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Fotboll för pojkar och flickor 9-12 år



Ångermanlands fotbollförbund

Rubrik Sida

Nya spelformer, Teckenförklarning 3

En helhetssyn på fotboll 4

Färdigheter 5

Träning 1 - Passning och medtagning 6-8

Träning 2 - Spelbarhet och spelavstånd 9-11

Träning 3 - Speldjup 12-14

Träning 4 - Spelbredd 15-17
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Ångermanlands fotbollförbund
Spelformer

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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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
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Psykologi Lag Spelare Fotbollsfys

Engagemang-Motivation Anfallsspel Anfallsspel Fotbollskoordination

Är på träningen
Provar , med glädje,  på nya saker

Vill ha boll, fast man tappat den, ger 
inte upp.

Speldjup

Spelbredd

Spelbarhet

Spelavstånd

Väggspel

Djupledsspel (12 år)

Passning

Medtagning

Driva

Vända

Skjuta

Utmana

Finta, dribla

Tränas via olika typer av 

lekar där man tränar 

motoriska och koordinativa 

färdigheter.

Kommunikation Försvarsspel Försvarsspel Fotbollssnabbhet

Positivt kroppsspråk, tummen upp
Uppmuntrar,pratar positivt och 

hjälper lagkamrater.
Lysnnar på tränare och lagkamrater, 

ögonkontakt.

Försvarssida Ta bollen Tränas via olika typer av 

lekar där man tränar upp sin 

snabbhet.

Självförtroende-Koncentration
Målvakt

anfallsspel

Gör det man är bra på, oavsett 
ställningen I matchen

Ställ om efter en bollförlust
Vågar spela och agera trots 

eventuell nervositet.

Rulla/Kasta ut bollen

Jaget i laget
Målvakt

försvarsspel

Hjälper till att bära material
Hälsa på alla vid träning och match, 
ögonkontakt, positivt kroppsspråk

Ser till att alla är med I gruppen

Fånga bollen

Kasta sig

Ångermanlands fotbollförbund
Färdigheter 



Anfallsspel - Passning och medtagning

1. Passning och medtagning Färdighetsövning ´10 min

2. Passning och medtagning Spelövning 1 ´20 min

3. Passning och medtagning Spelövning 2 ´35 min

4. Passning och medtagning Lek ´10 min

Engagemang-Motivation 
Provar , med glädje,  på nya saker

Vill ha boll, fast man tappat den, ger inte upp.

Total träningstid ´75 min

Passning och medtagning är ett sätt att ta sig till fria ytor. När man inte har någon fri yta att driva på

kan man istället passa sina medspelare. Den säkraste passningen är bredsida, men i en del situationer

kan det vara bättre att passa med utsidan eller vristen. Spelaren som tar emot bollen bör ha tittat upp

innan för att veta vad han/hon ska göra med bollen. Ofta vill man flytta bollen till en fri yta i

medtagningen.
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https://youtu.be/OhL03Bxfvhs

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!

https://youtu.be/OhL03Bxfvhs


Anfallsspel - Passning och medtagning

Vad?

Passning och medtagning

Varför?

För att kunna bedriva anfallsspel

Hur?

Titta upp innan passningen, titta på bollen i tillslaget, ögonkontakt,

passa med bredsidan.

Orientera dig innan medtagningen, ta med bollen till fri yta. Sträva

efter att bli rättvänd.

Öva / Organisation

10-20 spelare. Bollar, koner, västar. 

Yta: 35 x 20 m.

Tid: 2 x 5 min.

Öva / Anvisning

Spelarna delas in i 2-4 lag med 3-5 spelare i varje. Lagen har varsin

boll som de passar inom laget. Alla lag i samma yta.

SAMMANFATTA
Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

Vad?

Passning och medtagning

Varför?

För att kunna bedriva anfallsspel

Hur?

Titta upp innan passningen, titta på bollen i tillslaget, ögonkontakt,

passa med bredsidan.

Orientera dig innan medtagningen, ta med bollen till fri yta. Sträva

efter att bli rättvänd.

