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Förord 

Lidköpings FK Ungdomssektion som består av åldersgrupperna 6–14 år och enbart av cirka 90 ideella ledare där  

väldigt många har gått Tränarutbildning C-Ungdom och 13-14årsledarna har gått Tränarutbildning B-Ungdom. 
Därför har vi använt SVFF spelarutbildningsplan som källa för vår Spelarutbildningsplan då våra ledare  

känner igen spelets skeden och de metoder de kan använda för att utbilda våra barn och ungdomar 
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2019-02-17 Conny Larsson Lidköpings FK Ungdomssektion - VFF Fotbollsutvecklare  

Inledning 

Det synsätt som genomsyrar spelarutbildningsplanen är detsamma som i Fotbollens spela, lek och lär och 

bygger på ett barnrättsperspektiv, med utgångspunkt från FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen). Det innebär att barnets bästa alltid sätts i första rummet och att utgångspunkterna är 

barns rättigheter och lika värde. 

Planen tar hänsyn till barns och ungdomars mognadsnivå för 

att träning och match ska anpassas till deras fysiologiska, 

psykologiska och sociala förutsättningar. 
Därmed uppfyller spelarutbildningsplanen det som Idrotten vill (Riksidrottsförbundets idéprogram) understryker – att idrott 

för barn ska vara lekfull och allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till barnens olika 

utvecklingstakt. Detta för att ge bästa förutsättningar till långsiktig idrottslig utveckling. 

Från barnkonvention till spelarutbildning. 

 

Ett grundläggande behov hos barn är att få leka och känna glädje. Barn leker först och främst för att det är roligt men även 

för att lära sig saker och för att utvecklas. Därför är det viktigt att fotbollsträningen både är rolig och genomtänkt. I Idrotten 
vill står följande: 

 
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter och därigenom utveckla sina fysiska grundfärdigheter. 

Barnets allsidiga utveckling är normgivande för verksamheten. Forskning visar att en allsidig träning som utmanar 

motoriken i unga år har en positiv inverkan på idrottsprestationerna senare i livet. Tränings- och tävlingsfrekvens ska 
hållas på en rimlig nivå i unga år. 

Ur Idrotten vill 
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Barn i elitinriktad verksamhet 

I en elitinriktad verksamhet är förväntningarna ofta väldigt höga vilket kan sätta stor press på barnen. Många 

gånger innebär detta en tidig specialisering för dem. Några utvecklas och blir duktiga i fotboll medan många 

slås ut. 

I den elitinriktade verksamheten är det inte ovanligt att barn nivå grupperas eller väljs ut redan före tio års 

ålder. Ur ett barnrättsperspektiv riskerar barnen att utsättas för kränkningar istället för att deras 

utvecklingsbehov prioriteras. 

 

I Barnkonvention finns absolut inget stöd för sådana metoder. 

SvFF anser att det är möjligt att välja andra och bättre vägar 

vilket vår spelar- och tränarutbildning visar. 

Individanpassning 
För att utvecklas behöver spelarna utmanas. SvFF rekommenderar att tränare använder sig av så kallad individanpassning, 

alltså utmaningar som baseras på spelarnas aktuella färdighets-, kunskaps- och mognadsnivå. Dessa utmaningar bör ges i 

den träningsgrupp spelarna befinner sig i och olika former av cementerade nivåindelningar bör undvikas. Riskerna med 

nivåindelning är att föreningarna enbart nivå indelar baserat på fysisk mognad, att vi får lägre förväntningar på de spelare 

som för tillfället ligger efter och att vi inte drar nytta av de mervärden som mixade grupper ger. Tränare kan lära mer om 

risker med nivåindelning i SvFF:s tränarutbildningar. 

Att hålla på med flera idrotter 
Budskapet i spelarutbildningsplanen är att barns rörelseglädje och utveckling av de fysiska grundförutsättningarna bäst 

främjar den långsiktiga fotbollsutvecklingen. Lek och fysisk aktivitet är grunden för barnens totala utveckling. 

Spelarutbildningsplanen förordar därför allsidighet och variation där barnen får hålla på med olika idrotter och aktiviteter i 

unga år. 
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Föreningens inriktning 
 

 

En av förutsättningarna för att lyckas är att föreningen utarbetar en policy – en tydlig inriktning för hur föreningen vill att 

barn- och ungdomsfotboll ska bedrivas. Föreningens medlemmar ska känna till och följa policyns riktlinjer och styrelsen 

ska driva och stötta arbetet och hålla policyn levande via ett ständigt pågående utbildningsarbete. Policyn, som bör ta sin 

utgångspunkt i Fotbollens spela, lek och lär – svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning, följs upp, utvärderas och 

revideras om så behövs. 

