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Varför spelarutbildningsplan? 

 

Ger samsyn hur vi ska utbilda våra spelare i träning och match 

Vi vet vad och när vi ska öva på olika saker 

Vägledning för ett långsiktigt lärande 

 

 

Målbild (principer) 

 

Vår spelarutbildningsplan är indelad i 4 nivåer där varje nivå har sin målbild som förmedlar 

vårt val, hur vi vill spela fotboll. 

 

Nivå 1: (6-9)  Jag och bollen (individuell färdighet) 

Nivå 2: (9-12)  Lära för att träna (delaktighet, jag och närmsta medspelare) 

Nivå 3: (12-15)  Träna för att utvecklas (ansvar, jag och laget) 

Nivå 4: (15-19)  Träna för att prestera (detaljer & taktik) 

 

 

Lärande 

 

Enhanced guided discovery (EGD) 

 Tränaren guidar spelaren till egen upptäckt genom frågeteknik i form av öppna frågor 

med ett av tränaren genomtänkt syfte. (Inte ja eller nej frågor.) Långsiktig och 

kraftfull metod. 

 

Positiv förstärkning 

 Tränaren jobbar med positiv förstärkning på beteenden som spelaren kan påverka. 

T.ex. beslutsfattande, lyssna på tränare/varandra m.m. 

 

Eget beslutsfattande 

 Tränaren uppmuntrar till eget beslutsfattande och pratar om följderna av ageranden 

istället för att tillrättavisa. 

 Tränaren utgår från att spelaren alltid tar det bästa beslutet utifrån den givna 

situationen. 
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Nivå 1: Jag och bollen 

 

Färdigheter i fokus för spelare 

 Drivning 

 Dribbla 

 Finta/utmana 

 Skott 

 Tillslag 

 Vändning 

 Press 

 Tackling 

 

Tränarens förhållningssätt 

 Individuell bekräftelse 

 EGD 

 Positiv förstärkning 

 

Träningarna karaktäriseras av 

 Många bollkontakter, 1 boll/spelare 

 Mycket spel, max 3 mot 3 

 Hög aktivitetsnivå 

 Färdigheter nivå 1 

 Att spelarens beslutsfattande uppmuntras 

 Inslag av perception i majoritet av övningarna 

 

Match 

 Prestationsfokus (fokus på det som spelaren kan påverka kopplat till spelidé) 

 Individuella anfallstekniker 

 Alla försöker ta tillbaka bollen (press) 

 Lika mycket speltid för alla 

 Låt spelarna lösa matchsituationerna (egna beslut) 
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Nivå 2: Lära för att träna 

 

Färdigheter i fokus för spelare 

 Drivning, vändning 

 Skjuta 

 Dribbla 

 Finta/utmana 

 Press & understöd 

 Försvarssida 

 Kort/lång passning 

 Mottagning i/med rörelse 

 Täcka ytor (i spel samt vid fasta situationer) 

 Markera (i spel samt vid fasta situationer) 

 Tackling 

 

Färdigheter i fokus för lag 

 Väggspel 

 Överlapp 

 Grunder i anfallsspel (spelbarhet, spelavstånd, spelbredd och speldjup) 

 Uppflyttning 

 

Tränarens förhållningssätt 

 Individuell bekräftelse 

 EGD 

 Positiv förstärkning 

 Krav på fokus och ansträngning 

 Dynamisk nivåanpassning vid behov 

 

Träningarna karaktäriseras av 

 Många bollkontakter 

 Mycket spel/smålagsspel 

 Hög aktivitetsnivå 

 Färdigheter spelare/lag nivå 2 

 Att spelarens beslutsfattande uppmuntras 

 Orientering, lyft blick, se på spelet (perception) 

 Inslag av perception i majoritet av övningarna 

 

Match 

 Prestationsfokus (fokus på det som spelaren kan påverka kopplat till spelidé) 

 Individuella anfallstekniker 

 Kollektiva anfallsmetoder 

 Grundläggande kollektivt försvarsspel (försvarssida, press och understöd, täcka ytor) 

 Lika mycket speltid för alla 

 Låt spelarna lösa matchsituationerna (egna beslut) 

