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Varför en utbildningsplan 5-14 år: 

 

1. ge så många barn och ungdomar som möjligt likvärdiga förutsättningar 

till en bra grundläggande spelarutbildning.  

2. underlätta för tränare att med den här utbildningsplanen som grund 

förstå hur Kalmar FF vill att fotbollsutbildningen bedrivs i åldrarna 5-14 år. 

3. kvalitetssäkra och säkerställa att spelarna lär sig rätt saker i rätt ålder.   

 

Mål med spelarutbildningen 5-14 år att när spelaren fyller 15 år: 

1. har en god grundutbildning och goda förutsättningar till att själv välja 

på vilken nivå satsningen ska fortsätta. 

2. känner till och behärskar de tekniska grunderna i anfall och försvar och 

hur det implementeras i ett lag. 

3. har en god speluppfattning och kan fatta snabba och bra beslut i olika 

situationer som uppstår i match och på träning. 

4. känner sig bekväm i 1vs1 situationer såväl offensivt som defensivt. 

5. har en bra grundfysik för att kunna fortsätta sin satsning på fotboll och 

för att förebygga skador i spelarens framtida satsning. 

6. har en bra självbild och självkänsla och kan hantera framgångar och 

motgångar på ett proffsigt och ödmjukt sätt. 

7. kan anpassa sig till nya miljöer och kunna arbeta i en grupp mot 

gemensamma mål. 

 

När spelaren lämnar Kalmar FF ungdoms verksamhet ska spelaren ha lärt sig 

att behärska de grundtekniska momenten i fotboll. Spelaren ska kunna 

grunderna i anfallsspel och försvarsspel. Dessutom ska spelaren fysiskt och 

mentalt vara redo för att ta nästa steg i fotbollsutvecklingen. 

 

Kalmar FF vill spela en lustfylld anfallsfotboll där spelarnas unika 

förutsättningar tas tillvara i ett effektivt samspel med lagkamrater. Vi ska gilla 

att spela bollen till varandra och skapar ytor för varandra med löpningar, 

passningar och dribblingar. Vår ambition är alltid att göra nästa mål. 
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Indelning av Kalmar FF Ungdomsfotboll 5-14 år: 

 
Då förutsättningar och verksamhet inom barn- och ungdomsfotboll skiljer sig i olika åldrar 

så delar Kalmar FF Ungdom in sin Ungdomsfotboll enligt följande 4 block: 

 

Knattefotboll 5 – 7 år   - 3 vs 3 

Minifotboll 8 - 9 år    - 5 vs 5 

Pojklagsfotboll 10 – 12 år  - 7 vs 7 

Ungdomsfotboll 13 – 14 år - 9 vs 9 

 

Övergripande målbild inom de olika blocken: 

 

I knatte och mini-fotbollen är leken, glädjen och individen i centrum. Glädjen att få röra 

på sig och leka med bollen bör hela tiden finnas där. Vi hoppar, springer, fångar, sparkar, 

rullar och kryper. Vi tränar grundmotoriska färdigheter och att lära känna kroppens olika 

rörelsemönster. Spelarna ska här lära sig att ta hänsyn till varandra och vara en bra 

kompis. 

 

I pojkfotbollen låter vi barnen leka och lära sig spelet fotboll. Vi tränar på matchlika 

situationer och här är det viktigt att alla får delta lika mycket i spel och alla får prova på 

olika positioner i spelet. Tävlingsresultaten ges mycket liten betydelse utan det viktiga är 

att spelarna lär sig fotbollsspelarens och spelets grundfärdigheter. Vi vill skapa spelare 

som är modiga och vågar ta egna beslut. En god självkänsla bland spelarna och i 

gruppen är viktig att skapa. En positiv miljö där spelare stöttar och hjälper varandra är 

viktig i denna ålder. 

 

I ungdomsfotbollen ska mer utrymme ägnas åt färdighetsutveckling och stimulerande 

matcher. De som redan nu har stora ambitioner ska ges möjlighet att utvecklas genom 

att ibland få prova på spel med äldre lag. Tävlingsresultaten ska underordnas varje 

spelares utveckling. Vi fokuserar på lagets och spelarens prestation istället för resultat.  

Mer info kring spelarutbildning finns i dokumentet spelarutbildningsplan Kalmar FF. 

 

Riktlinjer träning: Vi vill skapa förutsättningar för våra spelare att vandra fram och tillbaka 

mellan olika utbildningsmiljöer där den enskilde spelaren får möta olika hårt motstånd och 

inta olika roller i lagen. Ett samarbete över åldersgränserna stärker klubbkänslan. Den 

egna åldersgruppen är den trygga plattformen att utgå ifrån och som spelaren tillhör. 

