårda bollinnehavet strävar vi efter att göra utkast efter marken från målvakt. Vi 

avråder därför att lära barnen i unga år att sparka ut bollen från målvakt. Genom ett kontrollerat 

bollinnehav redan i unga åldrar utsätts fler spelare för fler situationer att hantera, med fler 

parametrar att förhålla sig till. Det främjar lärandet.  

När det kommer till val av organisering är vi måna om att det spelsystem vi väljer skapar triangulära 

spelvägar. För att uppnå detta är det av stor vikt att spelsystemet i utgångsläget inrymmer flera olika 

höjder i spelet. Utgångshöjder är exempelvis en uppställning med backar, mittfältare och forwards, 

men även inom lagdelarna är det värdefullt att skapa relationer till varandra i olika höjder. En 

vidareutveckling av grundförutsättningar i anfallsspel är således att spelarna får större frihet att röra 

sig iväg från sina utgångspositioner. Det ställer större krav på dynamik och spelförståelse än tidigare 

och motverkar ett statiskt anfallsspel. Under denna period skapar vi en förståelse för rättvändhet, 

halvvändhet och felvändhet. Var medveten om att vårdade bollinnehav ställer krav på felvända 

spelare som kan skapa tid för sina medspelare att fylla på i anfallen. Spelbredden är en annan nyckel 

för att förlänga bollinnehav och ha ett kontrollerat passningsspel.  Redan i denna fas lägger vi fokus 

på utveckla breda spelare som kan förhålla sig till sidlinjen, en egenskap som är av värde längre fram i 

spelarnas utveckling. 

Spelförståelsemässigt är det bra om barnen i dessa åldrar börjar förstå betydelsen av att ha ett 

”stort” lag när man har bollinnehav medan man vill ”krympa” ytorna för motståndarna när de har 

bollen. I övningarna läggs också naturligt fokus på att återvinna bollen tidigt vid bolltapp. Individuell 

försvarsintensitet ska uppmuntras och berömmas. En introduktion till pressteknik är att 

rekommendera, framförallt för att en utveckling av spelarnas individuella försvarsspel går hand i 

hand med spelarnas utvecklingsbarhet i förmågan att utmana.  

Under denna utbildningsperiod är det av stor betydelse att variera såväl spelarnas utgångspositioner 

som roller. Tänk på att spelare som utvecklats tidigt främjas av vissa ”begränsningar”, exempelvis i 

tillslag eller uppgift.  

VIF metod för 9-manna lagen (12-13 år) 

Prio är nu lärande på ett lekfullt vis.  

Det är fortsatt eftersträvansvärt att målvaktens igångsättningar görs adresserat. Genom att försätta 

våra unga spelare i uppspelsfas i så stor utsträckning som möjligt stimulerar vi problemlösning. 

Planens bredd ger goda förutsättningar att utbilda spelarna i ett kontrollerat passningsspel och bygga 

vidare på utbildningen av breda spelare.  

I syfte att få barnen att behärska både spelbredd och speldjup rekommenderar vi att ni exempelvis 

spelar 3-4-1, 4-1-3 eller 4-3-1 i utgångsposition. Målet är att klara av att täcka spelytan väl genom att 

lyckas bibehålla spelbredd och speldjup i anfallsspel samt att få rimliga arbetsområden för spelarna 

på plan. Spelsystemet bör ge förutsättningar att skapa många triangulära spelvägar och höjder i 

spelet vilket kommer vara en nyckel i våra spelsystem genom spelarnas utbildning. Under denna fas i 

utbildningen ska spelarna bli medvetna om numerära överlägen och framförallt lära sig att identifiera 

dessa. En viktig signal i övergången från ett kontrollerat anfallsspel till ett försök till genombrott är 

att skapa, identifiera och attackera när det numerära överläget uppstått. För detta krävs spelare som 

lärt sig att se spelet, snarare än bara bollen.  
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I det individuella försvarsspelet uppmuntras hög försvarsintensitet och grunden för den direkta 

återerövringen läggs genom att uppmuntra defensiva omställningar och bygga försvarsmentalitet på 

individnivå. På kollektiv nivå ska spelarna börja förhålla sig till varandra och bollen. Centrering, 

överflyttning och uppflyttning blir fokusområden och skapar förutsättningar för att krympa ytor.  

Vi strävar fortsatt efter att ”rotera” spelarnas utgångspositioner och roller. Det finns ett enormt 

utvecklingsvärde att som ung spelare lära sig att förhålla sig till olika ytor, problem, rörelsemönster 

och fotställningar. Tänk på att motivera dessa byten och stå emot kortsiktigt resultatfokus såväl från 

spelare som från föräldrar. 