 

Riktlinjerna i policyn bör speglas i föreningens spelarutbildningsplan. I den beskriver föreningen hur träning och match ska 

bedrivas i olika åldrar. Om inriktningen är ”att barn och ungdomar ska ha roligt i sitt fotbollsspelande” måste det synas i 

praktiken. Då präglas både tränare och övningar av att fotboll är det roligaste som finns. Om pojkar och flickor i 7–8-

årsåldern tycker ”att spela, skjuta, lära sig nya saker och att vara med kompisarna” är det roligaste som finns så ska träning 

och match leva upp till det. 

Vi kan tillgodose barnens och ungdomarnas behov och leva upp till föreningens policy, från policy till praktik: 

• om tränaren skapar en positiv miljö där grundförutsättningen är att barn är trygga och mår bra 

• om träningen huvudsakligen består av lekar och spel på en lagom stor yta med många bollkontakter och många 

målchanser 

• om alla spelare får vara med och får spela lika mycket när det är match 

• om tränaren peppar och uppmuntrar spelarnas prestationer och ser matchen som ett utbildningstillfälle. 

 

Föreningens spelarutbildningsplan 
En förening med välutbildade tränare har förutsättningar för att genomföra en bra spelarutbildning. För att nå dit är det 

viktigt att föreningens tränare kontinuerligt går SvFF:s tränarutbildningar och att de genomför interna fortbildningar där en 

spelarutbildningsplan är utgångspunkten för lärandet. 

Ett sätt att skapa större kunskap om spelarutbildning är att föreningen och dess ledare bygger sin egen 

spelarutbildningsplan, utifrån Svenska Fotbollförbundets plan. Att skapa en förenings spelarutbildningsplan, där 

föreningens tränare är delaktiga i arbetet, innebär ett lärande i sig. Det ger många gånger en större förståelse för fotboll än 

att ”bara” plocka övningar ur en befintlig plan. 

Ambitionen med SvFF:s Spelarutbildningsplan är att den ska vara ett verktyg för föreningen när man ska skapa en egen 

plan som tillsammans med en föreningspolicy ska utgöra en röd tråd i föreningens arbete. Det handlar om att gå från policy 

till praktik där föreningens förhållningssätt tydligt syns i både tränings- och matchsituationer. 

Samtala och reflektera  

• Vad innebär det för dig som tränare att arbeta efter en spelarutbildningsplan? 

• Vilka effekter kan en spelarutbildningsplan ha för en förening? 

• På vilket sätt kan du och dina ledarkamrater bidra till att din förening arbetar långsiktigt med 

spelarutbildning? 

• Vi tror att det mest framgångsrika sättet är att arbeta tillsammans när man skapar en egen 

spelarutbildningsplan - hur kan er grupp sättas samman? Vilka kompetenser krävs? Vilka grupper i 

föreningen bör vara representerade? 

• Hur kan arbetet drivas framåt? Behöver ni utse en ansvarig projektledare som driver från idé till 

färdigimplementerad plan? 

• När passar det er bäst att arbeta? 

• Hur vill ni dokumentera arbetet? 
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Barns behov och lek 

Barnens värld är naturligt fylld av fysisk aktivitet. Barn mår bra och utvecklas av att 
upptäcka, krypa, klättra, springa omkring och hoppa. Barn undersöker och vill vara mitt 
uppe i allt som sker. Genom rörelser utvecklas barnen och får förståelse för omgivningen 
genom sin egen förmåga. Här spelar rörelseglädjen en viktig roll för lärandet och 
utvecklingen av den idrottsliga förmågan. Barn vill naturligt utvecklas och lära sig. Genom 
att skapa en allsidig genomtänkt träning, med utgångspunkt från en spelarutbildningsplan, 
ökar förutsättningarna för utveckling och långsiktighet. 

Det finns många skäl till varför barn börjar spela fotboll, exempelvis möjligheten att skapa kompisrelationer och att känna 

glädje. Fotbollen är självklart en viktig del, men många gånger kan det, ur barnens perspektiv, vara andra saker som är 

viktigare än idrotten i sig. Därför är det viktigt att fotbollen även är en arena för att forma och utveckla kamratskap. Med 

kamratskap är vägen inte lång till glädje och bra förutsättningar för lärande. 

Barn leker för att det är roligt, och leken är nödvändig för att barn ska må bra och utvecklas både fysiskt och psykiskt. 

Leken är barnets värld där de fantiserar och prövar sina begränsningar, och det är ofta genom leken barnen lär sig att hantera 

olika situationer och utveckla färdigheter. I Spelarutbildningsplanen och i tränarutbildningen är leken en metod, ett sätt att 

nå och stimulera barnens behov.       