Öva / Organisation
7 spelare. 2 konmål på varje kortsida, koner, västar, bollar.

Yta: 30 x 20 m.

Tid: 4 x 4 min, 2 min vila. 

Öva / Anvisning

Fritt spel 3 mot 3. 1 offensiv joker som spelar med anfallande lag.

Byt joker efter varje match.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.
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10 min

20 min

https://youtu.be/N2rIBqyvI_g

https://youtu.be/n4vL6lwrle8

https://youtu.be/N2rIBqyvI_g
https://youtu.be/n4vL6lwrle8


Anfallsspel - Passning och medtagning

Vad?

Passning och medtagning

Varför?

För att kunna bedriva anfallsspel

Hur?

Titta upp innan passningen, titta på bollen i tillslaget, ögonkontakt,

passa med bredsidan.

Orientera dig innan medtagningen, ta med bollen till fri yta. Sträva

efter att bli rättvänd.

Öva / Organisation

8-16 spelare. 2 mål., koner, västar, 1 boll + reservbollar, 

Yta: 30 x 20 m.

Tid: 2 min matcher.

Öva / Anvisning

Två lag med målvakter i båda. Fritt spel.

MV startar anfall genom att kasta, rulla bollen till medspelare.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

Vad?
Passning och medtagning

Varför?
För att kunna bedriva anfallsspel

Hur?
Titta upp innan passningen, titta på bollen i tillslaget, ögonkontakt,

passa med bredsidan.

Orientera dig innan medtagningen, ta med bollen till fri yta. Sträva

efter att bli rättvänd.

Öva / Organisation
10-20 spelare, bollar, yta 40 x 30 m, 5-10 konmål

Öva / Anvisning
Spelarna är 2 & 2 med 1 boll. Spelaren med boll passar genom ett

konmål till medspelaren som tar emot bollen. Sedan söker

mottagaren upp ett nytt mål.

Stegring
Det lag som först har passat genom alla konmål vinner.

SAMMANFATTA
Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR
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35 min

10 min

https://youtu.be/SaYl_VH4rEQ

https://youtu.be/SWTY_87P30o

https://youtu.be/SaYl_VH4rEQ
https://youtu.be/SWTY_87P30o


Anfallsspel - Spelbarhet och spelavstånd

1. Spelbarhet och spelavstånd Färdighetsövning ´10 min

2. Spelbarhet och spelavstånd Spelövning 1 ´20 min

3. Passning och medtagning Spelövning 2 ´35 min

4. Snabbhetsövning Röd och blå ´10 min

Kommunikation

Positivt kroppsspråk, tummen upp
Uppmuntrar, pratar positivt och hjälper 

lagkamrater.
Lyssnar på tränare och lagkamrater, 

ögonkontakt.

Total träningstid ´75 min

Spelbarhet och spelavstånd är två och grundförutsättningarna i anfallsspel och en del av lagets

passningsspel. De andra grundförutsättningarna är speldjup och spelbredd. Den första förutsättningen

för ett bra passningsspel är att medspelarna till bollhållaren gör sig spelbara. Att vara spelbar innebär att

vara i en position så att man kan få en passning. Det är även bra om man är spelbar på ett bra

spelavstånd. Olika spelare bör vara spelbara på olika avstånd så att bollhållaren kan välja mellan lång

eller kort passning.
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https://youtu.be/VczySz7eCHQ

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!

https://youtu.be/VczySz7eCHQ


Anfallsspel - Spelbarhet och spelavstånd

Vad?

Spelbarhet och spelavstånd

Varför?

För att ge bollhållaren alternativ och bedriva anfallsspel

Hur?

Var i rörelse, sök fria ytor, ögonkontakt med bollhållare.

Variera avståndet så att du kommer inte för nära,

ge bollhållaren flera allternativ.

Öva / Organisation

3 lag med 2 spelare i varje + 1 joker. Koner,  2 färger västar, 1 boll 

+  reservbollar.

Yta: 20 x 15 m.