 Prova olika positioner 

 Jämna lag 
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Nivå 3: Träna för att utvecklas 

 

Färdigheter i fokus för spelare 

 Drivning, vändning 

 Skjuta 

 Dribbla 

 Finta/utmana 

 Press & understöd 

 Försvarssida 

 Kort/lång passning 

 Mottagning i/med rörelse 

 Täcka ytor (i spel samt vid fasta situationer) 

 Markera (i spel samt vid fasta situationer) 

 Tackling 

 Nick 

 

Färdigheter i fokus för lag 

 Väggspel 

 Överlapp 

 Grunder i anfallsspel (spelbarhet, spelavstånd, spelbredd och speldjup) 

 Uppflyttning 

 Spelvändning 

 Överflyttning/centrering 

 Uppflyttning/nedflyttning 

 Fasta situationer defensivt 

 

Tränarens förhållningssätt 

 Individuell bekräftelse 

 EGD 

 Positiv förstärkning 

 Krav på fokus och ansträngning 

 Dynamisk nivåanpassning vid behov 

 

Träningarna karaktäriseras av 

 Många bollkontakter 

 Mycket spel/smålagsspel 

 Hög aktivitetsnivå 

 Färdigheter spelare/lag nivå 3 

 Att spelarens beslutsfattande uppmuntras 

 Orientering, lyft blick, se på spelet (perception) 

 

Match 

 Prestationsfokus (fokus på det som spelaren kan påverka kopplat till spelidé) 

 Individuella anfallstekniker 

 Kollektiva anfallsmetoder 

 Kollektivt försvarsspel, positionsförsvar 

 Alla som tränar regelbundet spelar lika mycket 

 Låt spelarna lösa matchsituationerna (egna beslut) 

 Positioner börjar renodlas 
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Nivå 4: Träna för att prestera 

 

Färdigheter i fokus för spelare 

 Drivning, vändning 

 Skjuta 

 Dribbla 

 Finta/utmana 

 Press & understöd 

 Försvarssida 

 Kort/lång passning 

 Mottagning i/med rörelse 

 Täcka ytor (i spel samt vid fasta situationer) 

 Markera (i spel samt vid fasta situationer) 

 Tackling 

 Nick 

 

Färdigheter i fokus för lag 

 Väggspel 

 Överlapp 

 Grunder i anfallsspel (spelbarhet, spelavstånd, spelbredd och speldjup) 

 Uppflyttning 

 Spelvändning 

 Kontring 

 Direkt återerövring 

 Överflyttning/centrering 

 Uppflyttning/nedflyttning 

 Fasta situationer defensivt 

 

Tränarens förhållningssätt 

 Individuell bekräftelse 

 EGD 

 Positiv förstärkning 

 Krav på fokus och ansträngning 

 Dynamisk nivåanpassning vid behov 

 

Träningarna karaktäriseras av 

 Mycket spel/smålagsspel 

 Färdigheter spelare/lag nivå 4 

 Att spelarens beslutsfattande uppmuntras 

 Orientering, lyft blick, se på spelet (perception) 

 

Match 

 Prestationsfokus (fokus på det som spelaren kan påverka kopplat till spelidé) 

 Individuella anfallstekniker 

 Kollektiva anfallsmetoder 

 Kollektivt försvarsspel, positionsförsvar 

 Alla uttagna spelar 

 Låt spelarna lösa matchsituationerna (egna beslut) 

 Positioner renodlas 
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Fysträning för Ungdomslagen i FC Hessleholm 

Komplement till spelarutbildningsplan 2017 

 

Utgångspunkter i vårt träningsupplägg 

 

 Det är kul att känna att man hela tiden utvecklas och blir bättre 

 Innehållet i träning med barn ska vara genomtänkt och 

individ/åldersanpassad 

 Den absolut främsta orsaken till skador är felaktig träning som inte har 

hänsyn till barnens förutsättningar 

 Långsiktighet 

 

 

Optimal träning utifrån kroppens förutsättningar 

 

Till skillnad från spelarutbildningens åldersindelning så kommer vi med fysträningen jobba 

utefter 3 olika utvecklingsfaser. 