VIF metod för 11-manna lagen (14år och uppåt) 

Prio är nu lärande på ett lekfullt vis.  

Ju längre vi tränare klarar att fokusera på utveckling och prestation snarare än resultat, desto mer 

sannolikt att vi lyckas med målet att utbilda spelare till vårt eget A-lag. I denna fas av spelarens 

utbildning ska en spelidé introduceras och spelaren ska ha medvetenhet om lagets arbetssätt i anfall 

och försvar. En spelidé som är förankrad bland spelarna leder till att besluten på plan inte blir 

slumpmässiga eller enbart baseras på hur motståndarna beter sig. Spelidén skapar en trygghet och 

en ram för den enskilde spelaren. En enkel spelidé ska förmedla: 

 Hur laget vill spela upp bollen. 

 Hur laget vill skapa målchanser. 

 Hur laget förhåller sig till omställningar. 

 Hur laget förhåller sig till fasta situationer. 

 Hur laget förhindrar motståndarnas uppspel. 

 Hur laget förhindrar att motståndarna skapar målchanser.  

Givetvis kan spelidén utvecklas vidare i detalj, men enbart genom att ha klarhet i ovanstående bas 

effektiviseras skolningen av våra unga spelare.  Tänk också på att anpassa träningar, övningar och 

spelformer i träning till lagets spelidé i anfall och försvar.  

Vi har som generellt utbildningsmål för lagen i föreningen att i anfall spela ett med låg kalkylerad risk. 

Det betyder att våra spelare ska värdera bollinnehavet högt i ett normalt utgångsläge. Exempelvis ska 

spelare utbildas i att inte slå den avgörande passningen för tidigt, prioritera säkrare passningar före 

passningar ”på chans” samt att se på spelet, snarare än enbart bollen.  

Vid val av utgångspositioner rekommenderar vi att ni tar hänsyn till höjder i spelet för att skapa 

flertalet passningslinjer. Valet av utgångspositioner i anfall är underordnat dessa principer: 

1. Laget ska uppfylla grundförutsättningarna spelbredd, speldjup, spelavstånd och spelbarhet. 

Lagets organisation ska utgå ifrån en samlad idé om att uppfylla grundförutsättningarna i 

anfall. Tänk på att utgångspositioner i sig inte utgör en garanti för att lyckas med detta, utan 

bygg in ”hur” och metod i spelidén.  

2. Laget ska sträva efter ett större bollinnehav än motståndarna.  

Ett större bollinnehav är utvecklande och utgör ett bra försvar då motståndarna inte kan 

göra mål om de inte äger boll.  Det är dock viktigt att bollinnehavet har ett ändamål som går 
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hand i hand med spelets idé vilket är att göra fler mål än motståndarna. Som tränare är det 

betydelsefullt att tydliggöra balansen mellan ett vägvinnande passningsspel och ett 

passningsspel som inte mynnar ut i målchanser. Lägg särskild vikt på bollinnehav högre upp i 

plan.  

3. Laget ska sträva efter att spela igenom en spelyta i taget.  

 

Figuren till höger illustrerar de olika spelytorna i fotboll. 

Spelarna ska få förståelse för att de ibland måste spela igenom 

fler spelytor med en passning, dock alltid med målet att i nästa 

skede eller anfall få större spelyta på den närmaste spelytan 

framåt. Det betyder exempelvis att en längre passning på 

spelyta 3 kan vara användbar för att trycka ner motståndarnas 

backlinje för att därefter ”komma åt” spelyta 2.   

 

En förutsättning för att de kollektiva anfallsprinciperna ska uppfyllas är att spelarna besitter 

en hög grad av skicklighet i sin bollbehandling och i en-mot-en situationer, oavsett position.  

Detta skapar förutsättningar för ett kontrollerat passningsspel och leder i förlängningen till 

numerära överlägen. Det är enbart när en spelare känner att han/hon har 

individuella ”nödutgångar” med boll som grunden kan läggas för ett kollektivt anfallsspel. 

Bollen får aldrig utgöra problemet, det är spelet som ska vara utmaningen! 

Arbetssättet i försvar är positionsförsvar. Försvarsspelet organiseras i första hand efter de principer 

som gäller för positionsförsvar där prioriteringsordningen boll-medspelare-motståndare avgör 

försvarsspelares position, arbete och beslut. Inslag av markering förekommer endast i eget 

straffområde. Grundförutsättningarna i försvarsspelet, press, täckning, understöd och markering 

introduceras och spelaren utbildas i prioritering av dessa.   