Tid: 2 min matcher.

Öva / Anvisning

Fritt spel i ytan där anfallande lag strävar efter bollinnehav.

3:e laget, 2 jokrar på kortsidorna och i 1 mitten spelar med

anfallande laget.
Byt spelare på kortsidorna efter varje match.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

Vad?

Spelbarhet och spelavstånd

Varför?

För att ge bollhållaren alternativ och bedriva anfallsspel

Hur?

Var i rörelse, sök fria ytor, ögonkontakt med bollhållare.

Variera avståndet så att du kommer inte för nära,

ge bollhållaren flera allternativ.

Öva / Organisation

10-20 spelare. Bollar, koner, 2 färger västar.

Yta: 30 x 25 m

Tid: 2 x 5 min

Öva / Anvisning

2-4 lag med 5 spelare i varje. Varje spelare får ett nummer där 1

passar till 2 som passar till 3

o.s.v.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.
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10 min

20 min

https://youtu.be/qGVBc-sUX7Q

https://youtu.be/TT2aMoZa1NY

https://youtu.be/qGVBc-sUX7Q
https://youtu.be/TT2aMoZa1NY


Anfallsspel - Spelbarhet och spelavstånd

Vad?

Spelbarhet och spelavstånd

Varför?

För att ge bollhållaren alternativ och bedriva anfallsspel

Hur?

Var i rörelse, sök fria ytor, ögonkontakt med bollhållare.

Variera avståndet så att du kommer inte för nära, ge bollhållaren

flera allternativ.

Öva / Organisation

8-16 spelare. 2 mål., koner, västar, 1 boll + reservbollar, 

Yta: 30 x 20 m.

Tid: 2 min matcher.

Öva / Anvisning

Två lag med målvakter i båda. Fritt spel.

MV startar anfall genom att kasta, rulla bollen till medspelare.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

Snabbhets-lek

Röd och blå

Två lag står uppradade mittemot varandra och på tränarens 

signal ska det ena laget springa tillbaka till sitt bo medan det 

andra laget jagar efter.

https://youtu.be/EGOPk-2bkbM
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35 min

10 min

https://youtu.be/SaYl_VH4rEQ

https://youtu.be/EGOPk-2bkbM
https://youtu.be/SaYl_VH4rEQ


Anfallsspel - Speldjup

1. Speldjup Färdighetsövning ´10 min

2. Speldjup Spelövning 1 ´20 min

3. Speldjup Spelövning 2 ´35 min

4. Koordination Lekar med boll vid fötterna ´10 min

Självförtroende-Koncentration

Gör det man är bra på, oavsett ställningen I 
matchen

Ställ om efter en bollförlust
Vågar spela och agera trots eventuell 

nervositet.

Total träningstid ´75 min
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Speldjup innebär att utnyttja planens längd. Speldjup finns både bakom och framför bollhållaren. Att

spela bollen framåt i djupled innebär att man kommer närmare motståndarnas mål. Speldjup bakåt är

viktigt, då det ger möjligheten att behålla bollen inom laget då det inte går att passa eller driva framåt.

Spelare som tar emot passning bakåt är alltid rättvänd och kan därför ofta ta bollen framåt efter

tillbakaspelet.

https://youtu.be/Ck0xWvvo7i0

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!

https://youtu.be/Ck0xWvvo7i0


Anfallsspel - Speldjup

Vad?

Speldjup och spelbredd

Varför?

För att vinna spelytor i djupled.

Hur?

Sträva att vinna spelytor i djupled.                                           

Passa bollen efter marken, passa med spänd fot mitt på bollen. 

Orientera dig innan medtagningen, ta med bollen till fri yta. Sträva 

efter att bli rättvänd.

Öva / Organisation:

2 lag med 5-7 spelare, 1 boll per lag.

Yta: 35 x 15 m, koner.

Tid: 2 x 5 min.

Öva / Anvisningar: 

En spelare bakom respektive kortsida. Spela bollen inom laget i 

djupled från kortsida till kortsida. 