 
Allsidig Träning        

 

Ensidig träning, exempelvis genom tidig specialisering, 
riskerar bland annat att leda till minskad motivation och 
ökad risk för överbelastningsskador samt att viktiga 
motoriska färdigheter inte tränas. Att spela fotboll är i sig 
allsidigt då spelet bland annat inkluderar 
riktningsförändringar, tempoväxlingar, hopp och 
bollkontroll i olika situationer. Trots detta ger fotboll inte 
tillräckligt allsidig träning för att spelarnas motorik ska 
utvecklas på ett tillfredsställande sätt. 
SvFF rekommenderar att barn och ungdomar utöver fotboll även utövar andra idrotter. Det går bra att utöva flera idrotter 

genom hela livet. För spelare som vill elitsatsa tar däremot ofta en idrott successivt över någon gång i de övre tonåren. Det 

är viktigt att ett eventuellt beslut att bara satsa på en idrott kommer från den enskilda idrottaren utan press och påverkan från 

vuxna. 

Tips till föreningen! 

• Ha en tydlig policy för hur dubbelidrottare kan delta på sina villkor i föreningen. 

• För en dialog med andra idrottsföreningar i ert upptagningsområde om träningstider och när säsongerna börjar och 

slutar. 

• Samverka med andra idrottsföreningar kring spelarrekrytering. Arrangera till exempel gemensamma prova-på-dagar 

med friidrottsföreningen eller erbjud innebandylaget att testa fotboll när innebandysäsongen är slut. 

Tips till tränaren! 

• Uppmuntra spelarna att hålla på med flera idrotter och underlätta detta. 

• Planera träningar så att spelarna får träna på många olika motoriska färdigheter. 

• Uppmuntra spelarna att träna på sådant de inte är så bra på för tillfället, till exempel att använda den näst bästa foten. 
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Medveten systematisk lek 

Det finns tydligt forskningsstöd för lekens betydelse när det gäller utveckling av exempelvis spelförståelse. I 

leken utmanas barnen naturligt att söka lösningar och ta egna beslut. Leken spelar även en stor roll för den 

självbestämmande motivationen. Det innebär att barn som får möjligheten att leka på träningen kommer att 

utvecklas inom idrott. 

I barnfotboll får barnen leka och därigenom lära sig idrotten fotboll. Fotboll för 

barn ska vara lekfull och allsidig. För barn är lek och tävling ett naturligt inslag i 

fotbollen. Tävling är en del av leken och ska ske på barnens villkor. 

Inom forskningen definieras Medveten systematisk lek som aktiviteter som utvecklar spelarna, som stimulerar den 

självbestämmande motivationen som sker spontant och som ger omedelbar belöning i form av exempelvis glädje. Det kan 

till exempel vara spontanfotboll på rasten i skolan eller spel på träningen utan några specifika förutsättningar. Reglerna görs 

upp av dem som deltar, och spelet är ofta i form av smålagsspel där det från barnens sida inte specifikt handlar om att 

utveckla prestationsförmågan. Men spelet påverkar deras utveckling och förmåga eftersom det innehåller glädje, kreativitet 

och egen upptäckt. 

Även om kvantitet och kvalitet i träningen är centrala för utveckling är det glädjen och leken som är det viktigaste i 

träningen för spelare i alla åldrar. För att få spelare att stanna kvar länge inom fotbollen är glädjen att utvecklas idrottsligt en 

viktig pusselbit på vägen mot passion. 

Medveten systematisk lek vs. systematisk träning 
För att barn på bästa sätt ska utvecklas som spelare rekommenderar forskare att de får hålla på med lekfulla aktiviteter under 

större delen av träningen. Lekfulla aktiviteter ska inte ses som bortkastad tid eller något barnen gör mellan de ”viktiga 

fotbollsövningarna” utan lekfulla aktiviteter är grunden för att utvecklas som fotbollsspelare. Lekfulla aktiviteter utvecklar 

viktiga faktorer, bland annat: 

 

 

 

• fysiska grundkvaliteter – motorik, koordination, styrka, snabbhet och uthållighet 

• motivation – att få leka och själv påverka skapar motivation för att spela fotboll upp i ungdomsåren 

• spelförståelse – lek låter barn få upptäcka på egen hand, låter barn få fatta beslut och tränar exempelvis barns 

uppfattningsförmåga. 

 

Under ungdomsåren bör mer målorienterad träning bedrivas, även om leken fortfarande måste finnas med som en viktig del 

i träningen. Medveten systematisk träning bedrivs med en tydligare riktning mot framtida mål och utveckling. I tabellen 

finns en enkel beskrivning över skillnaden mellan medveten systematisk lek och medveten systematisk träning. 