Genom att ibland låta tidigt utvecklade spelare få spela med äldre – för att möta 

motståndare på samma eller högre mognadsmässiga nivå – så hamnar fokuseringen på 

lusten att lära sig mer. Den enskilde spelaren får på så vis en tydlig signal att se framåt och 

sätta mål för sin egen utveckling. På så vis kan en ung ambitiös spelare erbjudas spel och 

utveckling hela vägen upp till Akademi-lagen samtidigt som tryggheten med det gamla 

kompisgänget finns kvar. Här finns tydliga riktlinjer hur denna rotation mellan 

åldersgrupper ska ske inom föreningen och dessa riktlinjer ska följas om inte sportchef 

ungdom beslutat om annat. Träningstillfällen inom Kalmar FF:s knatte-, pojk- och 

ungdomsfotbollens verksamhet ska innehålla teknik, fys, spelmoment och spelövningar. 
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Riktlinjer i match:  

I utbildningsåren 5-12 år är glädje i att få spela fotboll viktig. Det är viktigt att alla får delta 

lika mycket under match samt att alla får prova på olika positioner i laget. Alla ska ges 

bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Spelarutbildning ska styra 

verksamheten och matchresultat ska inte spela någon stor roll utan det är en allsidig 

fotbollsutbildning som är det viktiga att fokusera på.  

 

I utbildningsåren 13-14 år så växer spelarna väldigt olika och befinner sig I olika 

utvecklingsfaser. Här är det viktigt med individuella samtal och individuella 

utvecklingsplaner för spelarna så de kan äga sin egna utvecklingsresa. Speltid kan variera 

utefter motstånd, positioner och individuell utveckling dock ska alla få samma 

förutsättningar och matchtid över tid. Fortfarande är en allsidig fotbollsutbildning det 

viktigaste att fokusera på. 

 

Riktlinjer för utlåning av spelare mellan årskullar/lagen Kalmar FF Ungdom: 

1. Kontakt gällande utbyte/inlåning av spelare ska gå genom huvudledare för 

respektive årskull. 

2. Inlåning av spelare ska ej ske på bekostnad av spelare i den egna årskullen. 

3. Inlåning ska i första hand ske underifrån. 

4. Ledare för den årskullen som lånar ut spelare avgör vem/vilka som ska lånas ut. 

5. Vi rekommenderar att det ges möjlighet för olika spelare från årskullen under att få 

prova på att träna/spela med en äldre årskull om det är möjligt. 

 

 

Ungdomsledarens förhållningssätt och utstrålning för att skapa en utvecklande miljö: 

 

1. Ledaren I Kalmar FF Ungdom har ett stort ansvar att vara förebild kring sitt egna 

beteende kring träningar och matcher. Ledaren representerar föreningen Kalmar 

FF och måste alltid uppföra sig korrekt. 

2. Vi ska INTE ha ledare som skriker på spelare under träningar/matcher, utan vi ska ha 

ledare som på ett pedagogiskt bra sätt förklarar för spelare vad som varit bra och 

vad som kan förbättras. Denna information ska inte skrikas ut över planen utan tas 

på ett lugnt och bra sätt efter matchen eller i pauserna under match. Positiv 

feedback ges med fördel i storgrupp, negativ feedback ges bäst i samtal med 

spelaren det berör. När matchen är igång ska spelarna själva få tänka och ta 

beslut utan massa coachning från sidlinjen, detta gör att spelaren kan utveckla sitt 

egna beslutsfattande i matcherna. 

3. Ledare i Kalmar FF Ungdom ser utvecklingspotential i alla människor och spelare 

alltid oavsett utgångsläge och behandlar spelarna likvärdigt.     

4. Våra ledare ska vara positiva krafter som inspirerar och motiverar spelaren att vilja 

bli bättre och att vilja utvecklas, ledaren gör detta bäst genom att förstärka positiva 

beteenden. 

5. Ledare hjälper spelare att behålla sin motivation så länge som möjligt och skapar 

förutsättningar för spelare att äga sin egen utveckling. Spelaren ska känna glädje 

med sin fotboll och tycka att fotboll är roligt. 

6. Alla I Kalmar FF Ungdom representerar klubbmärket som vi har på bröstet. Om vi 

ALLA tillsammans tar ansvar, uppträder föredömligt och sköter oss så kommer vi att 

vara en förening som andra pratar om i positiva ordalag.  
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Spelarutbildningsplan spelform 3v3 + 5v5 
”Inriktning: Fotbollsglädje” 

 

Lekar och bollkontrollövningar prioriteras. Smålagsspel spelas. I match strävar 

vi efter att alla ska spela lika mycket och att alla får prova på spel på olika 

positioner. Övningar och lekar för att utveckla koordination och balans. 

Grundläggande spelförståelseträning i såväl anfallsspel som försvarsspel. 

 

 
 

Träningen karaktäriseras av: 

• Korta samlingar 

• Spelträning 

• Variation 

• Enkla övningar 

• Små ytor 

• Antal tränare/barn = minst 1/8 

• Få spelare per lag /grupp 

• Korta arbetsperioder 

• Sträva mot 400 bollkontakter under första delen av träningen 

 

Tränarstil för spelformen: 

• Positiv feedback och uppmuntran 

• Ge utrymme för barnens fantasi 

• Få och tydliga anvisningar 

• Använd frågeteknik 

• Uppmärksamhet till alla 
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Träningsmoment: 
Teknik 
Bollkontroll. Teknikövningar för att stärka bolltryggheten. 