 Lagets försvarsspel ska generellt präglas av stor intensitet, organisation, kommunikation och 

beslutsamhet i det direkta återerövringsspelet. Spelintelligenta försvarare kan genom att 

kommunicera och styra sina medspelare försvåra motståndarnas speluppbyggnad. En förutsättning 

för spelare att kommunicera är förmågan att se och förstå spelet. Uppmuntra redan i denna ålder 

diskussioner kring spelförståelse och uppmana till konstruktiv kommunikation på planen. Fokus läggs 

i övrigt också på att skapa trygghet och självförtroende i defensiva en-mot-en situationer. 

Målvakten 

Målvakten har en speciell och betydelsefull roll inom ett fotbollslag. Det sätt som en målvakt blir 

sedd från tränare och spelare i unga år påverkarens målvaktens självbild längre fram.  I Värmdö IF 

utgör inte målvakten primärt en sista utpost som ska reparera misstag, målvakten har snarare en 

nyckelroll i såväl anfall- som försvarsspel. Upp till 12 års ålder ska utbildningsfokus ligga på 

grundläggande målvaktstekniker. Allteftersom spelytan utökas till 9-manna och 11-manna ska 

målvaktens positionsspel ingå i målvaktsutbildningen. För att samspela med utespelarnas offensiva 

försvarsspel ställs krav på en hög utgångsposition för målvakter i föreningen. I anfallsspelet ska 

målvakten utgöra en trygg vändningssplelare, vilket ställer höga krav på bollbehandling med 

fötterna.  

  



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Övningsbanken 
Värmdö Ifs Övningsbank består av en mängd fotbollsövningar som är kategoriserade för att enkelt 

kunna skapa allt ifrån ett enskilt träningspass till en hel säsongsplanering. Här presenteras förslag på 

övningar inom olika träningsområden med fokus på olika kompetenser med olika svårighetsgrad 

anpassade efter olika åldersintervaller. Övningsbanken är gjord för att kunna användas och följas rakt 

av men kan också verka mer som stöd och inspiration till tränare som gärna skapar sina övningar 

själv. 

Övningsbanken är utvecklad med målet att fostra en bollinnehavsinriktad fotboll. Nedan följer en 

kort beskrivning av samtliga huvudblock inom övningsbanken. 

Fotbollslekar 

Nyckeln till all framgång är glada spelare. Glada spelare mår bra och har bättre sannolikhet att 

utvecklas och prestera bra. Ingen gång är det här mer sant än för unga spelare. Merparten av dessa 

är inte här för att tävla utan för att ha roligt och spela fotboll med sina kompisar. 

Ju roligare vi lyckas göra våra övningar desto mer intresserade kommer barnen att vara och då lär de 

sig mer. Övningsbanken innehåller därför en grupp som heter fotbollslekar. Det är övningar som 

lämpar sig för barn upp mot 10 år. Övningarna kombinerar lek och fotboll. 
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Bollkontroll & teknik 

Touch och teknik är A & O för att lyckas med en bollinnehavsinriktad fotboll. Det är med god första 

touch eller med en bra vändning/fint man skapar sig tid och utrymme för att leverera bollen vidare 

till annan spelare som har mer tid på plan.  

Ofta hör man tränare (och föräldrar) stå och skrika ”passa” högt till spelare i unga åldrar. Tanken är 

god men spelare i unga år är mest intresserade av sig själv och sin boll. Därför bör vi tränare ha 

tålamod och lägga väldigt mycket tid på att öva upp bollkontroll och teknik för att i senare år 

bemästra ett väl fungerande passningsspel. Var sak har sin tid - även i fotbollsutbildningsutbildning. 

Det här är tålamodskrävande för oss fotbollstränare eftersom vår utbildning, i unga år, kommer 

fresta barnen att dribbla och testa sin färdighet med upptränad bollkontroll. 

Tyvärr är vi inte födda med fler än två fötter och dessa riktar sig oftast i spelarens riktning. Men det 

är inte alltid mest tid eller yta finns i den riktningen och därför är det väldigt effektivt att behärska 

riktningsvändningar. Det finns många exempel på fantastiska spelfördelare som är eller har varit 

väldigt duktiga på riktningsvändningar. Zinedine Zidane är ett lysande exempel, Xavi en annan. 

Även om grunden i en bollinnehavsinriktad fotboll är ett bra passningsspel så är det finter som 

skapar det oväntade. Som gör att försvararna står på fel ben. Som bryter mönstret och ofta skapar en 

osäkerhet hos försvarare. Alla duktiga lag har spelare som är duktiga på att göra sin försvarare. Både 

på kanterna men också i mitten. Finter är en metod att ta sig förbi sin försvarare och skapa numerärt 

överläge på planen. 