Eftersom utvecklingen inom fotboll är högst individuell och inte spikrak är det svårt att ge generella rekommendationer 

kring aktiviteter för spelare i olika åldrar, men en fingervisning kan vara: 

• 6–12 år – fokus på medveten systematisk lek 

• 12–16 år – hälften av tiden medveten systematisk lek och hälften av tiden medveten systematisk träning 

• från 16 år – fokus på medveten systematisk träning. 
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Barns utveckling 

Barns utveckling handlar till stor del om att få 

den fysiska förmågan att fungera på en allt 

högre nivå. I början av livet är ett steg i 

utvecklingen hos barn att krypa för att därefter 

sitta, stå och gå. Några år senare, när grundmotoriken behärskas, är det exempelvis fånga och kasta, löpa och 

kasta samt löpa och fånga som är i fokus. Utvecklingen fortgår och består av perioder av snabb eller 

långsam tillväxt som påverkas av olika faktorer. Alla genomgår samma utvecklingsperioder, men 

tidpunkterna och varaktigheten varierar. På ett övergripande plan handlar det om en fysiologisk och 

psykologisk utveckling där varje individ utvecklas genom ökad ålder och erfarenhet och där varje barns 

utvecklingstrappa är individuell och därmed är olik andra barns. 
 

Barns olika utvecklingstrappor

 

Den idrottsliga utvecklingen sker samtidigt som den allmänna. För att kunna möta barnen på den nivå där de befinner sig är 

det viktigt att spelarutbildningen är långsiktig och tar hänsyn till skillnader i mognad. Ett barn som är 9 år kan exempelvis 

ha en fotbollsteknik /motorisk ålder på 11 år och en ålder på 8 år när det gäller spelförståelse. 

Hur barnet mognat och utvecklats inom alla områden påverkar självklart prestationen för stunden. Genom att lägga fokus på 

rätt träning på varje nivå skapas bättre förutsättningar för en positiv utveckling, både idrottsligt och allmänt. För att det 

enskilda barnet ska hamna i fokus är det viktigt att man förstår att det finns mognadsmässiga skillnader mellan spelarna. 
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Förståelse för stora skillnader mognads mässigt. 

 
 

Sambandet mellan kroppens utveckling och fysisk prestationsförmåga är tydlig. Barn som mognar sent fysiskt löper större 

risk att missgynnas utbildningsmässigt om resultatet sätts i första hand. Det kan leda till att de tappar intresset och slutar 

med fotboll eller i värsta fall med idrott helt och hållet. Bland dem som tappar intresset eller slutar kan det finnas barn som 

hade mått bättre av en långsiktig idrottslig utveckling. Därför är det viktigt att ge alla samma möjligheter och få så många 

som möjligt att spela fotboll så länge som möjligt. Det ger inte bara en vinst i form av bra fotbollsspelare utan även en 

hälsovinst. Fler som spelar längre innebär en ”vinn-vinn-situation” för fotbollen och alla inom den. 

Så många som möjligt. Så länge som möjligt. Så bra som möjligt. 

Den relativa ålderseffekten (RAE) 
Barn som är födda tidigt på året har förmodligen större möjlighet att bli uttagna och få spela matcher än de som är födda 

under sista kvartalet. Forskningen visar på att det i första hand är fysiska skillnader som skapar den relativa ålderseffekten 

(RAE) inom fotboll. 

I de flesta idrotter påverkas prestationen positivt av exempelvis längd, vikt, uthållighet, styrka och snabbhet vilket logiskt 

leder till att de som är födda tidigt på året har större möjlighet att bli utvalda om selektion förekommer. 
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Lärande 

Spelarutbildningsplanen är skapad utifrån en helhetssyn på fotboll. Med helhetssyn menas att fotbollen ses ur ett 

helhetsperspektiv där spelet är centralt och där helheten är mer omfattande än summan av alla delar. Spelarna löser en 

situation i fotboll genom att samtidigt använda psykologi, fysiologi, teknik och spelförståelse, en så kallad fotbollsaktion. 

Det sker ett samspel, en samverkan och en integrering mellan delfärdigheterna som ligger till grund för förmågan att 

uppfatta, värdera, besluta och agera i situationer i spelet.  

Bra lärande 
Bra lärande sker när barn och ungdomar får spela fotboll i olika former och när det finns en koppling mellan träning och 

match. Ledarnas uppgift är att uppmuntra goda beteenden och försök samt att visa, ge tips och ställa frågor om det som 

spelarna ska träna på. Detta gäller både på träningar och under matcher, och det är viktigt att ledarskapet är likadant i båda 

miljöerna. Sträva efter att göra spelarna så delaktiga som möjligt genom att exempelvis ställa frågor och låta spelarnas svar 

bli vägledande för planeringen av både träningar och matcher.  
 

