
SPELARUTBILDNINGSPLAN
ÅNGERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND

5-5
Fotboll för pojkar och flickor 8-9 år



2

Ångermanlands fotbollförbund

Rubrik Sida

Nya spelformer 3

En helhetssyn på fotboll 4

Färdigheter 5

Träningsorganisation 6

Träning 1 - Driva 7-9

Träning 2 - Utmana, finta, dribbla 10-12

Träning 3 - Vända 13-15

Träning 4 - Skjuta 16-18

Träning 5 - Ta bollen 19-21

Fotbollsfys Nivå 1 - Koordination-lek övningar 22

Teckenförklaring, Matchen Beslutprocessen 23

Nivå 1 - Matchen 24



Tränarutbildning C

6-9 år

Fotbollsglädje

3 mot 3

6-7 år
Individuellt spel

Jag och bollen

9-12 år

Lära för att träna

5 mot 5

8-9 år
Individuellt spel

Jag och bollen

Tränarutbildning B ungdom

12-16 år

Träna för att lära

7 mot 7

10-12 år
10-11 år liten 7mot 7

12 år år stor 7 mot 7

Kollektivt spel med få

spelare.

Medspelare nära

Tränarutbildning A ungdom

9 mot 9

13-14 år
13 år liten 9 mot 9

14 år stor 9 mot 9

Kollektivt spel med 

flera spelare

Medspelare långt 

ifrån

16-19 år

Träna för att prestera

11 mot 11

15-19 år

Kollektivt spel med 

hela laget 
Medspelare längst 

ifrån

Spelformer
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Ångermanlands fotbollförbund
Spelformer
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Spelarutbildningsplanen är skapad utifrån ett holistiskt synsätt på fotboll. Med holistiskt synsätt menas 

att fotbollen ses ur ett helhetsperspektiv där spelet är centralt och där helheten är mer omfattande än 

summan av alla delar. Spelaren löser en situation i fotboll genom att samtidigt använda 

delfärdigheterna psykologi, fysiologi, teknik och spelförståelse. Det sker ett samspel/ 

samverkan/integrering mellan delfärdigheterna som ligger till grund för förmågan att uppfatta, värdera, 

besluta och agera i situationer i spelet. 

Spelet med dess flöde av anfall, försvar och omställningar är utgångspunkten för att träna och lära 

fotboll. Övningar som utgår från matchen, bidrar till att förutsättningar för lärande ökar. Helheten i 

spelet blir en effektiv inlärningsmetod. Om träningen liknar spelet, ökar möjligheten att lära sig 

färdigheter som teknik och spelförståelse – den så kallade specifitetsprincipen är uppnådd. Metodik för tränare

Instruktion Modellinlärning Guided discovery

Berättar om en lösning

Att visa det rätta utförandet. 

Visa själv, låta en spelare visa eller 

titta på film.

Att vägleda spelare med hjälp av 

frågor, övningar och stöttning som 

syftar till att spelarna själva ska 

upptäcka och lära sig av egna 

erfarenheter.

“Jag vill att du ska…” “Titta här, kan du härma detta?”

“Kan du visa mig?”

“Finns det något annat sätt att göra 

på?”

Ångermanlands fotbollförbund
En helhetssyn på fotboll



PSYKOLOGI LAG SPELARE FOTBOLLSFYS

Engagemang-Motivation Anfallsspel Anfallsspel Fotbollskoordination

Springer och rör sig, Kämpar
Provar med glädje på nya saker

Driva

Vända

Skjuta

Utmana

Finta, dribla

Fotbollskoordination - tränas 

via olika typer av lekar där man 

tränar motoriska och 

koordination färdigheter.

Kommunikation Försvarsspel Försvarsspel Fotbollssnabbhet

Uppmuntrar, prata positivt
Tummen upp Ta bollen

Självförtroende-Koncentration Målvakt (Anfall) Målvakt (Anfall) Fotbollsrörlighet

Ögonkontakt med tränaren
Tro på dig själv

Jaget i laget Målvakt (Försvar) Målvakt (Försvar) Fotbollsstyrka

Glad o positiv mot varandra
Behandlar alla i laget likvärdigt

tex Passar bollen till alla.

Fotbollskondition

Färdigheter nivå 1
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Träningsorganisation Nivå 1
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Övningsorganisationen i häftet är rekommendationer.

Anpassa övningsytor, tid, antal spelare till barns behov!