 Prepubertal ålder (ca 6-11 år) 

 Pubertal ålder (ca 11-14 år) 

 Postpubertal ålder (ca 14-17 år) 

 

Utifrån biologiska förutsättningar i de olika pubertala faserna planerar/väver vi in moment som 

uppvärmning, styrka/fys, uthållighet/kondition, koordination/teknik, snabbhet samt rörlighet i 

våra fotbollsträningar (I den mån vi kan så bör/ska vi lägga in moment där vi samtidigt tränar 

upp spelarnas perception). 

 

 

Långsiktighet 

 

För att maximera våra spelares utveckling bör vi jobba på ett sätt som förbereder våra spelare 

optimalt inför de kommande utvecklingsfaser som de står inför. 

 

Detta gör vi genom att planera in de moment som spelarna behöver ha utvecklat innan de når 

nästa fas i puberteten. Ex. för att kunna optimera effekten av den plyometriska träningen, som 

vi bör fokusera på i den pubertala fasen, så behöver vi säkerställa att spelarna har tränats rätt 

för att inte utsätta dem för onödiga skaderisker. 

 

Detta möjliggörs genom kunskap om kroppens faser samt en god och långsiktig planering. 
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Prepubertal fas 

(ca 6-11 år) 

 

Uppvärmning 

 

Syftet med uppvärmning är: 

 Att mentalt förbereda spelarna för fysisk träning. 

 

Hur ska vi utforma uppvärmning för prepubertala spelare? 

 Gärna totalt 30 minuter men sikta på minst 20 minuter. 

 Börja med en period av ca 5 minuter lång lugn uppvärmning. Här kan man väva in 

olika moment såsom motoriska färdigheter, perception, balans m.m. 

 Bygg sedan på denna med en lite längre period på ca 15 minuter där intervaller bör 

vara en del (ca 6-10 sekunder aktivt och lika lång tid vila). Här är valfriheten stor kring 

hur ett upplägg bör se ut men tänk på att väva in så mycket som möjligt för att frigöra 

mer tid till själva fotbollsutbildningen. Förslag på inslag kan vara träning av atletisk 

hållning, bålstabilitet, motorisk utveckling m.m. Låt dessa ca 15 minuter progressivt bli 

mer av intensiv karaktär. 

 

 

Uthållighetsträning 

 

Vad kan vi uppnå med uthållighetsträning? 

 En marginell ökning av den aeroba kapaciteten. Möjligheten att träna upp 

hjärtmuskeln är väldigt låg då hjärtat är litet och blodkärlen är tjocka vilken inte ger 

upphov till något högt blodtryck och därmed inget motstånd för hjärtmuskeln. 
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Styrketräning 

 

Varför ska vi träna styrketräning med spelare i denna fas? 

 Tillräcklig styrka är en förutsättning för att ett barn ska kunna lära sig rätt 

rörelseteknik. Detta innebär att med rätt träning så erbjuder vi barnen ett bredare 

batteri av rörelsemönster.  

 Det är viktigt att vi lär barnen rätt teknik i början då ett felaktigt rörelsemönster är 

svårt att ändra och är mycket tidskrävande. 

 En felaktig teknik ligger till grund för de flesta skador vi ådrar oss under livet. 

 Styrketräning i form av bålstabilitetsstärkande övningar minskar risker för knäskador 

och styrketräning som form är skadeförebyggande generellt. Bålstärkande övningar 

ska vara ett inslag i alla åldrar. 

 Styrketräning stärker skelettet. Allsidighet är av stor vikt. 

 Styrketräning för barn är förhållandevis riskfritt (skador inom fotbollen är 1500 gånger 

mer vanligt än inom styrketräning då det gäller barn). 

 

Hur ska vi träna styrketräning med spelare i denna fas? 

 Det vi ska fokusera på är neuromuskulär anpassning – vilket innebär att vi ska erbjuda 

styrketräning som bl.a. utvecklar deras motorik och rörelsemönster. 

 Förekomst av rotation i bålen återfinns i ungefär 95% av de moment som finns inom 

fotboll. 

 Vi ska stärka bålstabiliteten hos våra spelare genom dynamiska och/eller 

rotationsövningar i bålen. 