FOTBOLLSAKTION 

När en spelare gör ett ingripande i spelet kallas det för en fotbollsaktion. Fotbollsaktionen kan vara sammansatt av flera 

moment, till exempel att en spelare löper, driver och avslutar med skott. Aktionen kan också vara ett enstaka moment, till 

exempel en nickduell. En aktion varar sällan mer än fem sekunder. När en spelare gör en längre löpning med eller utan boll 

kan dock aktionen pågå i mer än fem sekunder. 

T.ex., behöver spelaren tekniken för att göra en bredsidespassning, spelförståelse för när man skall slå passningen , 

styrkan(fysiken) för att slå en tillräckligt hård passning med bredsidan och modet (psykologi) för våga agera med en 

bredsidespassning efter att man uppfattat, värderat och beslutat slå passningen. 

Om träningen liknar spelet ökar möjligheten för spelarna att lära sig fotboll och att 
utveckla sina färdigheter  
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Spelets skeden 

Den första uppdelningen av spelet är anfallsspel och försvarsspel. Anfallsspel är när laget 
har bollen, och spelet går ut på att göra mål. Försvarsspel är när motståndarna har bollen, 
och spelet går ut på att ta bollen och därmed förhindra att motståndarna gör mål. Alla 
spelare i det lag som har bollen spelar anfallsspel, och alla spelare i det lag som inte har 
bollen spelar försvarsspel. Däremellan sker omställningar. 

Anfallsspelet delas upp i speluppbyggnad och kontring vilka båda syftar till att ta sig till skedet komma till avslut och göra 

mål. Försvarsspelet delas upp i förhindra speluppbyggnad, återerövring och förhindra och rädda avslut. Alla 

försvarsskeden går ut på att ta bollen där förhindra speluppbyggnad och återerövring annars kan leda till att laget tvingas 

övergå till skedet förhindra och rädda avslut. Denna uppdelning kallas för spelets skeden och blir succesivt tydligare i 

spelet ju äldre spelarna är. 

I spelarutbildningsplanen har SvFF valt att introducera samtliga skeden först i spelformen 7 mot 7. I spelformerna 3 mot 3 

och 5 mot 5 är skedena färre för att spelet ska vara enklare att förstå – det kan vara svårt för unga spelare att skilja mellan 

exempelvis kontring och speluppbyggnad.  
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Lagets planering 
Med utgångspunkt i den långsiktiga planen för spelarnas motivation och utveckling planeras respektive säsong. 

Spelarutbildningsplanens avsnitt för varje spelform kan ge bra vägledning för vad som kan prioriteras i olika åldrar. 

 

Säsongsplanering 
Säsongsplaneringen består även av praktiska delar som träningsdagar och tider samt deltagande i serier och cuper. Det är 

viktigt att ta hänsyn till de andra aktiviteter som spelarna håller på med och att utgå från spelarnas perspektiv. Det gäller 

också att ha förståelse för att spelarna har olika individuella förutsättningar. 

Veckoplanering 
Den långsiktiga utvecklingen tillsammans med erfarenheter från den senaste matchen bör ligga till grund för 

veckoplaneringen. Tränaren gör planeringen för hela laget men kan även anpassa den till individuella spelare. Det är viktigt 

att tänka på helheten för veckan och planera veckans träningar och matcher i förhållande till varandra. 

Träningsplanering 
Träningarna bör bestå av en blandning av spel och övningar med ett återkommande tema. Spel på träning bör ske med de 

spelytor och det antal spelare som gäller för spelformen eller med mindre ytor och färre spelare. Övningarna bör utformas så 

att spelarna får många möjligheter att träna på det aktuella temat så match likt som möjligt. Det är bra om det finns många 

ledare på träningarna då det ökar möjligheterna att ge alla spelare feedback och uppmuntran. Det är viktigt med en tydlig 

rollfördelningen mellan ledarna för att använda ledarresurserna så effektivt som möjligt. Rollfördelningen kan bland annat 

ange vem som planerar träningen, vem som ansvarar för vilken övning och vilken ledare som har ett extra ansvar för att 

stötta målvakterna eller ge individuell feedback. 

Match 
Matchen bör bygga vidare på träningens tema och där matchgenomgång, coachning under spelet och återkoppling i pausen 

och efter matchen ska följa en röd tråd. Även i samband med matchen är det viktigt att ha en tydlig rollfördelning mellan 

ledarna. Några exempel på olika uppgifter under matchen är att hålla i matchgenomgången, uppvärmningen eller bytena. 

Andra exempel är att ansvara för helheten i spelet, för en särskild lagdel eller för individuell feedback. 