Anfallsspel-Driva

Driva är ett sätt att skapa skottläge och göra mål. När man driver är det viktigt att titta sig omkring för att

kunna se var det finns fria ytor och var motståndarna befinner sig. När motståndare kommer emot för att

försöka ta bollen kan man riktningsförändra och tempoväxla för att behålla bollen och ta sig förbi

motståndaren.

1. Driva Färdighetsövning ´10 min

2. Driva
Spelövning 1, 3 mot 3

´20 min

3. Driva Spelövning 2, 5 mot 5 ´35 min

4. Koordination Antal kroppsdelar i marken ´10 min

Engagemang-Motivation Springer och rör sig, Kämpar
Provar med glädje på nya saker

Total träningstid ´75 min
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Tänk på:

•Kom igång snabbt med övningen

•Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt någon spelare visa hur övningen går till.

•Instruera i VAD, VARFÖR, HUR!

• SAMMANFATTA träningen tillsammans med spelarna genom VAD, VARFÖR, HUR!

- Övningsorganisationen i häftet är rekommendationer.

- Anpassa övningsytor, tid, antal spelare till barns behov!



Anfallsspel-Driva

VAD 
Driva (Färdighetsövning)

VARFÖR
Förflytta sig med bollen under kontroll över fri spelyta.

HUR
Många tillslag, bollen nära foten, driv med utsida eller  
vristen när du driver över större ytor. 
Titta efter fria ytor samtidigt som du kontrollerar bollen.

ÖVA / Organisation
5 spelare i varje yta, varsin boll, koner.
Yta: 16 x 20 m.
Tid: 2 x 5 min

ÖVA / Anvisning
Spelarna driver innanför ytan och söker fria ytor.
På tränarens signal byter spelarna yta diagonalt.

SAMMANFATTA
Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

VAD
Driva (Spelövning)

VARFÖR
För att träna på att  driva i spel

HUR
Många tillslag, bollen nära foten, driv med utsida eller  
vristen när du driver över större ytor. 
Titta efter fria ytor samtidigt som du kontrollerar bollen.

ÖVA / Organisation
3 mot 3 i yta 1, 2 mot 2 i yta 2, 1 boll + reservbollar, 
Yta: 16 x 20m 
9 kon mål, 2 färger västar, koner.
Tid: 2 min matcher

ÖVA / Anvisning
Spel 3 mot 3 och 2 mot 2. Driva bollen 
genom målet.

SAMMANFATTA
Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.
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10 min

20 minhttps://youtu.be/C90Kn9_cSNY

https://youtu.be/xo-SOKvgsAQ

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt 

någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i Vad, varför, hur.

- Sammanfatta med Vad, varför, hur.

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt 

någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i Vad, varför, hur.

- Sammanfatta med Vad, varför, hur.

https://youtu.be/C90Kn9_cSNY
https://youtu.be/xo-SOKvgsAQ


Anfallsspel-Driva

VAD

Driva (Spelövning)

VARFÖR

För att träna på att driva i spel

HUR

Många tillslag, bollen nära foten, driv med utsida eller  

vristen när du driver över större ytor. 

Titta efter fria ytor samtidigt som du kontrollerar bollen.

Mv fångar bollen med kroppen bakom bollen, fånga i skopan 

eller med händerna.

ÖVA / Organisation

5 mot 5 med mål och Mv. Yta: 32 x 20 m, koner, västar 

bollar.

Yta: 32 x 20 m 

Tid: 6 x 4 min, 2 min vila

ÖVA / Anvisning

Fritt spel med mål och målvakter.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR
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35 min

10 min

https://youtu.be/L84sN41Hyo8

Koordinationsövning

Antal kroppsdelar i marken

Spelarna driver  runt bollen i en begränsad yta. tränar 

ropar 1,2,3,4 eller 5. Spelarna ska då sätta så många 

kroppsdelar som ropas ut i marken.

https://youtu.be/eTHt3xSY8jU

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt 

någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i Vad, varför, hur.

- Sammanfatta med Vad, varför, hur.