 Styrketräningen ska vara allsidig för att optimera barnens chanser till ett så brett 

rörelsemönster som möjligt. 

 Övningarna kan vara med eller utan vikt/motstånd och med ett stort fokus på korrekt 

utförande. 

 Barn i denna ålder kan endast i begränsad omfattning påverka sin muskelmassa då de 

saknar hormonella förutsättningar för detta. 

 Ej heller kan de träna upp den del av muskeln (bindvävskomponenter som gör 

muskeln elastisk) som är essentiell för explosiv styrka. 

 

 

Koordination/teknikträning 

 

 När det gäller koordination och teknik så bör träningsupplägget vara av varierande 

karaktär för att minska risken för en automatiserad rörelse som är anpassad för 

fotbollsspelarens nuvarande fysiska förmåga, vilket begränsar framtida utveckling. 
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Snabbhetsträning 

 

 Bör fokusera på reaktionssnabbhet i åldrar 7-11 då det endast kan tränas marginellt 

vid senare ålder. 

 Frekvensträning. Spelarens förmåga till snabba steg. 

 Viktigt att träna detta när spelaren inte är trött i kroppen eller stressad psykiskt. 

 

Snabbhetsträning 

 Använd taktila, visuella och auditiva signaler vid t.ex. stafetter, lekar eller andra 

övningar med t.ex. boll (alternativt motoriska svar på given signal). 

 

Komplex snabbhetsträning 

 Övningarna bör innehålla stor variation på motoriska moment. (Hoppa, springa, 

klättra, krypa, rulla m.m.) 

 

 

Rörlighetsträning 

 

 Finns väldigt lite forskning inom området. Det som kan mätas än så länge är att 

rörligheten avtar med åren såvida den inte underhålls. 

 Bör eftersträva en så mångsidig rörelseträning som möjligt under barn och 

ungdomsåren för att optimera utvecklandet av de grundläggande naturliga rörelserna 

såsom hoppa, springa, kasta m.m. samt idrottsspecifik rörelseförmåga. 
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Pubertal fas 

(ca 11-14 år) 

 

Uppvärmning 

 

 Ungdomar i pubertal fas är mer tåliga för längre perioder av intensiv aktivitet till 

skillnad från barn i prepubertal ålder. 

 

 

Uthållighetsträning 

 

Vad kan vi uppnå med uthållighetsträning för pubertala spelare? 

 Från ca 11-12 års ålder (för flickor) ökar kroppens potential att tillgodogöra sig aerob 

träning drastiskt. Hjärtat växer, blodkärlen växer inte i samma takt vilket innebär att 

hjärtat får arbeta hårdare och blir därmed starkare. (Största effekten av detta 

återfinns vid ca 13-15 års ålder.) 

 Vid 14-15 års ålder finns i princip samma mängder Hemoglobin (transporterar syre) i 

blodet som hos vuxna vilket ökar kroppens förmåga att syresätta musklerna. 

 Andningsapparaten genomgår förändringar som ökar kroppens förmåga att syresätta 

blodet. 

 

Hur ska vi bedriva uthållighetsträning för pubertala spelare? 

 Distanspass kombinerat med intervallpass med både långa och korta intervaller. Långa 

intervaller på ca 200 meter vid 85% av maxfart, 4-6 set. Korta intervaller bör ligga på 

4-6 set à 4 x 50 meter. Gärna 3 pass/vecka. Glöm inte bollen. 

 

 

Styrketräning 

 

Vad ska vi fokusera på för typ av styrketräning under spelarens pubertala fas? 

 Plyometrisk allsidig träning för att utveckla den explosiva styrkan. (Glöm ej bålen) 

 Kroppen är som bäst rustad under den pubertala fasen att utveckla de elastiska 

komponenterna i musklerna – därav punkten ovan. 

 

 

Koordination/teknikträning 

 

 När det gäller koordination och teknik i fasens tidigare skede så bör träningsupplägget 

vara av varierande karaktär för att minska risken för en automatiserad rörelse som är 

anpassad för fotbollsspelarens nuvarande fysiska förmåga, vilket begränsar framtida 

utveckling. 