Passningar – korta passningar och max 15 meter, med fotens in- och utsida. 

Bollmottagning med minst två tillslag. 

Finta och dribbla. 

Skott – även på rullande boll. 

Nick. 

Målvaktsträning för alla som vill. 

Spelförståelse 
Smålagsspel – 1 mot 1, 2 mot 2, 3 mot 3, 4 mot 4. 

Spelbarhet – Ur passningsskugga – begära boll. 

1 mot 1 – utmana/försvara under press. 

Alla matcher spelas i 3vs3 eller 5vs5 fotboll. 

Alla är anfallsspelare när det egna laget har bollen och alla är försvarsspelare när 

motståndarna har bollen. 

Press – närmaste förvarsspelare pressar bollhållaren. 

Bestäm utgångspositioner i såväl anfallsspel som försvarsspel. 

Försvarssida – om boll / Anfallssida utifrån positioner. 

Fysik 
Fysiska övningar/lekar – springa, hoppa, rulla, krypa – med sin egen kropp. 

Löpskolning. 

Koordination, rörlighet och balansövningar. 

Mentalt 
Max grupper på 6-8 spelare per ledare. 

Bygga självkänsla – delaktighet och bidra positivt. 

Forma attityder (entusiasm, laget och våga) och värderingar (jämlikt, delaktighet, ställa 

upp och tider). Nivåanpassa träningsgruppen efter utvecklingsnivå. 

 
 Fysisk utveckling Psykosocial utveckling 

Inleds med en liten växtspurt, 

därefter en lugn period.  

Stor fantasi Egocentrisk 

Ingen fysisk skillnad mellan flickor 

och pojkar. 

Mindre utvecklad 

uppmärksamhet 

  

Vill vara i centrum- Deltar 

i fotboll för att det är 

roligt 

Stort rörelsebehov och stora 

muskelgrupper är mer utvecklade 

än små. 

  

Svårt att lyssna på 

längre instruktioner 

Liten förståelse för 

lagaktiviteter 

Grovmotorisk rörelse och utveckling 

är i centrum, till exempel springa, 

hoppa, fånga och sparka.  

Kan oftast bara 

fokusera på en sak  

Självuppfattningen börjar 

att utvecklas 

Finmotorik är ännu ej fullt utvecklad 

(till exempel öga - hand och öga - 

fot koordination).  

Förmågan att 

analysera är 

begränsad  

Rutiner är trygghet 

Effekten av specifik 

uthållighetsträning är mycket liten. 

Den vanliga fotbollsträningen ger 

tillräcklig träning. 

Dåligt utvecklad 

förmåga att förstå tid 

och rum 

Behöver positiv 

feedback  
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Färdigheter – spelform 3v3 och 5v5 
 

Spelare ska efter denna fas kunna: 

Driva 

Vända 

Skjuta 

Utmana, finta och dribbla 

Försvarssida 

Pressa 

Fånga bollen 

Kasta sig 

Kasta ut bollen 

Skjuta ut bollen på volley 

 

Grundläggande fysiska färdigheter som ska ingå i träningarna 

- hoppa och landa 

- springa - bromsa 

- kasta - fånga 

- rulla - åla - krypa 

 

Perception (balans, syn och hörsel) 

Psykologi 

Uppleva egen kompetens 

Känsla av att kunna påverka 

Tillhörighet i gruppen 

Göra sitt bästa 

Jämföra med sig själv 

 

Fysiologi 

öga-hand-, öga-fot koordination 

Snabbhet (i olika riktningar) 

reaktion 

frekvens 

acceleration 

Rörlighet 

dynamisk 

Koordination 

rytm 

rumsorientering 
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Målbild – spelarna 3v3 och 5v5 
Färdigheter spelarna 

Speluppfattning och perception 

Lyft blicken och se spelet. 

Driv framåt 

Driv bollen framåt om det finns yta. 

 

Beslutsam 1 mot 1 

Var beslutsam i 1 mot 1-situationer. Spela enkelt i anfallsspelet, driv bollen, dribbla förbi 

motståndaren. I försvarsspelet – kom på försvarssida och ta tillbaka bollen. 

 

Avsluta 

Skjut när det finns möjlighet. 

Skydda målet 

Skydda målet om motståndaren kommer till avslut. 

 

Ta bollen 

Ta bollen innan motståndaren kommer till avslut. 

Igångsättning 

Lugn igångsättning med utkast. 

 

Färdigheter laget 

Lagspel 

Alla spelare är delaktiga i anfallsspelet och i försvarsspelet. 

Djupledsspel 

Sträva efter att spela framåt i djupled. 

Pressa med närmsta spelare 

Pressa bollhållaren. 

 

Spelfilosofi 

Lagspel 

Alla spelare deltar i anfallsspelet och i försvarsspelet. 

Kontrollera bollen 

Spelarna kontrollerar bollen i anfallsspelet. 

 

Djupledsspel 

Bollen spelas främst framåt i djupled. 

Skapa målchans och avsluta 

Avslut skapas genom att utmana, dribbla och finta. 