Allternativ:

Välj en av de övriga koordinationsövningarna/lekarna

som finns längre bak i häftet eller välja en egen lek.

https://youtu.be/L84sN41Hyo8
https://youtu.be/eTHt3xSY8jU


Anfallsspel - Utmana, finta, dribbla

1. Utmana, finta, dribbla Färdighetsövning ´10 min

2. Utmana, finta, dribbla Spelövning 1, 1 mot 1 ´20 min

3. Utmana, finta, dribbla Spelövning 2, 5 mot 5 ´35 min

4. Koordination Vem är rädd för Svarte man med boll ´10 min

Kommunikation
Uppmuntrar, prata positivt

Tummen upp

Total träningstid ´75 min

Utmana, är ett sätt att passera en motståndare när man har bollen. För att ta sig förbi motståndaren kan man luras

genom att först finta och sedan dribbla förbi. T.ex. kan man lura motståndaren att man ska springa med bollen åt

höger men istället springa åt vänster. För att motståndaren ska bli lurad är det viktigt att man gör finten tydligt,

riktningsförändrar och tempoväxlar. Exempel på finter är kroppsfint, överstegsfint, passningsfint och skottfint.
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Tänk på:

•Kom igång snabbt med övningen

•Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt någon spelare visa hur övningen går till.

•Instruera i VAD, VARFÖR, HUR!

• SAMMANFATTA träningen tillsammans med spelarna genom VAD, VARFÖR, HUR!

- Övningsorganisationen i häftet är rekommendationer.

- Anpassa övningsytor, tid, antal spelare till barns behov!



Anfallsspel-Utmana, finta, dribbla

VAD
Utmana, finta, dribbla

VARFÖR
För ta sig förbi en motståndare

HUR 
När du utmanar driv bollen mot fri yta eller mot spelare med 

bollen nära foten, titta samtidigt upp för att se hur 

försvararen agerar och var det finns fria ytor.

Tempoväxla efter finten och dribbla förbi.

ÖVA / Organisation
5 spelare i varje yta, varsin boll, yta 16-20 m

Tid: 2 x 5 min

ÖVA / Anvisning
Spelarna sätter västen som svans i byxan och driver i ytan.

På tränarens signal ska man försöka ta de andras svansar och

samtidigt ha bollen under kontroll. Har en spelare mer än en

svans håller man de andra svansarna i handen. Blir man av med

alla sina svansar så får man ta en svans från någon annan.

SAMMANFATTA
Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

VAD
Utmana, finta, dribbla

VARFÖR
För ta sig förbi en motståndare och göra mål

HUR 
När du utmanar driv bollen mot fri yta eller mot spelare med 

bollen nära foten, titta samtidigt upp för att se hur 
försvararen agerar och var det finns fria ytor.

Tempoväxla efter finten och dribbla förbi.

ÖVA / Organisation

5 spelare i varje yta, 3 anfallare och 2 försvarare. Yta: 16 x 20 m, 

4 konmål.  

Tid: 4 x 4 min, 2 min vila

ÖVA / Anvisning

Anfallare driver boll och vill dribbla sig förbi försvarare och driva 

bollen genom målet. Försvarare vill vinna bollen och göra mål.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.
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10 min

20 min

https://youtu.be/DP514ljtwAc

https://youtu.be/3bYlr7MHUBE

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt 

någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i Vad, varför, hur.

- Sammanfatta med Vad, varför, hur.

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt 

någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i Vad, varför, hur.

- Sammanfatta med Vad, varför, hur.

https://youtu.be/DP514ljtwAc
https://youtu.be/3bYlr7MHUBE


Anfallsspel-Utmana, finta, dribbla

VAD
Utmana, finta, dribbla

VARFÖR
För ta sig förbi en motståndare och göra mål

HUR 
När du utmanar driv bollen mot fri yta eller mot spelare med 

bollen nära foten, titta samtidigt upp för att se hur 

försvararen agerar och var det finns fria ytor.
Tempoväxla efter finten och dribbla förbi.

Mv fångar bollen med kroppen bakom bollen, fånga i skopan 
eller med händerna.

ÖVA / Organisation

5 mot 5 med mål och Mv. Yta: 32 x 20 m, koner, västar, bollar.

Tid: 6 x 4 min, 2 min vila

ÖVA / Anvisning

Fritt spel med mål och målvakter.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt 

någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i Vad, varför, hur.