Passning och mottagning 

En boll flyttar sig snabbare än vad någon spelare springer. Därför är ett snabbt passningsspel det 

mest effektiva sättet att flytta boll till den delen av planen som har mest ledig yta. VIF 

utbildningsmetodik innehåller, förutom de teknikövningar vi genomför, väldigt stort fokus på 

passningsspel och mottagning. Det är nämligen det som är kärnan för en bollinnehavsinriktad fotboll. 

Koordination & snabbhet 

Fotboll är en sport med mängder av man mot man kamper. Snabbhet, i huvud och fötter, är ofta det 

som avgör vem som vinner kampen. Vår träning går ut på att öva upp en väl fungerande koordination 

som gör oss snabba i fötter. Dessutom övar vi långsiktigt upp en god spelförståelse. Med snabbhet 

och spelförståelse blir vi funktionellt snabba – både i fötter och huvud. 

Avslut 

Vinnaren i fotboll mäts inte i hur mycket bollinnehav lagen har. Det mäts i vem som gör flest mål. 

Bollinnehav är ett medel för att trötta ut motståndare och erbjuda mycket chanser i syfte att vinna 

matchen. Självklart måste vi också träna avslut för att bli duktiga på att förvalta de chanser vårt 

bollinnehav ger. 

Bollinnehav och lagspel 

Det vanligaste ansiktet på det framgångsrika spel som FC Barcelona och Spanien tillämpat under 

senare år är ett stort bollinnehav. Att spela med stort bollinnehav är beroende av stor kollektiv 

teknik, något vår Övningsbank har stort fokus på. Kollektiv teknik övas främst genom 

bollinnehavsövningar, ofta med joker för att få numerärt överläge för laget som har bollen. 
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I Spanien talar man ofta om grunder i anfallsspel. Ex bryter Valencia CF ned det i 5 grunder till 

anfallsspel: 

 Individuell rörelse för att skapa en passningslinje 

 Kollektivt skapa så många passningslinjer som möjligt 

 Finns inget passningsalternativ så behåll bollen 

 Om en medspelare med boll är oattackerad så minska inte den spelarens yta. Dra istället isär 

motståndarna ytterligare i syfte att behålla ytan. 

 Öppen kroppshållning och mottagning/medtag med bollen åt den yta man vill gå till. 

VIF Övningsbank har mängder av övningar där vi övar bollinnehav och grunder till anfallsspelet. Jag 

vågar lova att det är här majoriteten av storklubbar internationellt skiljer sig ifrån den träning vi ofta 

är vana att se i Norden. Det är också lätt att se att kollektiv teknik bör kunna passa svensk mentalitet 

då Sverige historiskt varit framgångsrika i kollektiva speldetaljer. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ”Bra fotbollsträning” 

– Praktiska tips, idéer och resonemang för nya fotbollstränare i Värmdö IF 

Inledning 
Värmdö IF fotboll växer tack vare en bra organisation, stor inflyttning och höga ambitioner. En 

grundförutsättning för att kunna fortsätta utveckla verksamheten är god tillgång på tränare och 

ledare, vilka i de allra flesta fall är föräldrar. Alla föräldrar som vill hjälpa till och ta ett ansvar för en 

del av verksamheten är mycket efterlängtade och tillför ett stort värde. Alla är dock inte uppväxta på 

en fotbollsplan! 
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Kapitlet ”Bra fotbollsträning” riktar sig främst till dig som förälder som vill engagera dig som tränare 

och ledare men saknar erfarenhet av att leda fotbollsträning. Syftet är att ge konkreta tips och råd 

kring träningens praktiska genomförande ute på planen, vad man kan tänka på och resonemang om 

detaljer som kan göra skillnad för hur lyckat ett visst moment eller en träning blir. 

Eftersom målgruppen är föräldrar som inte har så stor erfarenhet blir utgångspunkten aktiviteten för 

de yngre åldersgrupperna som spelar 5- och 7-mannafotboll, dvs för barn i åldrarna från 6 till 12 år. 

Definition: bra fotbollsträning! 
I detta avsnitt beskrivs inte några särskilda övningar eller hur man kan öva vissa tekniska moment, 

utan fokus är på mer generella förutsättningar för att träningarna som helhet och de enskilda 

övningarna ska bli så givande som möjligt.  

 

 

 

 

 

Lyckas du som ledare skapa en aktivitet som uppfyller ovanstående punkter så kommer det 

fotbollsmässiga innehållet och utvecklingen med viss automatik. Då har du hittat rätt typ av övningar 

för gruppen, organiserat dem på rätt sätt, instruerat och varierat på rätt sätt och – kanske viktigast – 

entusiasmerat och uppmuntrat spelarna på rätt sätt. 