Spelaren som passar bollen till kortsidan byter plats med spelaren 

på kortsidan. Minst 2 tillslag per spelare (medtagning och 

passning)!

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR

Vad?

Speldjup

Varför?

För att vinna spelytor i djupled.

Hur?

Sträva att vinna spelytor i djupled.                                           

Passa bollen efter marken, passa med spänd fot mitt på bollen. 

Orientera dig innan medtagningen, ta med bollen till fri yta. Sträva 

efter att bli rättvänd.

Öva / Organisation:

2 lag med 5-7 spelare, 1 boll per lag.

Yta: 30 x 25 m, koner.

Tid: 4 x 4 min, 2 min vila.

Öva / Anvisningar: 

2 lag där båda lagen har varsin spelare på båda kortsidorna. Fritt 

spel i ytan där anfallande lag strävar efter bollinnehav samt att 

spela  bollen i djupled från kortsida till kortsida. 

Spelaren som passar bollen till kortsidan byter plats med spelaren 

på kortsidan.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR

https://youtu.be/S1zGwghKBBk
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10 min

20 minhttps://youtu.be/2FeqSdFN2MM

https://youtu.be/S1zGwghKBBk
https://youtu.be/2FeqSdFN2MM


Anfallsspel - Speldjup

Vad?

Speldjup

Varför?

För att vinna spelytor i djupled och göra mål.

Hur?

Sträva att vinna spelytor i djupled.                                           

Passa bollen efter marken, passa med spänd fot mitt på bollen.                                                               

Orientera dig inan medtagningen, ta med bollen till fri yta. Sträva 

efter att bli rättvänd.

Målvaktens roll i anfallsspelet- speldjup bakåt, 

spelvändare, startar anfall genom att kasta, rulla bollen till 

medspelare.

Öva / Organisation

Spel 7 mot 7. Mv, 2 mål, 1 boll + reservbollar, koner, västar.

Yta: 55 x 35 meter

Tid: 5 x 5 min, 2 min vila.

Öva / Anvisningar: 

Fritt spel. 

MV startar anfall genom att kasta, rulla bollen till medspelare.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.
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Koordinationsövningar/lekar med boll vid fötterna.

a) Driv bollen med en specifik fot och del av foten. Insida, utsida.

b) Backa och ta med bollen med sulan

c) Driv boll och byt boll med varandra kontinuerligt

d) Jonglera

e) Jonglera och byt boll med varandra

f) Sabotageboll - Driv din egen boll och sparka ut de övrigas boll. 

Åker sin egna boll ut fortsätter man i en annan yta alternativt 

kommer tillbaka in och fortsätter i samma yta

https://youtu.be/wskXRaUgIRg

35 min

10 min

https://youtu.be/KaF0TlAEr-g

https://youtu.be/wskXRaUgIRg
https://youtu.be/KaF0TlAEr-g


Anfallsspel - Spelbredd

1. Spelbredd Färdighetsövning ´10 min

2. Spelbredd Spelövning 1 ´20 min

3. Spelbredd Spelövning 2 ´35 min

4. Snabbhetsövning Stafett tafatt ´10 min

Jaget i laget

Hjälper till att bära material
Hälsa på alla vid träning och match, 
ögonkontakt, positivt kroppsspråk

Ser till att alla är med I gruppen

Total träningstid ´75 min

Spelbredd innebär att utnyttja hela planens bredd. Genom att i anfallsspelet ha spelare långt ut på båda kanterna

drar man isär motståndarnas lag och skapar ytor till det egna laget. Ytterbackar och yttermittfältare ansvarar oftast

för spelbredd i ett lag.

15

https://youtu.be/sTuowpBFIcg

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!

https://youtu.be/sTuowpBFIcg


Anfallsspel - Spelbredd

Vad?

Spelbredd

Varför?

För att dra isär motståndarnas lag och skapa ytor

Hur?

Placera dig så att spelytans bredd utnyttjas maximalt. Använda de
ytor

som blir fria när motståndarna flyttar över eller centrerar runt bollen.