- Sammanfatta med Vad, varför, hur.
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35 min

10 min

https://youtu.be/L84sN41Hyo8

Koordinationsövning

Vem är rädd för Svante man med boll

En spelare i mitten utan boll. Övriga på ytans ena 

kortsida med boll. När spelaren i mitten roppar “Vem 

är rädd för svarte man” (Eller kanske ännu hellre 

något mer fotbollsliknande namn)  ska de försöka att 

driva bollen till andra kortsidan utan att “svarte man” 

bryter eller att man tappar bollen utanför sidlinjen. De 

som tappar sin boll blir svarte man.

https://youtu.be/jw-UAFy0eVU

Allternativ:

Välj en av de övriga koordinationsövningarna/lekarna

som finns längre bak i häftet eller välja en egen lek.

https://youtu.be/L84sN41Hyo8
https://youtu.be/jw-UAFy0eVU


Anfallsspel - Vända

1. Vända Färdighetsövning ´10 min

2. Vända Spelövning 1, 3 mot 3 ´20 min

3. Vända Spelövning 2, 5 mot 5 ´35 min

4. Koordination Följa John ´10 min

Självförtroende-Koncentration
Ögonkontakt med tränaren

Tro på dig själv

Total träningstid ´75 min

Vända är ett sätt att ta sig bort från motståndare som försöker bryta bollen. Innan vändningen är det

viktigt att titta upp för att se åt vilket håll det finns fria ytor att vända till. Man kan vända både rakt bakåt

eller åt höger eller vänster.
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Tänk på:

•Kom igång snabbt med övningen

•Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt någon spelare visa hur övningen går till.

•Instruera i VAD, VARFÖR, HUR!

• SAMMANFATTA träningen tillsammans med spelarna genom VAD, VARFÖR, HUR!

- Övningsorganisationen i häftet är rekommendationer.

- Anpassa övningsytor, tid, antal spelare till barns behov!



Anfallsspel-Vända

VAD

Vända

VARFÖR

För att komma bort från motståndare och hitta fria ytor

HUR

Titta upp innan vändning men titta på bollen i vändningen

Böj knän, fötterna axelbrett och håll ut armarna för att få

bra balans.

ÖVA / Organisation

5 spelare i varje yta, varsin boll, koner

Yta: 16 x 20 m

Tid: 2 x 5 min

ÖVA / Anvisning
Spelarna driver bollen innanför ytan. De 4 linjerna får varsitt
namn (t.ex. Guidetti, Zlatan, Asllani och Blackstenius). På
tränarens signal ska spelarna vända och ta sig till den linje
tränaren säger. Vid linjen gör spelarna vändning tillbaka in i
ytan.

Stegring ta bort 1 boll av en spelare som blir jägare för att ta ny

boll.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

VAD

Vända

VARFÖR

För att komma bort från motståndare, hitta fria ytor och göra 
mål.

HUR 
Titta upp innan vändning men titta på bollen i vändningen

Böj knän, fötterna axelbrett och håll ut armarna för att få

bra balans. 

Använd insida, utsida, sula, klack när du vänder.

ÖVA / Organisation

3 mot 3 i yta 1 och 2 mot 2 i yta 2. Yta: 16 x 20 m. 4 konmål i

varje yta. Bollar, koner, västar.

Tid: 2 min matcher

ÖVA / Anvisning
Fritt spel 3 mot 3 eller 2 mot 2. Driva bollen genom målet.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.
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10 min

20 minhttps://youtu.be/KM5I1U92JuQ

https://youtu.be/NMyTAOleagM

https://youtu.be/MHpp_adiPyc

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller 

låt någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i Vad, varför, hur.

- Sammanfatta med Vad, varför, hur.

A

B

https://youtu.be/KM5I1U92JuQ
https://youtu.be/NMyTAOleagM
https://youtu.be/MHpp_adiPyc


Anfallsspel-Vända

VAD
Vända

VARFÖR
För att komma bort från motståndare, hitta fria ytor och göra
mål

HUR
Titta upp innan vändning men titta på bollen i vändningen

Böj knän, fötterna axelbrett och håll ut armarna för att få

bra balans. Använd insida, utsida, sula, klack när du vänder.

Mv fångar bollen med kroppen bakom bollen, fånga i skopan 
eller med händerna.

ÖVA / Organisation

5 mot 5 med mål och Mv. Yta: 32 x 20 m, koner, västar, bollar. 

Tid: 6 x 4 min, 2 min vila

ÖVA / Anvisning

Fritt spel med mål och målvakter.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.
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35 min

10 min

https://youtu.be/L84sN41Hyo8

Koordinationsövning

Följa John

Led om 4-5 personer. Första person i ledet är 

John. Övriga följer efter och gör samma 

övningar som John gör. Byt John regelbundet. 