 I fasens senare skede kan koordination och teknikträning övergå mot mer renodlad 

fotbollsspecifik träning. 
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Snabbhetsträning 

 

Förutom den snabbhetsträning som innefattas i styrketräningen för denna fas så bör: 

 Snabbhetsträningen innefatta en successiv ökning av svårighetsgrad när det gäller 

valalternativ och beslutsfattande gällande möjliga motoriska svar. 

 Snabbhetsträningen ska vara av varierande karaktär för att minska risken för en 

automatiserad rörelse som är betingad till kroppens nuvarande prestationsnivå, vilket 

kan motverka utvecklingen av snabbhet (gäller vid fasens tidigare skede). 

 

 

Rörlighetsträning 

 

 Rörlighetsträningen ska bedrivas med syfte att upprätthålla ett brett rörelsemönster så 

att fotbollsspelaren inte begränsas i funktionalitet. 
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Postpubertal fas 

(ca 14-17 år) 

 

Uppvärmning 

 

 Uppvärmningen i denna fas bör efterlikna uppvärmningen för vuxna. Grunden för 

denna typ av uppvärmning är 15 minuters kontinuerligt arbete. Intensiteten bör ökas 

successivt under denna tidsperiod. 

 Detta bör följas av ca 5-15 minuter av högintensiva, korta intervaller (ca 6-10 sek) 

med dubbel mängd vila. Detta följs av ca 5-6 minuter av vila med varma kläder innan 

t.ex. matchstart eller fortsatt träning. Vilan på 5-6 minuter bygger upp en overshoot 

av fosfokreatin vilket ökar prestationsförmågan. 

 

 

Uthållighetsträning 

 

Vilka delar av kroppen kan man påverka under postpubertal fas? 

 I slutfasen av puberteten minskar möjligheterna att påverka den respiratoriska aeroba 

förmågan. 

 Den lokala aeroba förmågan (muskelgrupper) går däremot att träna med god effekt i 

form av bildandet av fler och större mitokondrier i muskelcellerna (den del av cellen 

som frigör energi med hjälp av syre). Detta gör att muskelcellen kan tillgodogöra sig 

mer syre än innan och därmed bli mer effektiv. 

 

Hur bör man träna för att utveckla den lokala aeroba förmågan? 

 Man bör återgå till ett liknande upplägg som hos prepubertala barn. Högintensiv 

intervallträning fast på en helt annan nivå kvalitativt och kvantitativt. 

 Det är viktigt att intervallerna är kvalitativa, d.v.s. maximal ansträngning för att nå 

goda resultat. 
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Styrketräning 

 

Vad är kroppen som mest mottaglig för under denna fas? 

 Under postpubertal ålder uppstår särskilt gynnsamma förhållanden för att bygga 

muskelmassa (muskelhypertrofi). 

 

Hur ska man träna för att bygga muskler i denna fas? 

 6-12 repetitioner per set (70-85% av max) och 3-10 set fördelat över 1-3 övningar per 

muskelgrupp. Vilan bör ligga på ca 1-1,5 minuter mellan varje set.  

 1-3 pass per vecka per muskelgrupp. 

 

Frågor att ställa sig kring muskelhypertrofi (muskelbyggande): 

 Vad är syftet med att bygga dessa muskelgrupper större? 

 Hur säkerställer jag att kroppens övriga muskelgrupper hamnar i balans så att inte 

missförhållanden i kroppen uppstår? 

 Vilka redskap ska jag använda? Vikter, gummiband, egen kropp, parövningar etc. 

 

 

Koordination/teknikträning 

 

 Det är i slutet av detta stadie som automatisering av rörelser bör eftersträvas då 

kroppen börjar närma sig sitt vuxna tillstånd. 

 

 

Snabbhetsträning 

 

I denna fas ska det fokuseras på dels: 

 Muskelbyggande träning då detta ökar mängden muskelfibrer typ 2. Denna typ av 

muskelfibrer gör dig starkare men får även muskeln att kunna kontraheras (förkorta 

sig) snabbare.  

 Fortsätta med plyometrisk träning då detta är fortsatt givande. Viktigt är att anpassa 

snabbhetsträningen så att den blir funktionell – t.ex. riktningsförändringar. 