Öva / Organisation

6-11 spelare, 1 boll + reservbollar, koner, 3 färger västar.

Yta: 30 x 25 m.

Tid: 4 x 4 min,

Öva / Anvisning

2 lag med lika många i varje. 2 jokrar på varsin långsida

samt 1 joker i spelytan som är med anfallande laget.

Fritt spel i ytan där anfallande lag strävar efter bollinnehav

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.
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10 min

20 min

https://youtu.be/XXWxbWnGStQ

https://youtu.be/JnIbHo03508

Vad?

Spelbredd

Varför?

För att dra isär motståndarnas lag och skapa ytor

Hur?

Placera dig så att spelytans bredd utnyttjas maximalt. Använda 

de ytor 

som blir fria när motståndarna flyttar över eller centrerar runt 

bollen.

Öva / Organisation

8-15 spelare, 2 bollar, yta 25 x 30 m, koner.

Tid: 2 x 5 min

Öva / Anvisning

Bollhållaren spelar upp bollen i vinkel till spelare i mitten som 

spelar ut bollen på kanten och driver bollen till motsatt kortsida. 

Efter passning följer man bollen. Byt håll efter viss tid.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

https://youtu.be/XXWxbWnGStQ
https://youtu.be/JnIbHo03508


Anfallsspel - Spelbredd

Vad?

Spelbredd

Varför?

För att dra isär motståndarnas lag och skapa ytor

Hur?

Placera dig så att spelytans bredd utnyttjas maximalt. Använda de

ytor som blir fria när motståndarna flyttar över eller centrerar runt

bollen.

Öva / Organisation

11 spelare, 1 boll + reservbollar, koner, 3 färger västar

Yta: 30 x 25 m.

Tid: 6 x 4 min

Öva / Anvisning

Två lag med målvakter i båda. Fritt spel.

2 jokrar på varsin långsida samt 1 joker i spelytan som är med

anfallande laget.

MV startar anfall genom att kasta, rulla bollen till medspelare.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.
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35 min

10 min

Snabbhets-lek

Stafett tafatt

Lek där ena laget är kullare och det andra laget ska 
undvika att bli kullade. En kullare i taget jagar 
motståndarna och byter sen av med en lagkompis. 

Vilka har kullat det andra laget snabbast?

https://youtu.be/gN97wpoOUy4

https://youtu.be/Fw_sSA7Oer8

https://youtu.be/gN97wpoOUy4
https://youtu.be/Fw_sSA7Oer8


Anfallsspel - Komma till avslut, numerärt överläge

1. Numerärt överläge Färdighetsövning ´15 min

2. Komma till avslut, numerärt överläge Spelövning 1 ´20 min

3. Komma till avslut, numerärt överläge Spelövning 2 ´30 min

4. Koordination Lek med boll i handen ´10 min

Engagemang-Motivation 
Provar , med glädje,  på nya saker

Vill ha boll, fast man tappat den, ger inte upp.

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.

Väggspel är en del av passningsspelet. Ett väggspel är när bollhållaren använder en medspelare som vägg för att

passera en motståndare. Väggspel är ett effektivt sätt att ta sig förbi motståndaren vid 2 mot 1 situationer. För att ta

sig förbi motståndaren vid väggspel är det viktigt att bollhållaren utmanar försvararen innan passningen.
Överlappning är när bollhållaren får hjälp av en medspelare som från en position bakom bollhållaren löper upp

utanför denne som ett passningsalternativ i anfallsriktningen. En överlappning sker oftast på kanten och kan vara

ett samarbete mellan ytterback och yttermittfältare. Genom överlappningen kan man ofta skapa två mot en

situationer på kanterna.

https://youtu.be/yCA9ASTwspo
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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!

https://youtu.be/yCA9ASTwspo


Anfallsspel - Komma till avslut, numerärt överläge

Vad:

Numerärt överläge

Varför:

För att ta sig förbi motståndare

Hur:

Passera försvararen genom att utmana, väggspel, överlapp.