Går även att genomföras med boll.

https://youtu.be/mLMK6Uhqh6s

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt 

någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i Vad, varför, hur.

- Sammanfatta med Vad, varför, hur.

Allternativ:

Välj en av de övriga koordinationsövningarna/lekarna

som finns längre bak i häftet eller välja en egen lek.

https://youtu.be/L84sN41Hyo8
https://youtu.be/mLMK6Uhqh6s


Anfallsspel - Skjuta

1. Koordination
Spring och studsa bollen på olika sätt

´10 min

2. Skjuta
Spelövning 1, 3 mot 3 med Mv

´20 min

3. Skjuta Spelövning 2, 5 mot 5 ´35 min

4. Skjuta Färdighetsövning ´10 min

Jaget i laget
Glad o positiv mot varandra

Behandlar alla i laget likvärdigt
tex Passar bollen till alla.

Total träningstid ´75 min

Skjuta är det vanligaste sättet att göra mål på. För att få ett bra skott är det viktigt att titta upp innan man

skjuter för att se var målvakten är och sedan titta på bollen när man skjuter för att få rätt träff.
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Tänk på:

•Kom igång snabbt med övningen

•Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt någon spelare visa hur övningen går till.

•Instruera i VAD, VARFÖR, HUR!

• SAMMANFATTA träningen tillsammans med spelarna genom VAD, VARFÖR, HUR!

- Övningsorganisationen i häftet är rekommendationer.

- Anpassa övningsytor, tid, antal spelare till barns behov!



Anfallsspel - Skjuta

VAD

Skjuta

VARFÖR

För att göra mål

HUR 

Titta upp innan skottet men på bollen när du skjuter.

Spänn vristen, tån pekar neråt och hälen uppåt.

Mv fångar bollen med kroppen bakom bollen, fånga i skopan 

eller med händerna.

ÖVA / Organisation

3 mot 3 i yta 1 och 2 mot 2 i yta 2 med Mv och mål.

Konmål som allternativ. Yta: 16 x 20 m.

ÖVA / Anvisning

Fritt spel med mål och målvakter.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.
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10 min

20 minhttps://youtu.be/d1b4anp2cI0

Koordinationsövning

Spring och studsa bollen på olika sätt.

a) Kryp och förflytta bollen med olika kroppsdelar. 

-

händer, huvud, fotsulor

b) Gå i krabbgång och förflytta bollen med fötter

c) Stå bredbent och för bollen runt - huvudet, 

magen, 

ben och knän

d) Ha bollen vid foten och skriv ditt namn med 

bollen 

som penna.

e) Stå upp och rulla bollen med händerna och 

skriv 

olika siffror

f) Studsa bollen i marken och försök att fånga den 

så 

högt som möjligt.

g) Spring och studsa bollen med en hand - byt 

hand 

efter ett tag.

h) Spring baklänges och studsa bollen med en 

hand

https://youtu.be/5iIVdtwjCAg

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt 

någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i Vad, varför, hur.

- Sammanfatta med Vad, varför, hur.

Allternativ:

Välj en av de övriga koordinationsövningarna/lekarna

som finns längre bak i häftet eller välja en egen lek.

https://youtu.be/d1b4anp2cI0
https://youtu.be/5iIVdtwjCAg


Anfallsspel - Skjuta

VAD

Skjuta

VARFÖR

För att göra mål

HUR 

Titta upp innan skottet men på bollen när du skjuter.

Spänn vristen, tån pekar neråt och hälen uppåt.

Mv fångar bollen med kroppen bakom bollen, fånga i skopan 

eller med händerna.

ÖVA / Organisation

5 mot 5 med mål och Mv. Yta: 32 x 20 m, koner, västar, 

bollar. 

Tid: 6 x 4 min, 2 min vila

ÖVA / Anvisning

Fritt spel med mål och målvakter.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

VAD

Skjuta

VARFÖR

För att göra mål

HUR 

Titta upp innan skottet men på bollen när du skjuter.

Spänn vristen, tån pekar neråt och hälen uppåt.

Mv fångar bollen med kroppen bakom bollen, fånga i skopan 

eller med händerna.

ÖVA / Organisation

2 led med 3 spelare och 1 spelare som vägg. Mål och Mv.