Nedan följer ett antal områden som hjälper dig att genomföra – bra fotbollsträning! 

Organisation 
Skapa grupper på träningarna som är hanterbara för ledarna och tränarna! Denna punkt blir förstås 

särskilt aktuell för de yngsta åldersgrupperna då allt, så att säga, grundläggs. En bra tumregel är att 

ledarna åtminstone efter de 2-3 första träningarna bör kunna namnet på spelarna i gruppen – och 

tvärtom.  I praktiken brukar det resultera i grupper om ca 10-20 spelare och 2 ledare, där 

skoltillhörighet kan vara en naturlig indelningsgrund. 

Förberedelser inför träningen 
Självklart är det en fördel ju mer genomtänkt och förberett ett träningspass är. Det kan dock finnas 

anledning att inte låta planeringen bli ett självändamål. För det första måste man vara beredd att 

anpassa sig till hur gruppen fungerar den aktuella träningen (vi har ju med ganska små barn att göra). 

För det andra kan alltför stora krav på planering göra att vissa tränare/ledare väljer att dra sig tillbaka 

eller ta en underordnad roll. 

Träningstiderna är alltid en trång resurs. Därför är det viktigt att utnyttja träningstiden maximalt 

genom att förbereda träningen på rimligt sätt och som ledare vara ute i god tid. 

Förhoppningsvis är ni flera tränare vid varje pass och då kan det vara bra om det finns någon form av 

ansvarsuppdelning: 

Målet är att skapa träningspass/fotbollsaktiviteter som kännetecknas av:  

 bra uppmärksamhet från alla spelare och ledare under passet 

 koncentration på uppgiften 

 högt tempo, hög aktivitetsnivå 

 enbart positiva kommentarer och uppmuntrande ord från alla på planen 

 en rolig och trivsam stämning på, och omkring, planen. 
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 vem ansvarar för att materialet är på plats tills träningen börjar 

 vem samlar upp gruppen och hälsar alla välkomna (och kanske säger något om vad som kommer 

att hända) 

 vem tar tag i den inledande övningen/uppvärmningen 

 

En praktisk åtgärd för att få bra flyt i träningen är att före träningen se till att målen står där ni vill ha 

dem för de övningar eller spel som planeras. Att börja flytta målställningarna under passet kan ta tid 

och bli ett störande moment. 

Oavsett exakt inbördes arbetsfördelning eller ambitionsnivå med planeringen så är förstås målet att 

spelarna skall känna att det finns en idé om vad som ska hända. Det blir väldigt svårt att uppnå målet 

”bra fotbollsträning” om inte ledarna själva har en plan för passet. 

Material 
 Rätt antal bollar. 

 Pumpade bollar. 

 Tillräckligt många västfärger för smålagsspel. 

 Tillräckligt med koner för övningarna. 

 Om det saknas mål kan högre koner användas som stolpar. 

 Kontrollera även spelarnas utrustning samt att de inte har några smycken eller liknande som kan 

förorsaka skador. 

Generellt om övningar 
 Välj övningar som inte är för svåra för gruppen. Utgå gärna från Övningsbanken i rätt 

åldersintervall. 

 Använd samma övningar ofta så att spelarna känner igen sig. Upprepa hellre 5-10 övningar som 

alla behärskar än ständigt nya övningar där alltför mycket tid läggs på att beskriva själva 

övningen. Då minskar också behovet av alltför mycket planeringsarbete. 

 Lägg instruktionstiden på utförandet inom övningen. Varför gör ni den aktuella övningen? 

Resonera kort med spelarna om vad de ska försöka uppnå. Låt gärna någon av spelarna visa de 

övriga, men rotera den uppgiften så att det inte alltid är samma spelare som får visa.  

 Många övningar kan utvecklas stegvis och/eller varieras på olika sätt. En enkel metod att hålla 

ned antalet övningar och därmed vinna tid är därför att utveckla en övning stegvis, dvs att lägga 

till moment utifrån en viss grundövning. 

 Att tänka vid genomförandet av träningen 
 Ha koll på antalet spelare.  Var beredd att anpassa träningen och övningarna till antalet spelare 

som faktiskt är där: 

o Vid smålagsspel med nio spelare kan det vara bättre att göra tre lag med tre spelare i 

varje, hellre än att spela fyra mot fyra med en avbytare 

o Vill man göra kvadraten, eller annan bollinnehavsövning, och har 15 spelare spelar man 

lämpligen 4 mot 1 i tre kvadrater, är man 12 så spelar man 3 mot 1 i tre kvadrater och är 

man 7 så kanske man väljer 5 mot 2 i en femsidig yta. 