SvFF rekommenderar att alla spelare får spela lika mycket och att alla spelare får mycket speltid. Att vara med på en match 

men få lite speltid kan göra matchupplevelsen långtråkig, särskilt för unga spelare. Då kan det vara bättre att ha flera lag 

anmälda till seriespel eller att låta spelarna turas om att stå över matcher. 
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3 mot 3   6-7år  

Målet med spelformen 3 mot 3 är att matcher och 
träningar ska vara glädjefyllda tillfällen där 
utgångspunkten är barnens behov.  Alla spelare ska ges 
förutsättningar för att utföra många fotbollsaktioner. 

Planering 

God planering ger goda möjligheter till tydlig kommunikation med föräldrarna och spelarna 
i ett tidigt skede. Det är viktigt att ha en tydlig rollfördelning i ledargruppen. Bestäm vad 
som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Ju fler vuxna, desto bättre är 
förutsättningarna för att göra ett bra jobb – men samverkan mellan många personer kräver 
bra samordning och struktur. 

Andra aktiviteter 
Om spelarna gör andra saker tillsammans än att spela fotboll kan det öka lagets sammanhållning och spelarnas motivation 

för fotboll. Enkla aktiviteter som till exempel korvgrillning eller föräldramatch kan med fördel genomföras någon eller 

några gånger redan i sex- eller sjuårsåldern. 

Ledarutbildning 
SvFF rekommenderar att minst en ledare i varje lag har genomgått Tränarutbildning C. I sex- och sjuårsåldern bör det vara 

få spelare per vuxen eftersom barnen behöver mycket uppmärksamhet och stöd. Därför bör hela föräldragruppen gå igenom 

Utbildningen 3 mot 3. På så vis blir alla föräldrar insatta i fotbollsverksamheten och förberedda på att hjälpa till vid behov. 

Not 1: 

Vid cuper med justerad speltid kan flera matcher spelas på kortare tid. 

Not 2: 

TUC – Tränarutbildning C 

Spelform – Spelformsutbildning 
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Träning 

Spontan och allsidig träning bör dominera för spelare i sex- och sjuårsåldern. De bör träna en gång i veckan under en 

begränsad tid av året. Målsättningen med fotbollsträningen är att skapa en positiv bild av fotboll samt möjliggöra och 

stimulera fysisk aktivitet även utanför fotbollsträningen, till exempel genom deltagande i andra idrotter, spontanfotboll eller 

annan spontan lek. 

Det bör finnas många ledare per spelare så att alla spelare kan få beröm och uppmärksamhet. Träningar ska ha hög 

aktivitetsnivå och ge möjlighet till många bollkontakter. 

Tips till träningen! 
• En ledare per 4-6 sex spelare. 

• Stationsträning med fotbollslekar och spel. 

• Korta samlingar och kort tid mellan övningarna. 

 

Match 3 mot 3  
Matcher ska vara roliga och ses som en del av träningen. De sker oftast i poolspel där laget spelar flera matcher samma dag 

för att sedan inte spela match under några veckor. Det rekommenderas att alla matcher genomförs i närområdet. Perioderna 

är korta så att byten i första hand kan ske i pauserna. 

 

Tips till matchen! 

• Lika speltid för alla. 

• Cirka 1–3 avbytare. 

• Byten sker företrädesvis i paus. 

Förberedelser 

Sträva efter att anmäla lagen till poolspel i god tid och informera föräldragruppen om datum i ett tidigt skede så att 

familjerna kan planera för att barnen ska delta. Låt alla spelare som har möjlighet delta och stäva efter att anmäla så många 

lag att ni kan ha 5–6 spelare per lag. Det är viktigt att alla spelare får vara aktiva och spela mycket under poolspelen. 

Matchgenomgången i spelformen 3 mot 3 bör vara kort och enkel. Utgå gärna från anfalls- och försvarsspel och ställ frågor 

till spelarna, exempelvis om vad de vill träna på i anfallsspelet och i försvarsspelet. Låt sedan spelarnas svar bli 

matchplanen .Genomför en enkel fysisk aktivitet före matcherna för att förbereda spelarna. Välj gärna en aktivitet med boll. 

Det går även bra att låta spelarna välja en aktivitet som de tycker är rolig. 

Genomförande 

 

Låt spelarna ta egna beslut på planen och ge beröm när de försöker göra bra saker. Var extra noga med att ge beröm när 

spelarna försöker göra saker som ni pratade om på matchgenomgången. Sträva efter att alla får spela lika mycket och gör i 

första hand byten i paus. 

Pausvilan är kort och syftar främst till att genomföra byten. Sträva efter att i pausen ge spelarna beröm för de bra saker de 

gjorde i föregående period och uppmuntra dem att fortsätta med det. 