 

Press på bollhållaren 

Spelarna pressar för att ta tillbaka bollen. 
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Spelarutbildningsplan spelform 7v7 

”Inriktning: Lära för att träna” 
 

Mycket bollkontrollövningar prioriteras och spelövningar med numerära överlägen. 

Utveckla anfallsspelet med att ha smålagsspel och instruktioner. Mer specialiserad 

målvaktsträning påbörjas. Spelarna ska ges möjlighet att spela på olika positioner. 

Övningar för att utveckla bolltrygghet, passningsspel, koordination, rörlighet, balans och 

fotbollskondition. I denna ålder kommer spetsträning att erbjudas, vilket innebär att 

spelarna får träna ett extra pass med fokus på färdighetsträning. Utespelare får extrapass 

av instruktörer, målvakter får extrapass av en målvaktstränare. 

 

 

Träningsmoment: 
Teknik 

Bollkontroll med ökad hastighet. Vända med boll. 

Bollmottagning - Bolltrygghet – passningar. 

Finta och dribbla – kropps-, översteg-, skott- och passningsfint. 

Specifik målvaktsträning – utgångsposition, grepp och fallteknik. 

Spelförståelse 

Smålagsspel (1 mot 1 / 2 mot 2 / 3 mot 3 / 4 mot 4 / 5 mot 5). 

Numerära överlägen i anfallsspelet – 3 mot 1, 4 mot 2, 5 mot 3. 

Spelavstånd. 

Utgångspositioner i såväl anfallsspel som försvarsspel. 

Alla matcher spelas i 7vs7 fotboll. 

Fysik 

Gymnastik- och koordinationsövningar. 

Styrka med egen kropp. Kortare löpövningar och snabbhetsträning. 

Mentalt 

Max grupper på 10-12 spelare per ledare. Bygga självkänsla – delaktighet och bidra 

positiv. Forma attityder (entusiasm, laget och våga) och värderingar (jämlikt, delaktighet, 

ställa upp och tider). Vi skapar och följer gemensamma regler och överenskommelser.  

Nivåanpassa träningsgruppen efter utvecklingsnivå. 
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Fysisk utveckling Psykosocial utveckling 

Lugn tillväxtperiod Begränsad 

uppfattningsförmåga 

Börjar förstå sociala 

roller. 

Fysisk skillnad mellan pojkar 

och flickor är fortfarande 

minimal. 

Begränsad möjlighet att 

prestera två eller fler uppgifter 

samtidigt. 

Börjar bli intresserad av 

att arbeta i små 

grupper (speciellt två 

och två). 

Förändringar av kroppsformen 

sker. Kroppens proportioner 

förändras (till exempel 

kroppens tyngdpunkt). 

Förståelse för tid och rum 

utvecklas men är begränsad 

av oförmågan till att göra 

flera saker samtidigt. 

Självkännedom och 

kroppsuppfattning är 

fortfarande mycket 

svag. 

Rörligheten minskar något på 

grund av kroppens tillväxt. 

Begränsad erfarenhet av 

personlig utvärdering, 

ansträngning är synonymt 

med prestation. 

Stort behov av beröm 

och positiv feedback. 

Gyllene ålder för 

koordinationsinlärning, den så 

kallade motoriska guldåldern. 

Bör prioriteras på denna nivå. 

Stort behov av att bli 

accepterad och sedd. 

Godkännande från vuxna 

som föräldrar, lärare och 

tränare är viktigt. 

Deltar fortfarande i 

idrottandet för att det 

är roligt. 

Förbättrad finmotorik Imiterar idrottsidoler  

Effekten av specifik 

uthållighetsträning är liten. 

Den vanliga fotbollsträningen 

ger tillräcklig effekt. 
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Färdigheter – spelform 7v7 

 
Spelare ska efter detta block kunna: 

Driva 

Vända 

Skjuta 

Passning - kort 

Mottagning 

Utmana, finta och dribbla 

Försvarssida 

Press 

Markering 

Fånga bollen 

Kasta sig 

Kasta ut bollen 

Skjuta ut bollen på volley 

Upphopp 

Förflytta sig 

 

Psykologi 

Uppleva egen kompetens 

Känsla av att kunna påverka 

Tillhörighet i gruppen 

Göra sitt bästa 

Jämföra med sig själv 

Fatta egna beslut på planen 

Positiv feedback mellan spelare 

 

Lagspel 

Väggspel 

Spelbarhet 

Spelavstånd 

Spelbredd 

Speldjup 

 

Fysiologi 

Styrka 

utveckling av teknik och allsidig grundstyrka 

bålstabilitet 

knäkontroll 

Snabbhet (i olika riktningar) 

reaktion 

frekvens 

acceleration 
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Rörlighet 

dynamisk 

Koordination 

rytm 

rumsorientering 

öga-hand-, öga-fot koordination 

 

Målbild – spelform 7v7 
Färdigheter spelare 

Speluppfattning och perception 

Lyft blicken och se spelet. 

Spelbarhet 

Sök upp öppna ytor och öppna en passningslinje för bollhållaren för att skapa 

spelbarhet. 