Väggpass-Utmana försvararen med fart innan passningen slås.

Passa bollen på offensivt fot till medspelare som gör sig spelbar halvt

rättvänd. Tempo-växla efter passning. Väggspelaren ska spela bollen

framför medspelare.

Överlapp-Utmana motståndare med fart innan passningen slås.

Överlappande spelaren ska kommunicera, ha fart i löpning, hålla fart    

i första tillslag. Passa framför den löpande medspelare, maskera 

passningen genom att t.ex. använda utsidan av foten.

Organisation / Öva:

8 spelare per yta (6 anfallare och 2 försvarare), bollar, koner. 

Yta: 35 x 15 m

Tid: 3 x 5 min.

Organisation / Anvisning:

Bollhållaren spelar medspelaren som utmanar försvararen. 2 mot 1 för 

att passera motståndaren genom väggspel, överlapp. 

2 anfallare byter plats med anfallare på kortsida. Byt försvarare efter 2 

anfall. Byt plats för försvarare och anfallare efter 2 min.

Stegring: Fritt spel 2 mot 1

Vad?

Komma till avslut, numerärt överläge

Varför?

För att ta sig förbi motståndare och komma till avslut

Hur?

Passera försvararen genom att utmana, väggspel, överlapp.

Vad avgör om bollhållaren bör passa eller utmana? (om försvararen 

täcker passningen, om bollhållaren eller medspelaren har störst yta).

Öva / Organisation:

10 spelare (6 anfallare och 3 försvarare + 1 Mv). 

1 mål + 2 konmål. Koner,  bollar, 2 färger västar. 

Yta: 30 x 20 m.

Tid: 3 x 5 min, 2 min vila.

Öva / Anvisning: 

Anfallare 1 spelar till försvarare som spelar tillbaka till anfallare 2 och 

startar spelet 2 mot 1. Anfallande lag vill komma till avslut. Vid 

bollvinst försvarare ska anfalla mot konmål. Efter avslutande anfall  2 

nya anfallare och 1 försvarare kommer in.

Efter varje block av 5 minuter byt plats för 3 försvarare och 3 anfallare 

samt byt Mv.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

https://youtu.be/peMOZ75EOOY
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15 min

20 min

A)      https://youtu.be/yesy9Wokqvk

B)       https://youtu.be/sQugIuSV2zY

https://youtu.be/peMOZ75EOOY
https://youtu.be/yesy9Wokqvk
https://youtu.be/sQugIuSV2zY


Vad?

Komma till avslut, numerärt överläge 

Varför?

För att ta kunna ta sig förbi motståndare och göra mål

Hur?

Passera försvararen genom att utmana, väggspel, överlapp.

Vad avgör om bollhållaren bör passa eller utmana? (om försvararen 

täcker passningen, om bollhållaren eller medspelaren har störst yta).

Öva / Organisation:

9-18 spelare. 2-4 lag med 4 spelare  i varje + 1 offensiv joker. 

Yta:  30 x 25 m.

Tid: 2 min spel, 2 min vila.

Öva / Anvisning:

Två lag med målvakter i båda. Fritt spel.

Offensiv joker spelar med anfallande laget. Byt joker efter varje 

match.

MV startar anfall genom att kasta, rulla bollen till medspelare.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

Anfallsspel - Komma till avslut, numerärt överläge

Koordinationsövningar med boll i handen.

a) Ligg på marken med sträckta armar och ben. Håll bollen med 

armarna. Rulla växelvis åt vänster och höger.

b) Sitt på marken med bollen i famnen. Kasta upp bollen och 

fånga den innan den nuddar marken

c) Spring runt och studsa med en hand - byt boll med varandra 

kontinuerligt

d) Hoppa hoppa steg och studsa bollen

e) Studsa bollen i marken och snurra ett varv innan du fångar 

den.