Efter matchen ska laget tacka motståndarna och domarna för matchen. Detta ska ske på ett respektfullt sätt oavsett hur 

matchen har varit. Påpeka för spelarna att de ska tacka de andra, inte hylla sig själva. Efter matchen är det bra att samla 

spelarna och ge mer beröm och feedback. Återkoppla till de saker spelarna tog upp innan matchen. Hur tyckte spelarna att 

de sakerna fungerade? 



14 
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Spelet 

I spelformen 3 mot 3 tillåter barnens utveckling inte något avancerat spelsystem. Däremot 
kan de hantera enkla uppgifter i anfalls- och försvarsspel. När laget har bollen är alla 
spelare anfallsspelare. När motståndarna har bollen är alla spelare försvarsspelare. 

 

 

Metoder  
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Spelet 

I anfallsspelet är uppgiften att passera motståndare för att komma till avslut och göra mål. I försvarsspelet är uppgiften att ta 

bollen. Spelarna bör själva få hitta lösningar för hur de på bästa sätt kan fullfölja de här uppgifterna. Det är viktigt att 

spelarna känner att de har möjlighet att prova olika lösningar utan att det finns ett rätt och ett fel. Genom att prova olika 

lösningar lär de sig med tiden vad som fungerar bäst. 

Ett sätt att göra spelarna delaktiga och samtidigt träna spelförståelse är att ledaren frågar hur de kan passera motståndare i 

anfallsspel och ta bollen i försvarsspel. Spelarnas svar kan sedan bli tema för match och träning. 

Spelarna 

Spelarutbildningsplanen presenterar saker som spelare kan göra för att lösa situationer på planen och som är lämpliga att 

träna på i respektive spelform. Det kan finnas spelare som gör saker som presenteras först i en senare spelform, till exempel 

passar. Tränaren kan gärna uppmuntra detta när det sker men ändå fokusera på att utveckla det som finns presenterat för den 

aktuella spelformen i planeringen av träning och match. 

 

Fotbollsfysiologi 
Träningen för fotbollsfysiologi syftar till att möta spelarnas stora rörelsebehov och stimulera fysiologiska grundkvaliteter 

genom till exempel koordinationsövningar med boll, stafetter och hinderbanor. Hög aktivitetsnivå, kreativitet och 

rörelseglädje är nyckelord. Fotbollsfysiologi kan tränas genom spel och lekar. 

Fotbollspsykologi 
Genom fotbollskarriären är det viktigt att spelarna kan välja att göra saker som är bra för långsiktig utveckling och 

motivation. För spelare i sex- och sjuårsåldern kan tränaren uppmuntra spelarna att göra egna val och exempelvis 

genomföra den övning av två eller tre alternativ som de själva tycker är roligast. 

Redan i tidig ålder kan spelarna träna på att försöka igen med en ny aktion oavsett utfallet av föregående aktion. Ett 

exempel kan vara att tränaren förstärker beteendet när en spelare direkt försöker ta tillbaka bollen efter att ha tappat den. 

Tränaren kan även uppmuntra spelarna att berömma lagkamrater som anstränger sig, kämpar och försöker, till exempel när 

en lagkamrat försöker ta tillbaka bollen sedan laget har tappat den. 

Fasta situationer 
Målsättningen med fasta situationer bör vara att spelet ska komma igång så fort som möjligt. Spelaren närmast bollen startar 

spelet. Alla fasta situationer startar med att en spelare driver eller passar bollen efter marken. Avståndet till motståndarlaget 

är alltid minst 3 meter. 
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Spelregler 3 mot 3 

Matchen i barn- och ungdomsfotboll ska ses som en del av träningen. Lärande ska på ett 
naturligt sätt bestå av både träning och match där utgångspunkten är barnens bästa och 
deras behov. Här finns några av de regler som anpassats till spel 3 mot 3 för sex- och 
sjuåringar. 

Regel 1: Spelplanen 
Planytan ska vara 15 x 10-12 meter. 15 x 10 med sarg eller nät och 15 x 12 utan sarg eller nät. Ytan kan avgränsas med 

linjer eller med koner omsarg eller nät inte används. En mittlinje markeras med linje eller koner. 

Målet ska vara maximalt 1,60 x 1,15 meter. 

 

Anpassning av spelytan 

Om spelytan är en del av en större fotbollsplan (t.ex. en plan för spel 11 mot 11) får spelytan anpassas proportionerligt 

utifrån planen – se planskiss. Angivna maximala mått bör följas.I spelformen 3 mot 3 får sarg eller nät användas runt 

planen. Sargen/nätet måste vara i lämpligt material och konstruktionen får inte vara farlig för spelarna. 

Regel 2: Bollen 

Bollstorlek 3 ska användas. 

 
Regel 3: Spelarna 

En match spelas mellan två lag. Tre utespelare i varje lag får delta samtidigt i spelet. I spelformen 3 mot 3 finns ingen 

målvakt. En match kan inte börja eller fortsätta om något av lagen har färre än tre spelare. 