Rättvänd 

Sträva alltid efter att bli rättvänd. 

Mottagning 

Var medveten om vad som ska göras med bollen innan mottagning. Gör en 

kontrollerad mottagning med första tillslaget bort från press till öppen yta. 

Passningar på marken och noggrannhet 

Passa bollen efter marken så ofta som möjligt. 

 

Driv framåt 

Driv bollen framåt om det finns yta. 

Beslutsam 1 mot 1 

Var beslutsam i 1 mot 1-situationer. Spela enkelt i anfallsspelet, driv bollen, 

dribbla förbi försvararen. I försvarsspelet – kom snabbt på försvarssida och försök 

ta tillbaka bollen genom bra press eller genom att bryta framför din 

motståndare. 

 

Avsluta 

Var beslutsam, använd båda fötterna och skjut med precision. 

Skydda målet 

Skydda målet om motståndaren kommer till avslut. 

 

Ta bollen 

Ta bollen innan motståndaren kommer till avslut. 

Igångsättning 

Lugn igångsättning med utkast. 
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Färdigheter laget 
Lagspel 

Alla spelare är delaktiga i anfallsspelet och i försvarsspelet. 

Skapa spelbredd och speldjup. 

Laget behöver både spelbredd och speldjup för ett bra anfallsspel. 

Numerära överlägen 

Sträva efter att skapa numerära överlägen i anfallsspelet och undvika numerära 

underlägen i försvarsspelet. 

Djupledsspel 

Sträva efter att spela framåt i djupled. 

Uppflyttning i anfallsspel 

Flytta upp laget när bollen spelas framåt. 

Pressa med närmsta spelare 

Närmsta försvarsspelare pressar bollhållaren, övriga spelare täcker ytor eller 

markerar. 

 

Spelfilosofi 

Positionsbestämt lagspel 

Alla spelare deltar i anfallsspelet och utifrån sin position i försvarsspelet. 

Skapa spelytor 

I anfallsspelet gör laget spelytorna stora och skapar tid med bollen. 

Kontrollera bollen 

Spelarna kontrollerar bollen i anfallsspelet. 

Djupledsspel 

Bollen spelas främst framåt i djupled. 

Passningsinriktat spel 

Spelarna behärskar mottagning och korta passningar på marken. 

Skapa målchans och avsluta 

Avslut skapas med följande anfallsvapen utmana, dribbla, väggspel. Spelarna 

är beslutsamma i avslutslägen och kan skjuta med precision. 

Bollorienterat försvarsspel 

Bollens position bestämmer positionerna för lagets försvarsspel. 
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Spelarutbildningsplan spelform 9v9 

”Inriktning: Träna för att lära” 

 
Ungdomsfotboll 13 – 14 år  9v9 
Från 13 års ålder sker övergången till 9v9 fotboll, vilket innebär ökade krav på 

spelförståelse och att mer tid läggs på att utveckla det. Nu börjar verksamheten att bli 

elitförberedande (OBS! inte att förväxla med elitsatsning). Vi erbjuder spelare med 

ambition och engagemang specifik extra träning. Vi jobbar med bolltrygghet, 

passningsspel, tempo, direkt och indirekt återerövring, speluppbyggnad samt 

färdighetsträning. I denna ålder kommer extraträning att erbjudas, vilket innebär att 

spelarna får träna ett extra pass med fokus på färdighetsträning. Utespelare får extrapass 

av instruktörer, målvakter får extrapass av en målvaktstränare. Möjlighet till fysträning samt 

sjukgymnast/rehab tid kommer att erbjudas. 

 
Ålder

Spelform Fokus Moment att träna på Ledartäthet

 - 5 år Lek Spelare: Rörelseglädje, driva, finta-dribbla. 5 barn

6 - 9 år 

3 v 3

5 v 5

Lek

Teknik 

Spelare: Driva, finta-dribbla, vända, ta emot och passa kort, 

skjuta, ta bollen.

Lag: Spelbar

6 barn

10 - 12 år

7 v 7

Lek

Teknik

Anfallsspel

Spelare: Driva, finta-dribbla, vända, ta emot och passa kort, 

skjuta, ta bollen, försvarssida, pressa.

Lag: Spelbar, spelavstånd, spelbredd-speldjup, väggspel, 

täckning.

7 barn

13 - 14 år

9 v 9

Lek

Teknik

Anfallsspel

Försvarsspel

Spelare: Driva, finta-dribbla, vända, ta emot och passa kort och 

långt, skjuta, nicka, ta bollen, försvarssida, pressa, markera, 

bryta, tackla.

Lag: Spelbar, spelavstånd, spelbredd-speldjup, väggspel, 

spelvändning, uppflyttning, överlappning, täckning, retirering, 

centrering, överflyttning.

8 barn

15 år - 

11 v 11

Lek

Teknik

Anfallsspel

Försvarsspel

Spelare: Driva, finta-dribbla, vända, ta emot och passa kort och 

långt, skjuta, nicka, avledande rörelser, ta bollen, försvarssida, 

pressa, markera, bryta, tackla.