f) Hoppa åt sidan och studsa bollen med motsatt hand

g) Hoppa jämfota på stället och studsa bollen från den ena till 

den andra

https://youtu.be/Pu1ug4IIkgk

20

30 min

10 min

https://youtu.be/Ej65IECNsAs

https://youtu.be/Pu1ug4IIkgk
https://youtu.be/Ej65IECNsAs


Försvarsspel - Försvarssida, ta bollen

1. Ta bollen
Färdighetsövning

´10 min

2. Ta bollen Spelövning 1 ´20 min

3. Försvarssida, ta bollen Spelövning 2 ´35 min

4. Försvarssida Lek ´10 min

Kommunikation

Positivt kroppsspråk, tummen upp
Uppmuntrar, pratar positivt och hjälper 

lagkamrater.
Lyssnar på tränare och lagkamrater, 

ögonkontakt.

Total träningstid ´75 min

Försvarssida - Att vara på försvarssida innebär att vara mellan bollen och det egna målet.

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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https://youtu.be/Vmtm53nVejs

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!

https://youtu.be/Vmtm53nVejs


Försvarsspel - Försvarssida, ta bollen

Vad?

Ta bollen

Varför?

För att ta bollen

Hur?

Ta bollen så fort motståndarna har den.

Kom nära motståndaren, ta bollen mellan motståndarens tillslag, 

kliv in med kroppen mellan motståndaren och bollen.

Öva / Organisation:

10-20 spelare,  yta: 40 x 35 m , 5-10 bollar, 5-10 västar

Tid: 2 x 5 min

Öva / Anvisningar: 

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

som har boll genom att pressa.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

https://youtu.be/6mNhWH1C--s

Vad?

Försvarssida, ta bollen

Varför?

För att motståndarna inte ska kunna göra mål

Hur?

Kom snabbt på försvarssida efter bollförlusten. 

Ta bollen så fort motståndarna har den.

Kom nära motståndaren, ta bollen mellan motståndarens tillslag, kliv 

in med kroppen mellan motståndaren och bollen.

Öva / Organisation

6-10 spelare, 1 boll + reservbollar, 2 färger västar, koner.

Yta: 25 x 20 m

Tid: 4 x 4 min, 2 min vila.

Öva / Anvisning

Fritt spel. Poäng när man driver bollen över motståndarnas kortlinje.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.
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10 min

20 minhttps://youtu.be/7YtQuUNuVMw

https://youtu.be/6mNhWH1C--s
https://youtu.be/7YtQuUNuVMw


Försvarsspel - Försvarssida, ta bollen

Vad?

Ta bollen

Varför?

För att motståndarna inte ska kunna göra mål

Hur?

Kom snabbt på försvarssida efter bollförlusten.

Ta bollen så fort motståndarna har den.

Kom nära motståndaren, ta bollen mellan motståndarens tillslag, 

kliv in med kroppen mellan motståndaren och bollen.

Öva / Organisation:

6-8 spelare ,1 boll + reservbollar.

2 mål, 2 färger västar,  koner

Yta: 30 x 25 m.

Tid: 2 min spel, 2 min vila.

Öva / Anvisning:

Två lag med målvakter i båda. Fritt spel.

MV startar anfall genom att kasta, rulla bollen till medspelare.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.
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35 min

10 min

Vad?

Försvarssida 

Varför?

För att ta bollen eller hindra motståndarna från att kontrollera bollen

Hur?

Komma snabbt på försvarssida för kunna ta bollen

Öva / Organisation

10-20 spelare, bollar, yta 15 x 20 m, 2 färger västar, koner.

Öva / Anvisning

2 lag varav det ena har bollar. Dessa ska försöka ta sig förbi motsatt

kortlinje med bollen under kontroll. Försvarande lag ställer upp bakom

varsin anfallare och ska försöka ta bollen. Bollhållarna bestämmer när

övningen startar. Skifta roller och upprepa åt andra hållet. Det lag som

tar flest bollar vinner.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

https://youtu.be/SaYl_VH4rEQ

https://youtu.be/a7cBOyE4HF4

https://youtu.be/SaYl_VH4rEQ
https://youtu.be/a7cBOyE4HF4