 Undvik köbildning i möjligaste mån.  Ofta går det att skapa en bana till eller på annat sätt minska 

kötiden, det ideala är om spelarna hinner ”hämta andan” utan att behöva vänta. Om det hinner 

bli oroligt och stökigt i kön så är det ett säkert tecken på att den är för lång. 
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 Var tydlig med när övningen börjar och slutar – arbeta med flera upprepningar. Generellt finns 

en risk att övningarna håller på för länge med resultat att kvaliteten snabbt går ner. Det är 

jobbigt för spelarna att hålla koncentrationen och fokusera på ett bra tekniskt utförande. Hjälp 

spelarna genom att ge dem tid att hämta sig. Grundläggande teknikövningar där spelarna är 

aktiva hela tiden behöver i normalfallet inte vara längre än 30-40 sek. Lägg in korta pauser på 20-

30 sek för att istället vinna i fokus och tempo när övningen verkligen pågår. Det finns olika åsikter 

om visselpipans för- och nackdelar, men en fördel är att den utgör en tydlig signal till hela 

gruppen samtidigt. 

 Undvik bestraffningar. Ett typexempel är passningsövningen ”kvadraten” (tre eller fyra spelare 

längs sidorna på en kvadrat och en i mitten som försöker bryta passningarna) där 

fotbollstraditionen är att den spelare som missar sin passning får ställa sig i mitten (som ett straff 

för misstaget). Det finns klara fördelar om istället ledaren säger till när byte skall ske i mitten och 

att uppgiften att försöka bryta bollbanan således fördelas jämt mellan spelarna: 

o Att ”missa” sin passning blir inte förknippat med ett straff 

o Alla får öva på att bryta passningar (vilket också är ett viktigt inslag i övningen) 

o Samma spelare hamnar inte i den ansträngande mittpositionen under alltför lång tid 

o Det blir mindre fokus på regler och huruvida en boll är ur spel eller inte. 

 Med samma resonemang kan det finnas anledning att tänka sig för med metoder som 

”förlorande lag får göra 20 armhävningar”.  Vidare bör ledarna göra all typ av lagindelning under 

träningarna. Och lagindelningen bör inte bygga på att de bästa spelarna först fördelas varefter 

övriga spelare så att säga fyller ut laget – mer individneutrala metoder rekommenderas vid själva 

indelningsmomentet.  

 Anpassa ytor och avstånd till gruppens ålder och övningen – håll ihop gruppen. Jobba generellt 

med korta avstånd och mindre ytor än tvärtom. Skall bollen drivas så räcker 20-30 m ofta gott 

och väl. Markera tydligt inom vilka områden övningen skall utföras. Att springa över för stora 

ytor sprider gruppen och splittrar fokus. 

Rättvisa är viktigt för de flesta barn. Instruktionen ”spring två varv runt planen” ger ett alltför 

stort tolkningsutrymme för att rekommenderas. För några betyder det att hörnflaggorna rundas, 

vilket betyder en löpsträcka på ca 300 m på en 11-mannaplan, medan någon som har en annan 

uppfattning kanske nöjer sig med sträcka på 200 m genom att gena! 

Andra goda skäl till att arbeta med mindre ytor och sträckor är att de svagare inte hinner komma 

så långt efter, att gruppen hålls samman och att fokus hålls på övningen. Det blir också svårt att 

jobba med korta pauser, se ovan, om gruppen är alltför utspridd.  

 Anpassa och laborera under övningens gång med spelytor, banor och avstånd mm. Försök att 

känna in vad som blir bra avstånd och ytor för en viss övning. Det kan handla om att flytta några 

koner kanske någon eller några meter för att helt plötsligt finna att en medioker övning lyfter och 

fungerar mycket bättre. Gör planen två meter bredare och passningsspelet blir snabbt bättre! 

Flytta skottövningen tre meter närmare mål och plötsligt kan alla skjuta ribba in! 

 

Denna ”känsla” eller erfarenhet tar givetvis tid att få och är något av det svåraste för att tillgodose 

kriterierna för ”bra fotbollsträning”.  Men vetskapen om de små detaljernas betydelse underlättar för 

vad du skall leta efter och uppmuntrar till att våga pröva små justeringar. 
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Spela mycket – spela mer! 
Det blir lätt väldigt teoretiskt och utbildningsorienterade resonemang. Även om vi i föreningen och vi 

tränare vill utbilda och tänka långsiktigt, tänker barn oftast inte längre än till nästa match och de är 

där för att få spela fotboll och ha kul! Glöm därför inte bort att låta barnen spela fotboll, även på 

träningarna!  Åtminstone halva tiden bör ägnas åt spel i någon form.  