Lag: Spelbar, spelavstånd, spelbredd-speldjup, väggspel, 

spelvändning, uppflyttning, överlappning, korslöpning, 

motrörelser, täckning, retirering, centrering, överflyttning, direkt 

och indirekt återerövring, fasta situationer.

10 spelare
 

 

Träningsmoment: 
Teknik 

Bolltrygghet. 

Passningar. 

Finta och dribbla. 

Skott. 

Nick. 

Specifik målvaktsträning – utgångsposition, grepp och fallteknik. 

Spelförståelse 

Smålagsspel (2 mot 2 / 3 mot 3 / 4 mot 4 / 5 mot 5) samt 1 mot 1. 

Numerära överlägen i anfallsspelet – 3 mot 1, 4 mot 2, 5 mot 3. 

Vända spelet – Inlägg och inspel. 

Utgångspositioner i såväl anfallsspel som försvarsspel. 

Spel och bollbehandling med tempo. 
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Specifik målvaktsträning. 

Alla matcher spelas i 9v9 fotboll. 

Fysik 

Gymnastik- och koordinationsövningar. 

Styrka med egen kropp eller med mindre vikter och andra redskap. 

Fotbollskondition (intervallträning så matchlikt som möjligt). 

Mentalt 

Max grupper 12-16 spelare per ledare. 

Bygga självkänsla – delaktighet och bidra positivt. 

Forma attityder (entusiasm, laget och våga) och värderingar (jämlikt, delaktighet, ställa 

upp och tider). Vi skapar och följer gemensamma regler och överenskommelser. 

Nivåanpassa träningsgruppen efter utvecklingsnivå. 

Kunskap i psykologiska krav i elitfotbollen – egen och yttre press, långvarig träning, stor 

självkännedom och skicklighet i målsättningen. Korta och långsiktiga målsättningar. 

 

Fysisk utveckling Psykosocial utveckling 

Fysisk skillnad mellan pojkar och 

flickor börjar ske i samband med 

tillväxtspurten. 

Uppfattningsförmåga 

förbättras 

Spänningar uppstår med 

vuxna 

Tillväxtspurten sker tidigare för 

flickor, mellan 10 och 14 års 

ålder, medan pojkarnas 

tillväxtspurt kommer något 

senare, i 12 - 16 års ålder. 

Förmågan att 

prestera flera saker 

samtidigt förbättras 

Sociala interaktioner mellan 

flickor och pojkar börjar bli 

viktigt 

Under denna period kommer 

det centrala nervsystemet bli 

nästan fullt utvecklat - vilket 

innebär att samtliga fysiska 

kvaliteter är fullt träningsbara: 

snabbhet, styrka, rörlighet, 

balans och koordination. 

Kan processa mer 

information på 

samma gång 

Deltar fortfarande i idrott för 

att det är roligt, men kan ta 

det mer seriöst i val av idrott – 

specialisera sig 

Förbättrar och fulländar 

fortfarande sin koordination och 

sina tekniska färdigheter. 

Abstrakt tänkande 

utvecklas fullt ut. 
 

I samband med tillväxtspurten är 

det gynsamt med 

uthållighetsträning. 

Förstår förhållandet 

mellan tid och rum 
 

Fysisk skillnad mellan pojkar och 

flickor börjar ske i samband med 

tillväxtspurten. 

Uppfattningsförmåga 

förbättras 

Spänningar uppstår med 

vuxna 

Tillväxtspurten sker tidigare för 

flickor, mellan 10 och 14 års 

ålder, medan pojkarnas 

tillväxtspurt kommer något 

senare, i 12 - 16 års ålder. 

Förmågan att 

prestera flera saker 

samtidigt förbättras 

Sociala interaktioner mellan 

flickor och pojkar börjar bli 

viktigt 
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Träningen karaktäriseras av: 

Små och stora ytor 

Korta samlingar 

Spelträning 

Enkla övningar med fokus på kvaliteten  

Positioner under spelträningen 

Få och flera spelare per lag/grupp 

Hög aktivitet, intensitet och många bollkontakter 

Fokus på prestation och att göra sitt bästa 

Tränarstil för spelformen: 

Positiv feedback och uppmuntran 

Använd frågeteknik 

Uppmärksamhet till alla 

Låt spelarna ge feedback till varandra 

Uppmuntra spelarnas egna beslutsfattande 
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Färdigheter – spelform 9v9 Spelare 

Driva 

Vända 

Skjuta 

Passning - kort 

Passning - lång 

Mottagning 

Utmana, finta och dribbla 

Nick 

Försvarssida 

Brytning 

Tackling 

Pressa 

Markera 

Täcka 

Fånga bollen 

Kasta sig 

Kasta ut bollen 

Skjuta ut bollen på volley med precision 

Boxa bollen 

Upphopp och fånga bollen 

Förflytta sig 

 

Psykologi 

Uppleva egen kompetens 

Känsla av att kunna påverka 

Tillhörighet i gruppen 

Göra sitt bästa 

Jämföra med sig själv 

Fatta egna beslut på planen 

Positiv feedback mellan spelare 

Utöva egen kontroll 

Lära och förstå individuella psykologiska faktorer (exempelvis realistiskt 

självförtroende, stresshantering, koncentration) 