 

 

Rörlighetsträning 

 Rörlighetsträningen ska bedrivas med syfte att upprätthålla ett brett rörelsemönster så 

att fotbollsspelaren inte begränsas i funktionalitet. 
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Definitioner 

 

Aerob förbränning 

 

Energi som frigörs med hjälp av syre. Startas med hjälp av anaeroba processer i 

muskelcellerna. 

 

 

Anaerob förbränning 

 

Frisläppning av energi i muskelcellen som inte kräver syre. Detta skapar ”syreskuld” efter ett 

tag men är även viktig i startandet av den aeroba processen. 

 

 

Excentrisk träning 

 

Excentrisk träning är bra för att den ger möjlighet till att bygga muskler mer effektivt då 

muskler är starkare i den excentriska fasen. En bra excentrisk träning för t.ex. biceps är att 

hanteln långsamt släpps ned. 

 

 

Koncentrisk träning 

 

Koncentrisk träning är när muskeln förkortar sig. Vid träning av biceps sker detta t.ex. när 

man lyfter en hantel upp mot axeln. 

 

 

Neuromuskulär anpassning 

 

Kommunikation mellan hjärnan och muskelfibrer/celler. 

 

 

Perception 

 

Kroppens förmåga att, genom sinnesintryck, selektera värdefull information. De sinnen vi 

framför allt använder oss av i fotboll är syn, hörsel och känsel. 
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Bilaga 1: Mat, dryck och återhämtning 

 

Fotbollsspelarens prestation och utveckling påverkas av vad, hur mycket och när hon äter och 

dricker. Träning bryter ned. Ska du kunna tillgodogöra dej träningen måste du få i dej en 

näringsriktig kost väl fördelad under dagen och med bra tidsintervaller till träningen. Dessutom 

måste du se till att få tillräckligt med återhämtning bland annat genom vila och sömn. 

Medvetenhet runt kostens och återhämtningens betydelse ökar möjligheten att lära dig vad 

just du behöver för att må bra och kunna tillgodogöra dej all din träning. 

 

Vi vet att de 3 huvudmålen frukost, lunch och middag behöver kompletteras med 2-3 

mellanmål varje dag. Hur mycket sömn jag behöver är individuellt och åldersrelaterat men 

behovet ökar ju mer jag tränar. Återhämtning genom sömn och vila är självklart 

livsnödvändigt men betydelsefull återhämtning för fotbollsspelare kan också vara att jag gör 

något jag tycker är kul helt utanför min idrott och som inte handlar om fysisk ansträngning. 

 

Att vara noggrann med att uppfylla behoven av mat, dryck och återhämtning hjälper dej att 

orka med och att lyckas med de olika aktionerna under träning och match. Det gör att glädjen 

att idrotta ökar liksom att du utvecklas och får ökad motivation genom att du kontinuerligt blir 

lite skickligare på det vi övar på. 
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Bilaga 2: Egenskaper utifrån positioner i anfalls och 

försvarsspel nivå 3 & 4 

 

YTTERBACK 

 

ANFALLSSPEL, FÖRMÅGA ATT: 

 Snabbt skapa spelbredd och vara spelbar 

 Passa kort och långt med precision 

 Funktionellt ta emot och flytta bollen 

 Driva boll i hög fart med kontroll 

 Ta emot bollen i rörelse 

 Utmana och skapa numerära överlägen (tex genom att överlappa) 

 Vara sprintuthållig och djupledslöpa 

 Ge understöd med bra spelavstånd 

 Slå precisa inlägg och inspel 

 

FÖRSVARSSPEL, FÖRMÅGA ATT 

 Värdera och behärska olika typer av press 

 Täcka viktiga ytor 

 Förhindra inlägg 

 Försvara mot inlägg 

 Kommunicera och samarbeta med närmaste spelare (tex innerback och 

yttermittfältare) 

 Bryta, tackla och vinna dueller (erövra boll) 
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INNERBACK 

 