Självklart kommer det ”vanliga” tvåmålsspelet snabbt på näthinnan och det bör också utgöra basen. I 

takt med att spelarna utvecklas kan dock även ett stort antal varianter av olika spelformer införas. 

Låt barnen spela mycket, smålagsspel med 3,4 eller 5 spelare per lag är de bästa alternativen i yngre 

år. Ju färre spelare desto mer bollkontakt och effektivare utnyttjande av planytan. Kom ihåg att även 

vid spelövningar lägga in korta pauser, särskilt vid smålagsspel.  

Exempel: för yngre spelare går det utmärkt att dela upp en 5-mannaplan i tre delar och spela 3 mot 3 

med småmål (förstås utan målvakt). Då håller man igång 18 spelare samtidigt på ett effektivt sätt, att 

jämföra med att spela 9 mot 9 som ofelbart skulle leda till kaos.  

Instruktioner under spel 
Det är inte lätt att spela fotboll! Man ska hålla reda på med- och motspelare, behandla bollen i fart 

och fatta snabba beslut. Det är viktigt att tränarna i sin önskan att ge spelarna råd inte skapar ett 

ytterligare moment att hålla reda på – nämligen vad tränaren säger (eller skriker). Var återhållsam 

med instruktioner under löpande spel, framförallt till den bollförande spelaren. I vissa lägen kan det 

vara effektivt att istället helt bryta en spelövning för att visa på ett alternativ eller ännu hellre låta 

spelarna komma med förslag till alternativa lösningar. Vi vill skapa lärandet genom styrd upptäckt. 

Det sker genom att vi tränare ställer öppna frågor. Vi bör undvika att leverera direkta svar! Vänj inte 

spelarna vid att ständigt lyssna efter kommentarer och instruktioner från tränaren. Var däremot 

frikostig med uppmuntrande och bekräftande tillrop efter det spelaren gjort eller försökt göra något 

bra. Kritisera aldrig någon som försöker och misslyckas. För att lära sig att lyckas måste man våga 

misslyckas! 

Ständig förändring 
I inledningen till det här kapitlet ”Bra fotbollsträning” står att det främst riktar sig tränare för spelare 

mellan 6 till 12 år. Det är dock en milsvid skillnad mellan 6-åringar och 12-åringar, i själva verket är 

det relativt stor skillnad mellan varje år i nämnda åldrar. Den omständigheten är en av de största 

utmaningarna för oss föräldratränare – att orka anpassa verksamheten till spelarnas utvecklingsnivå 

och de ändras snabbt! 

I detta dokument betonas vikten av att tränarna och ledarna tar ett tydligt ansvar för träningspasset 

och styr relativt tydligt. Självfallet så kan och bör spelarnas eget ansvar för aktiviteten successivt öka i 

takt med att de utvecklas och mognar som individer.  
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5. Slutord 
Värmdö IF är en relativt stor förening med fler ca 1800 aktiva inom Fotboll, Innebandy, Handboll, 

Basket och Friidrott. Föreningen kommer att fortsätta att växa, dels tack vare Värmdö Kommuns 

fortsatta tillväxt, dels genom en verksamhet som präglas av ständig förbättring. 

Fotbollssektionen är den största sektionen inom Värmdö IF. Ungdomsidrott är en positiv kraft i 

samhället och fotbollen ger både god fysik och goda sociala färdigheter. Värmdö IF har som mål att 

utveckla fotbollsglädje och fotbollskunnande i stora årskullar av unga fotbollsspelare och att få dem 

att behålla sitt fotbollsintresse så långt upp i åldrarna som möjligt. Vi vill på vägen lära dem att ta 

ansvar och visa hänsyn och att bli kreativa, självständiga och omtänksamma killar och tjejer med en 

lärande attityd och god självkänsla. 

Fotbollssektionens vision är: 

Värmdö IF Fotboll skall bedriva en högkvalitativ fotbollsutbildning som utvecklar framtida 

fotbollsspelare till de båda seniorlagen och samtidigt fyller en viktig social funktion för barn och 

ungdomar i Värmdö Kommun. 

Värmdö IF skall vara känt i stor-Stockholm för att erbjuda en av de bästa fotbollsutbildningarna 

och för att skapa förutsättningar för såväl spelare med hög ambitionsnivå som för de med 

lägre ambitionsnivå. 

Individens utveckling ska stå i fokus för verksamheten. 