 

Lagspel 

Väggspel 

Överlappning 

Spelbarhet 

Spelavstånd 

Spelbredd 

Speldjup 

Uppflyttning 

Spelvändning 
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Djupledsspel 

Offensiv omställning 

Defensiv omställning 

Överflyttning – centrering 

Uppflyttning – retirering 

 

Fysiologi 

Styrka 

- utveckling av teknik och allsidig grundstyrka 

- bålstabilitet 

- knäkontroll 

Uthållighet 

- aerob 

Snabbhet (i olika riktningar) 

- reaktion 

- frekvens 

- acceleration 

Rörlighet 

- dynamisk 

Koordination 

- rytm 

- rumsorientering 

- öga-hand-, öga-fot koordination 

Perception (balans, syn och hörsel) 

 

Målbild – spelform 9v9 

Färdigheter spelare 

Speluppfattning och perception 

Orientering - lyft blicken och se spelet. 

Snabb omställning 

Reagera och ställ snabbt om mellan anfallsspel och försvarsspel. 

Spelbarhet 

Sök upp öppna ytor och öppna en passningslinje för bollhållaren. 

Rättvänd 

Sträva efter att bli rättvänd. 

Mottagning 

Var medveten om vad som ska göras med bollen innan den kommer. Gör en 

kontrollerad mottagning med första tillslaget bort från press till öppen yta. 

Passningar på marken och noggrannhet 

Passa bollen efter marken så ofta som möjligt. Var noggrann med och sträva 

efter hårda precisa passningar. 

Driv framåt 

Driv bollen framåt om det finns yta. 
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Var beslutsam i 1 mot 1-situationer. Spela enkelt i anfallsspelet, driv bollen, 

dribbla förbi försvararen. I försvarsspelet – kom snabbt på försvarssida för att 

pressa, täcka eller markera. Erövra bollen om du kan genom bra press eller 

genom att bryta framför din motståndare. 

Avsluta 

Var beslutsam, använd båda fötterna och skjut med precision och hårdhet men 

prioritera precision. 

Skydda målet 

Skydda målet om motståndaren kommer till avslut genom att samarbeta. 

Ta bollen 

Ta bollen innan motståndaren kommer till avslut genom ett bra positionsspel. 

Coacha medspelare i försvarsspel 

Coacha medspelare för att förhindra attmotspelare kommer till avslut. 

Igångsättning 

Lugn igångsättning med utkast eller utspark med precision. 

Coacha medspelare i anfallsspel 

Coacha medspelare om passningsalternativ. 

Agera understödsspelare 

Agera understödsspelare och spelvändare. 

 

Färdigheter laget 

Lagspel 

Alla spelare är delaktiga i anfallsspelet och i försvarsspelet. 

Skapa spelbredd och speldjup 

Laget behöver både spelbredd och speldjup för ett bra anfallsspel. 

Bollen i rörelse 

Håll bollen i rörelse och sträva efter flyt i passningsspelet. 

Flera passningsalternativ 

Skapa minst två passningsalternativ diagonalt framåt och minst ett diagonalt 

bakåt (understöd). 

Numerära överlägen 

Sträva efter att skapa numerära överlägen i anfallsspelet och efter att undvika 

numerära underlägen i försvarsspelet. 

 

Djupledsspel 

Sträva efter att spela framåt i djupled. 

Uppflyttning i anfallsspel 

Flytta upp laget när bollen spelas framåt. 

Kollektiva försvarsmetoder 

Krymp spelytorna för motståndarna genom att laget agerar tillsammans i 

överflyttning-centrering och uppflyttning-retirering. 

Pressa med närmsta spelare 

Närmsta försvarsspelare pressar bollhållaren, övriga spelare täcker ytor eller 

markerar. 
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Spelfilosofi 

Positionsbestämt lagspel 

Alla spelare i laget deltar i anfallsspelet när det egna laget har bollen och alla 

spelare deltar, utifrån sin position, i försvarsspelet när motståndarna har bollen. 

Skapa och krympa spelytor 

I anfallsspelet gör laget spelytorna stora och skapar tid med bollen. I 

försvarsspelet "krymper" laget spelytorna och ger motståndarna lite tid med 

bollen. 

Kontrollera bollen 

Laget kontrollerar bollen i anfallsspelet och klarar av att spela genom alla 

spelytor. 

Djupledsspel 

Bollen spelas främst framåt i djupled, men spelvändningar och djupledsspel 

bakåt, i form av understöd till bollhållaren, är viktiga moment för att skapa ett 

bra djupledsspel framåt och samtidigt behålla bollen inom laget. 

Passningsinriktat spel 

Passningsinriktat spel som kännetecknas av flyt. Spelarna är skickliga i 

mottagning och passning och behärskar korta och långa passningar, framför 

allt på marken. 