Yta: 32 x 20 m. Bollar, koner

ÖVA / Anvisning

Bollhållaren skjuter efter vägpass och sedan stannar som 
vägg. 

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.
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35 min

10 min

https://youtu.be/L84sN41Hyo8

https://youtu.be/zZXO0C0JWtE

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt 

någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i Vad, varför, hur.

- Sammanfatta med Vad, varför, hur.

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt 

någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i Vad, varför, hur.

- Sammanfatta med Vad, varför, hur.

https://youtu.be/L84sN41Hyo8
https://youtu.be/zZXO0C0JWtE


Försvarsspel - Ta bollen

1. Ta bollen Färdighetsövning ´10 min

2. Ta bollen
Spelövning 1,1 mot 1 med Mv

´20 min

3. Ta bolllen Spelövning 2, 5 mot 5 ´35 min

4. Koordination Stafett Zick Zack ´10 min

Engagemang-Motivation 
Springer och rör sig, Kämpar

Provar med glädje på nya saker

Total träningstid ´75 min

Ta bollen är grunden i försvarsspelet och när motståndarna har bollen gäller det att ta den så fort som

möjligt så att dom inte kan göra mål. Man tar bollen av motståndarna genom att komma nära bollhållaren

och ta bollen mellan bollhållarens tillslag. För att kunna behålla bollen när man tar den så är det bra att

komma emellan motståndaren och bollen med kroppen och på så vis täcka bollen från motståndaren.
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Tänk på:

•Kom igång snabbt med övningen

•Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt någon spelare visa hur övningen går till.

•Instruera i VAD, VARFÖR, HUR!

• SAMMANFATTA träningen tillsammans med spelarna genom VAD, VARFÖR, HUR!

- Övningsorganisationen i häftet är rekommendationer.

- Anpassa övningsytor, tid, antal spelare till barns behov!



Försvarsspel - Ta bollen

VAD

Ta bollen

VARFÖR

Lära sig ta bollen från motståndaren

HUR 

Kom nära motståndaren, ta bollen mellan motståndarens 

tillslag, kliv in med kroppen mellan motståndaren och bollen.

ÖVA / Organisation

10 spelare i varje yta, hälften av spelarna har boll. 

Yta: 32 x 20 m.

Tid: 2 x 5 min

ÖVA / Anvisning

Dom spelare som inte har boll ska försöka ta bollen från dom

som har boll. Om man blir av med sin boll tar man en boll från

någon annan.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

VAD

Ta bollen

VARFÖR

Lära sig ta bollen från motståndaren för att förhindra mål

HUR 

Kom nära motståndaren, ta bollen mellan motståndarens 

tillslag, kliv in med kroppen mellan motståndaren och bollen.

Mv fångar bollen med kroppen bakom bollen, fånga i skopan 

eller med händerna.

ÖVA / Organisation

10 spelare i varje yta, 5 anfallare och 4 försvarare, Mv och mål, 

konmål på andra sida.

Yta: 32 x 20 m.

Tid: 4 x 4 min

ÖVA / Anvisning

Försvarare gör passning till anfallare och kommer in i

yta för att försvara målet.

Försvarare vill driva genom konmål efter bollvinst.

Byt anfallare och försvarare. Byt Mv efter viss tid.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.
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20 min

10 minhttps://youtu.be/SvSWw3aKTr8

https://youtu.be/WYf4yqf5mA0

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt 

någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i Vad, varför, hur.

- Sammanfatta med Vad, varför, hur.

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt 

någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i Vad, varför, hur.

- Sammanfatta med Vad, varför, hur.

https://youtu.be/SvSWw3aKTr8
https://youtu.be/WYf4yqf5mA0


Försvarsspel - Ta bollen

VAD
Ta bollen

VARFÖR
Lära sig ta bollen från motståndaren för att förhindra mål

HUR 
Kom nära motståndaren, ta bollen mellan motståndarens 

tillslag, kliv in med kroppen mellan motståndaren och bollen.

Mv fångar bollen med kroppen bakom bollen, fånga i skopan 

eller med händerna.

ÖVA / Organisation

5 mot 5 med mål och Mv. Yta: 32 x 20 m, koner, västar, bollar. 