ANFALLSSPEL, FÖRMÅGA ATT 

 Vara spelbar och aktiv i speluppbyggnad 

 Ta emot bollen funktionellt 

 Erövra spelytor i djupled 

 Driva boll i hög fart med kontroll 

 Med vinklade pass hitta rättvänd spelare 

 Utföra spelvändningar med hög hastighet i passning 

 Vara offensiv i huvudspelet 

 Ge understöd till bollhållare 

 Orientera sig och agera utifrån ständigt uppdaterad information 

 

FÖRSVARSSPEL, FÖRMÅGA ATT 

 Vara snabb i löpningar och vändningar 

 Värdera och behärska att bryta, tackla och nicka 

 Vara stark i duellspel (erövra boll) 

 Visa ledaregenskaper 

 Styra höjd och bredd i backlinjen 

 Kommunicera och samarbeta med övriga backar 

 Pressa och täcka ytor 

 Försvara mot inlägg 

 Samarbeta med innermittfältare för att hindra rättvänd motståndare att ha bollen 

under kontroll i spelyta 2 
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YTTERMITTFÄLTARE 

 

ANFALLSSPEL, FÖRMÅGA ATT 

 Utmana 1 mot 1 

 Kunna passera motståndare genom att finta och dribbla förbi 

 Driva boll i hög fart med kontroll 

 Vara sprintuthållig 

 Vara spelbar (rättvänd) 

 Bidra till lagets spelbredd 

 Medverka i lagets motrörelser 

 Snabbt uppfatta och agera vid omställningar 

 Slå precisa inlägg och inspel 

 

FÖRSVARSSPEL, FÖRMÅGA ATT 

 Värdera samt behärska press och täckning 

 Kommunicera och samarbeta med backlinje och övriga laget 

 Snabbt uppfatta och agera vid omställningar 

 

 

INNERMITTFÄLTARE 

 

ANFALLSSPEL, FÖRMÅGA ATT 

 Orientera sig och agera utifrån ständigt uppdaterad information 

 Vara spelbar i vinkel (gärna rättvänd) 

 Medverka i lagets motrörelser 

 Använda spelvändningar 

 Passa kort och långt med båda fötterna 

 Ta emot bollen funktionellt 

 Täcka (skydda) bollen 

 Driva boll i hög fart med kontroll 

 Skjuta distansskott 

 
FÖRSVARSSPEL, FÖRMÅGA ATT 

 Vara löputhållig 

 Vara kvick i riktningsförändringar 

 Samarbeta i samt behärska press och täckning 

 Vara stark i duellspel och andrabollsspel (erövra boll) 

 Bryta, tackla och nicka 

 Samarbeta med innerbackar för att hindra rättvänd motståndare att ha bollen under 

kontroll i spelyta 2 
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FORWARD 

 

ANFALLSSPEL, FÖRMÅGA ATT 

 Orientera sig och agera utifrån ständigt uppdaterad information 

 Göra sig spelbar i spelyta 1 och 2 

 Medverka i lagets motrörelser 

 Använda korta passningar som tex instick, väggspel och tillbakaspel 

 Avsluta med olika tekniker i straffområdet 

 Avsluta med första tillslaget i straffområdet 

 Behärska individuella anfallsvapen såsom dribbling, fint, drivning och skott 

 Bidra till lagets speldjup framåt 

 Utföra funktionella mottagningar såväl rättvänd som felvänd 

 Vara explosiv 

 Vara snabb, tidig och konsekvent i djupledslöpningar 

 Utmana motståndare 

 

FÖRSVARSSPEL, FÖRMÅGA ATT 

 Snabbt återerövra bollen 

 Pressa och täcka 
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Bilaga 3: Enhanced Guided Discovery 

 

Enhanced guided discovery är en utlärningsmetod som bygger på att låta spelarna ”upptäcka” 

syftet med övningen och baseras på öppna frågor med ett genomtänkt syfte. 

 

Öppna frågor är: 

 Vad? 

 Hur? 

 När? 

 Var? 

 Vilka? 

 Varför? (denna fråga tenderar till att bli ifrågasättande och är inte alltid att 

rekommendera) 

 Syftet med att ställa öppna frågor är att låta spelarna själva få ”upptäcka” den 

kunskap/förståelse man vill förmedla. Denna metod är mycket kraftfullare och ger en 

djupare förståelse hos spelarna än om vi förklarar och visar. 