Skapa målchans och avsluta 

Avslut skapas med passningsspel och med anfallsvapen utmana, dribbla, 

väggspel och överlappning. Spelarna är beslutsamma i avslutslägen och kan 

skjuta med precision med båda fötterna. 

Snabba omställningar 

Snabba omställningar mellan anfallsspel och försvarsspel. 

Bollorienterat försvarsspel 

Bollens position bestämmer positionerna för lagets försvarsspel. Arbetssättet är 

zonmarkering och/eller positionsförsvar. 

Press på bollhållaren 

Spelarna pressar motståndarnas bollhållare för att ta tillbaka bollen och för att 

förhindra motståndarnas djupledsspel. 

Kollektiva försvarsmetoder och korta avstånd 

Laget arbetar tillsammans i överflyttning-centrering och uppflyttning-retirering 

med korta avstånd mellan och inom lagdelarna. 
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ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR TRÄNARE I TRÄNING 

 

Tränarens ansvar är att I första hand få spelarna att tycka det är roligt att få 

spela fotboll och kämpa för varandra och laget. Vi spelar inte för vår egen skull 

utan för varandra. 

 

När vi tappat bollen är ALLA försvarsspelare, när vi vinner bollen är ALLA 

anfallsspelare – den attityden ska genomsyra våra träningar. 

 

RIKTLINJER FÖR UTVECKLANDE SPEL/TRÄNING 

1. Ha ett syfte eller tema för varje spel. Vad är det vi försöker åstadkomma? 

2. Använd mindre numerärer, 2-6 spelare per lag för att maximera andelen 

beslut de tvingas göra (Repetition). 

3. Är det vissa scenarion som uppstår mer frekvent i spelet som man kan 

återskapa? Ex 2v2. Mittfält som oftast är felvända? Var i plan sker det? 

4. Träna där i så stor utsträckning som möjligt. 

5. Tid - Övningarna bör vara så långa att de tillåter spelarna många 

repetitioner för att utveckla ”erfarenhet”, agerande i situationer utifrån 

långtidsminnet. 

6. Utveckla frågor som berör spelet för att hjälpa spelarna reflektera och 

förstärka lärande processen. 

 

RIKTLINJER FÖR ATT LÄRA UT SPELET 

1. Förklara syftet med spelet. 

2. Förklara kort (4-5 max) regler och anvisningar, ex tid, yta. 

3. Låt dem spela några minuter och observera. (Utvärdera under 

observation) 

4. Får du ut syftet av spelet? Hur kan du modifiera det? Ex, storlek, antal 

spelare, positioner, anvisningar. 

5. Variera nivån av press. Ändra regler, extra försvarare - mindre tid/yta. 

6. Använd individuella frågeställningar under aktiviteten. 

7. Leta efter ”Lärande situationer”: Bryt snabbt vid rätt tillfälle och ställ 

taktiska frågor till gruppen, Ex Hur kunde ni agerat annorlunda i 

försvarsspelet vid den aktuella situationen? Vad prioriteras? 

8. Feedback - både bra och mindre bra beslut - använd frågor. 

9. Försök inte berätta hur - använd feedback till att ställa frågor och låt 

spelaren komma fram till hur. 
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VÅR KULTUR 

 

ARBETSMORAL - För det första, vi arbetar hårt, och vi gör det hängivet. På 

träning och i match. Vi sätter en stolthet i att alltid göra vårt yttersta. 

Det kan bäst förstås som förpliktelsen att inte förlora bollen eller om vi förlorar 

bollen, att försöka vinna tillbaka den. Det är definitionen på förpliktelsen mot 

laget. 

 

RESPEKT - Tänk alltid på att vara rädd om och visa respekt för dina lagkamrater, 

dina ledare, din förening och din idrott. Och inte minst, visa respekt mot och var 

rädd om dig själv och bestäm hur du vill att andra ska uppfatta dig. Vi 

förstår vilket ansvar vi har när vi representerar Kalmar FF och respekterar den 

miljö vi verkar i. 

 

ÖDMJUKHET - Det finns inte utrymme för spelare som tror de är större än laget. Vi 

har självförtroende och stor tro till vår egen förmåga. Men ödmjukhet är alltid 

vår grund. Vi är prestigelösa när det kommer till att ta kritik och försöker lära oss 

så mycket som möjligt av varandra. Vi vet att våra framgångar som lag 

likväl som individuella framgångar, till stor del beror på vår omgivning. 

 

DET EGNA ANSVARET - Vi kommer i tid, vi är alltid förberedda, både mentalt och 

fysiskt, till träning och match. Att ha rätt tankar inför uppgiften är mitt eget 

ansvar. Vi skyller inte ifrån oss. 

 

MEDKÄNSLA - Vi känner med varandra. Vi försöker alltid förstå våra lagkamrater 

utifrån deras situation, både på planen och utanför 

planen. Sedan hjälper vi varandra. ”Några av fotbollens viktigaste 

beståndsdelar är löpvillighet, arbetsvillighet, duellspel och kampmoral. Vi förstår 

att nämnda faktorer inte är I motsatsförhållande till passningsskicklighet, teknisk 

hög nivå och anfallsspel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