Tid: 6 x 4 min, 2 min vila

ÖVA / Anvisning

Fritt spel med mål och målvakter.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

21

10 min

35 minhttps://youtu.be/L84sN41Hyo8

Koordinationsövning

Stafett Zick Zack

Stafett där barnen står på ett led och sista personen 

springer zick-zack mellan sina kamrater och ställer sig 

först i ledet. Då startar nästa barn och så vidare. Går 

även att genomföra genom att man t.ex kryper mellan 

benen på de framför.

https://youtu.be/3wJ0eWyslvQ

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt 

någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i Vad, varför, hur.

- Sammanfatta med Vad, varför, hur.

Allternativ:

Välj en av de övriga koordinationsövningarna/lekarna

som finns längre bak i häftet eller välja en egen lek.

https://youtu.be/L84sN41Hyo8
https://youtu.be/3wJ0eWyslvQ


Koordination
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Fotbollslekar SUP Nivå 1 - Koordination

- Spring och studsa bollen på olika sätt.

a)Kryp och förflytta bollen med olika kroppsdelar. - händer, huvud, fotsulor

b)Gå i krabbgång och förflytta bollen med fötter

c)Stå bredbent och för bollen runt - huvudet, magen, ben och knän

d)Ha bollen vid foten och skriv ditt namn med bollen som penna.

e)Stå upp och rulla bollen med händerna och skriv olika siffror

f) Studsa bollen i marken och försök att fånga den så högt som möjligt.

g)Spring och studsa bollen med en hand - byt hand efter ett tag.

h)Spring baklänges och studsa bollen med en hand

- Antal kroppsdelar i marken

Spelarna driver  runt bollen i en begränsad yta. tränar ropar 1,2,3,4 eller 5. Spelarna ska då sätta så många 

kroppsdelar som ropas ut i marken.

- Vem är rädd för Svarte man med boll

En spelare i mitten utan boll. Övriga på ytans ena kortsida med boll. När spelaren i mitten roppar “Vem är rädd för 

svarte man” (Eller kanske ännu hellre något mer fotbollsklignande namn)  ska de försöka att driva bollen till andra 

kortsidan utan att “svarte man” bryter eller att man tappar bollen utanför sidlinjen. De som tappar sin boll blir svarte 

man.

- Under hökens vingar kom

En spelare i mitten. Övriga på ena kortsidan. Spelaren i mitten ropar “under hökens vingar kom” övriga svarar 

“Hurdå?” Spelaren i mitten visar på vilket sätt man ska ta sig över till nadra sidan. T.ex krypa, hoppa. rulla.

- Följa John

Led om 4-5 personer. Första person i ledet är John. Övriga följer efter och gör samma övningar som John gör. Byt 

John regelbundet. Går även att genomföras med boll.

- Följa John Kull

En till två kullare i en begränsad yta. Den som blir kullad står still och väntar på atten kamrat ska komma och befria. 

befriad blir man genom att man gör samma rörelser som kamraten i t.ex 5 sekunder. Går även att genomföra med 

styrd “befrielse”, t.ex att man blir befriad om någon kryper mellan benen.

- Stafett Zick Zack

Stafett där barnen står på ett led och sista personen springer zick-zack mellan sina kamrater och ställer sig först i 

ledet.Då startar nästa barn och så vidare. Går även att genomföra genom att man t.ex kryper mellan benen på de 

framför.

https://youtu.be/3wJ0eWyslvQ

https://youtu.be/5iIVdtwjCAg

https://youtu.be/eTHt3xSY8jU

https://youtu.be/jw-UAFy0eVU

https://youtu.be/mLMK6Uhqh6s

https://youtu.be/h4KVJYGN8HU

https://youtu.be/BBhNa7vCpcg

https://youtu.be/3wJ0eWyslvQ
https://youtu.be/5iIVdtwjCAg
https://youtu.be/eTHt3xSY8jU
https://youtu.be/jw-UAFy0eVU
https://youtu.be/mLMK6Uhqh6s
https://youtu.be/h4KVJYGN8HU
https://youtu.be/BBhNa7vCpcg


Låt spelarna själva

- uppfatta vad som händer

- värdera sina alternativ

- besluta vad som ska göras

- agera utefter sitt beslut

Vad är din roll som ledare under match? 

Om spelarna själva ska få ta beslut?

Analysera vad som händer?

Ge återkoppling på beslut och ageranden 

(i en positiv anda)?

Under 90 minuters fotboll tar en 

spelare 3000-4000 beslut
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Matchen Beslutprocessen