 

Fördelar: 

 Skapar en djupare förståelse 

 Uppmuntrar spelaren till att ta egna initiativ och beslut 

 

Nackdel: 

 Tidskrävande. 

 

 

Frågor kan med fördel ställas både till bollhållare och de spelare som inte är bollhållare, 

beroende på syfte med övningen. 

 

Förslag på frågor: 

 Vilka passningsalternativ har du nu? 

 Hur kan du skapa dig en bättre passningsmöjlighet? 

 Hur kan du skapa en yta till dig/din medspelare? 

 Vad händer om du ställer dig här? (En indirekt fråga som ibland behövs om den första 

öppna frågan inte fungerade som planerat) 

 Var finns yta som du kan bli spelbar i? 

 När bör du retirera/pressa? 

 

 
  



Spelarutbildningsplan FCH version 2.0 2017-01-01 
© FC Hessleholm 2017, Framtagen och bearbetad av: Olle Nilsson & Joakim Nygren 

22 

Bilaga 4: Positiv feedback & Positiv Förstärkning 

 

Positiv feedback 

 

Med utgångspunkt att vi utbildar våra spelare så är feedbacken (återkopplingen) essentiell. Vi 

strävar efter att jobba med konsekvenser av de beslut spelarna fattar och hur man skulle 

kunna göra istället. Vi är också övertygade om att våra spelare är mycket medvetna om när 

det blir fel, alltså behöver vi inte påpeka det/förstärka det negativt. Alltså behöver vi jobba 

med positiv feedback som stärker spelarens förmåga att fatta beslut samt stärker spelarens 

tro på sig själv. 

 

Det vi behöver vara medveten om är VAD vi ger feedback på. Det vi ska ge återkoppling 

(positiv feedback) på är de val spelaren gör, vilka ageranden och beteenden spelare uppvisar. 

Den positiva feedbacken ska ge spelaren möjlighet att vidareutveckla dessa ageranden m.m. 

Feedbacken handlar om vad spelaren behöver utveckla och därifrån väljer man lämplig metod, 

t.ex. EGD. 

 

 

Positiv förstärkning 

 

Förstärkning (till skillnad från återkoppling) handlar om att förstärka vissa ageranden vi vill se 

mer av. När vi väljer att förstärka något agerande så är det viktigt att vi väljer att förstärka 

något som spelaren själv kan påverka. 

 

Nedan följer exempel på förstärkning av sådant som spelaren inte kan påverka: 

 Vad duktig du är! 

 Vad snabb du är! 

 Du är en riktig målskytt! 

 Bra! (Vad är det som är bra?) 

 

Denna förstärkning syftar inte till att utveckla spelaren utan förstärker tron på sådant spelaren 

inte kan påverka och forskning visar tydligt på att detta är direkt kontraproduktivt. 

 

Den förstärkning vi ska ge kan se ut på följande sätt: 

 Bra kämpat! (Något som spelaren kan påverka) 

 Du vågade slå den avgörande passningen. Bra! 

 Vad bra att du springer in och gör dig spelbar mellan mittfältarna och backarna! 
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Bilaga 5 : Mall Fysträning 

 

Rubrik: _____________________________________ (Fyll i vad som ska tränas, t.ex. sprint) 

 

 

Vilken fysisk kvalitet ska tränas? (ringa in) 

 

Snabbhet/Frekvens Styrka/stabilitet Explosiv styrka 

 

Uthållighet  Rörlighet  Reaktionsförmåga 

 

 

Vilka muskler/muskelgrupper används primärt och skall tränas? 

  

 

  

 

  

 

  

 

Har adekvat uppvärmning för denna typ av övning genomförts? Ja Nej 

 

 

Vilken lämplig övning används? ____________________________________ . 

 

 Hur långt/hur många repetitioner? _________________ 

 

 Hur många set? _________________ 

 

 

Vilka redskap används? 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Utvärdering 

 

Blev resultatet det jag förväntat mig? Ja Nej 

 

Om Nej. Vad stämde inte? 

 