Verksamheten skall präglas av glädje och motivation och en blå/vit tråd skall gå genom hela 

verksamheten från våra knattar till ända upp till A-lagen. 

Värmdö Ifs devis ”En förening för alla” innebär för Fotbollssektionen en verksamhet för barn, 

ungdom, seniorer, ledare och föräldrar – baserat på vår värdegrund ”VIF-andan” och våra riktlinjer. 
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Att Värmdö IF ska vara en förening för de med hög ambitionsnivå med sitt fotbollsspelande, lika 

mycket som för de som har en lite lägre ambitionsnivå, innebär att Fotbollen bedrivs på flera nivåer.  

Vårt Herrlag spelar i Division 2 vilket är en hög division och endast ett fåtal Stockholmsklubbar spelar 

i Division 2 eller högre. Den största verksamheten finner vi dock inom barn- och ungdomsfotbollen 

som leds i huvudsak av ideella krafter – er! Vi tror inte på elitsatsningar i alltför unga år – vilket inte 

skall förväxlas med att vi är negativa till sk nivåindelad fotbollsutbildning, eller individanpassad 

utbildning som kanske är en bättre benämning. Detta är en nödvändighet för att alla skall få 

utvecklas på sin egen nivå – men det får inte starta för tidigt, är förenat med stora utmaningar och 

Fotbollssektionen har därför tydliga riktlinjer (Se: Värmdö IF Fotbolls riktlinjer) för hur detta skall 

genomföras. 

Alla drömmer vi om att bli fotbollsspelare. Alla blir inte det, men drömmen kommer vi med glädje 

vårda och försöka möjliggöra! Våra Dam- och Herrlag utgör slutdestinationen på vår fotbollsfostran, i 

alla fall inom VIF, och håller drömmen vid liv för våra killar och tjejer. 

Vår metod för att lyckas skapa motivation över lång tid, binds samman via det som vi beskrivit i 

denna Utbildningshandbok; en positiv, bollinnehavsinriktad spelidé, en positiv syn på lärande och 

därmed misstag, samt en väl genomtänkt och pedagogisk utbildningsmodell. 

Alla ni frivilliga ledare och föräldrar som hjälper till att skapa vår verksamhet, är våra hjältar!  

Utan er vore vi ingenting. 

Lycka till! 

 

Tips på fördjupningsmaterial 

 
 Världens bästa Coach (Jim Thompson, Anette Gladh) 

Världens bästa coach förmedlar tips och idéer till coacher och föräldrar som vill utveckla barn 

och ungdomar genom idrotten och skapa förutsättningar för att unga idrottare ska bli 

vinnare både i idrotten och i livet. 

 

Boken är byggd kring tre viktiga principer: 

• En ny definition av vinnare 

• Vikten av att fylla på må bra-konto 

• Respekten för idrottens värderingar 

 

 Världens bästa Idrottsförälder (Jim Thompson, Joanna Erzmoneit) 

Boken är utvecklad för dig som är idrottsförälder. Författaren vill flytta fokus från resultatet 

till hur idrotten kan utveckla ett barns personlighet. Frågor som behandlas i boken är bland 

annat hur du som förälder kan agera för att ditt barn ska bli en bra människa även utanför 

idrotten, samt hur du kan stödja ditt barn för att skapa en positiv idrottsupplevelse. Du får 

även praktiska råd och övningar både för dig och för ditt barn. 
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 Lek med tanken – mental träning för barn och ungdom (Johan Plate, Anders Plate) 

Idrott kan vara både kul och helt tröstlöst. Men genom att träna tanken kan vi lära oss att 

styra våra känslor till att bli mer inriktade på att uppleva mer glädje och minska känslor av 

press. Många barn utövar idrott under press. De känner sig pressade att prestera för sina 

föräldrars skull, som kanske investerat mycket pengar och tid för att barnet ska lyckas. 

Barnet presterar för att glädja sina föräldrar, för att "betala tillbaka", eller för att "bli 

bekräftade", ingen helt lycklig grund för prestation. Eller så presterar de för lagets skull, vilket 

inte behöver vara enbart negativt. Men om det blir huvudmotivet, kan det också leda till en 

rädsla för att ens försöka. 

 

I Lek med tanken beskrivs situationer som många barn och ungdomar konfronteras med. 

Författarna ger förslag på hur du kan arbeta med bland annat: 

• Ohanterlig nervositet inför tävlingar. 

• Begränsande blyghet. 

• Ungdomars utveckling, som puberteten och hur den påverkar idrottsprestationer. 

• Idrottstalanger som har svårt att fokusera på träning och tävling. 

• Att hitta balans och att hantera problem kopplade till elitsatsning. 

 

 

 


