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Hela ungdoms-
verksamheten
kännetecknas mer och 
mer av innehållet i 
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Glädje och utveckling



5-12 år
- Fyller på tills 20 spelare
- Målet är att ledarna är 
utbildade föräldratränare, 5-6 
st per lag

Elitförberedande 13-16 år
- Huvudansvariga utbildade 
instruktörer
- Föräldrar uppmuntras ta 
andra roller runt laget
- Arbetar med utbildning inom 
följande 4 områden:
1) Fotbollskunskap
/spelarutbildning
2) Mental träning
3) Fysisk- och 
skadeförebyggande träning
4). Social träning

Akademin U17-A-laget
- ELITVERKSAMHET
- Begränsat med platser



Intensivare 
satsning på 
sin idrott

1. 2.



Bra prestationsbeteende för utveckling:
• Anstränger sig

• Fokuserar på utveckling 

• Försöker lösa problem

• När man inte lyckas försöker man hitta andra lösningar

• Ser ”misstag” som något man kan lära sig av och som gör att man blir bättre i 
det längre loppet.



Exempel på utmaningar som fotbollsspelare 
ofta stöter på på väg mot yttersta elit:

• Ökad 
konkurrens

• Att sitta på 
bänken

• Att inte få spela på 
sin favoritposition

• Att inte få så mycket 
uppmärksamhet från sin tränare

• Perioder där 
utvecklingen står still

• Att byta tränings-
och matchmiljö

• Gå från att 
vara 
”stjärnan” 
till att 
kanske vara 
en liten 
stjärna 
bland stora 
stjärnor

• Att köra 
extraträning 
efter 
träning när 
kompisar 
går hem

• Att bli 
skadad



Ditt sätt att se på framgång och kompetens 
påverkar barnets syn på framgång och kompetens
För att stimulera fokus på utveckling kan du därför exempelvis uppmuntra när ditt 
barn:
• Gör något lite bättre än dom det gjort förut (oavsett hur bra det är i jämförelse 
med andra).
• Anstränger sig (med rimlig kravnivå) utifrån det dom hade att ge för dagen.
• Vågar ta risker (för det är positivt för prestationen att våga ta risken att misslyckas).
• Lär sig något nytt.
• Tar lärdom av ett misstag eller misslyckande. 
• När dom känner att jag har utvecklats.  
• När dom kör fast och fortsätter anstränga sig och hittar en ny strategi som fungerar 
bättre.
• Uppvisar bra beteende mot andra i laget, domare och motståndare.
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Låt alla lyckas

Gör övningar som alla klarar i första steget – ge sen 
möjligheter till utmaning för dom som behöver utmanas mer. 



Uppmuntra tävling mot sig själv
Uppmuntra spelarna att tävla mot sig själva när de gör teknikövningar. 

a. Bestämma något man fokuserar extra på. 

b. Vad är ”bra utförande” gällande den här detaljen?

c. Hur många av 5 klarar jag? 

d. Tävla mot dig själv! Försök klara fler! Här handlar det om att 
automatisera rätt teknik. Att först klara något fler och fler gånger 
rätt för att sen klara många rätt ofta för att sen göra detta så 
många gånger att det automatiseras (inget man behöver tänka på, 
går av sig självt, det är dit man vill till match för att lägga fokus på 
annat under spelet). 



Vad är det bästa du vet med fotboll?

Fråga alla era spelare: Vad är det bästa du vet med fotboll? 
Samla in allas svar och försök få att det ni gör ger alla något 
eller några av sina svar åtminstone då och då. 



Fokus: utveckling av kvaliteter och 
beteenden
• Lista kvaliteter och beteeenden som spelare skulle kunna ha nytta av som 
fotbollsspelare. Exempel på kvaliteter och beteenden:
• Passningar, mottagningar, vändningar, långa passningar, avslut, snabbhet, kvickhet, 

kondition, löpstyrka, styrka, defensiv omställning, offensiv omställning, återerövring, 
beslutsfattande, förmåga att vara här och nu, förmåga att styra tillbaka sin uppmärksamhet 
till det man ska göra, förmåga att lyssna på instruktioner och omsätta dem i övning, 
förmåga att göra övningar matchlika, förmåga att göra sitt bästa för att varje övning ska bli 
så bra som möjligt för dagen, förmåga att motivera sig att göra även tråkigare typ av träning, 
förmåga att utnyttja det man är extra bra på, förmåga att läsa spelet (”se vad som kommer 
att hända i nästa situation), förmåga att se luckor och hitta ytor med löpningar och 
passningar, hålla huvudet igång och veta vad som händer runtomkring en, hantera skador, 
sköta rehabträning och/eller skadeförebyggande träning, kunna ge sig själv beröm, ge andra 
beröm, veta sin roll och prestera den, veta andras roller och kunna hjälpa dem för att sköta 
dem så bra som möjligt, veta hur vi spelar som lag och hur jag ska bidra för att det ska bli så 
bra som möjligt, peppa medspelare som hänger med huvudet, göra andra i laget bra (och 
genom det även mig), hantera att sitta på bänken, hantera att vara den som inte får åka 
med men som ändå kan vända ”motgången i stunden” till något som gör att man blir bättre 
i längden, kunna ta en mindre tacksam roll för att det är bäst för laget, sköta kost och sömn, 
sköta återhämtning för maximal prestationsutveckling, vara en bra vinnare, vara en bra 
förlorare, hantera mindre bra prestationer och svårigheter och samtidigt fortsätta anstränga 
sig och försöka... 



Fokus: utveckling av kvaliteter och 
beteenden, forts.
• Styra uppmärksamheten till utveckling av kvaliteter hos alla 
spelare som är i laget, oavsett var de befinner sig just nu. 
• Fokus på utveckling i självjämförande perspektiv. 

• Olika situationer erbjuder en mängd möjligheter att öva specifika 
kvaliteter. 
• Ge feedback på utveckling av kvalitet (i självjämförelse) och när det 
passar tips på vad spelaren kan göra för att göra något bättre nästa 
gång. 
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Att på olika sätt hjälpa 
med uppgifter kring 
laget är också ett sätt 
att stötta ditt barn i vår 
verksamhet



Tack! 