Vid underläge med fyra eller fler mål får det lag som ligger under spela med fyra spelare tills ställningen är lika. 

 
Avbytare 
Rekommenderat antal avbytare i en match är tre avbytare per lag. Lagen får byta in samtliga avbytare. En utbytt spelare får 

komma in i spelet igen. Lagen får göra byten när spelet är igång, men de bör göra sina byten i en paus. Byte sker i närheten 

av mittlinjen. En spelare som ska bytas in väntar utanför planen tills spelaren som ska bytas ut kommit av planen.Om något 

blir fel vid byte blåser domaren av spelet. Spelet startar igen med nedsläpp på mittlinjen. 
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Regel 4: Spelarnas utrustning 

En spelare får inte använda utrustning som kan vara farlig eller ha på sig något som kan orsaka skada på sig själv eller på 

andra spelare. Alla typer av smycken (halsband, ringar, armband, öronringar, läderband, gummiband etcetera) är förbjudna 

och måste tas bort. Att använda tejp för att täcka smycken är inte tillåtet. 

Spelarna måste ha på sig 

• tröja 

• byxor 

• strumpor 

• benskydd 

• skor. 

Benskydden måste vara av lämpligt material som ger tillräckligt skydd. De ska täckas av strumporna. 

De två lagens dräkter ska ha färger som skiljer lagen från varandra och från domaren. 

  

Regel 7: Speltiden 
 

En match består av fyra lika långa perioder. Domaren avgör om det ska läggas till tid i någon period och i så fall hur många 

minuter. Speltiden är 4 x 3 minuter. Pauserna är maximalt tre minuter mellan perioderna. Lagen behöver inte byta sida. 

  

Regel 8: Spelets start och återupptagande 

Avspark 

 

Varje period startar med avspark. Även när ett lag har gjort mål sätts spelet igång igen med avspark. 

• Det lag som vinner slantsinglingen bestämmer vilket mål laget ska spela mot i första perioden. Det andra laget gör 

avspark i första och tredje perioden. 

• Det lag som vinner slantsinglingen gör avspark i andra perioden. 

• Inför andra och tredje perioden kan lagen byta sida. 

• När det ena laget har gjort mål gör det andra laget avspark. 

 

Vid avspark gäller följande: 

• Alla spelare förutom den som lägger avsparken ska vara på egen planhalva. 

• Bollen ska ligga still på mittpunkten. 

• Domaren ger signal. 

• Spelet sätts igång genom att spelaren driver eller passar på marken. 

• Bollen är i spel när spelaren har sparkat på den och bollen tydligt rör sig. 

• Mål kan inte göras direkt vid avspark. 

Om något blir fel vid avspark tas den om. Spelarna i det lag som inte gör avspark ska vara minst 3 meter från bollen tills 

bollen är i spel. 

Nedsläpp 

Domaren släpper bollen på mittlinjen, oavsett var spelet stoppades. Bollen är i spel när den vidrör marken. Om något blir fel 

tas nedsläppet om. 

Skadad spelare 

 

Om en spelare skadas stoppar domaren spelet direkt. Det gäller oavsett om det är en frisparkssituation eller inte. Ledare får 

komma in på planen när domaren ger tecken. Domaren sätter igång spelet igen med nedsläpp på mittlinjen eller med en 
frispark där förseelsen begicks. 

Övrigt 

Om domaren stoppar spelet av någon annan anledning än de skäl som står i reglerna startar spelet igen med nedsläpp på 

mittlinjen. 
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 Regel 12: Otillåtet spel och olämpligt uppträdande 

Domaren kan bara döma frispark för regelbrott som sker när bollen är i spel. 

Domaren dömer frispark när en spelare gör något oaktsamt mot en spelare i det andra laget. Att göra något oaktsamt är att 

• hoppa mot en spelare 

• sparka eller försöka sparka en spelare 

• knuffa en spelare 

• slå eller försöka slå en spelare 

• fälla eller försöka fälla en spelare 

• tackla med foten 

• avsiktligt röra vid bollen med handen eller armen 

• hålla fast en spelare 

• spela på ett farligt sätt 

• hindra en motspelares förflyttning 

• hålla sig fast i sargen eller nätet. 

Varningar eller utvisningar tillämpas inte. 

En spelare som inte följer reglerna ska bytas ut av ledaren. 
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5 mot 5 8-9år 

Målsättningen med spelformen 5 mot 5 är att matcher och träningar ska vara glädjefyllda 
tillfällen där utgångspunkten är barnens behov.  Alla spelare ska ges förutsättningar att 
utföra många fotbollsaktioner. 

Planering 

God planering ger goda möjligheter till tydlig kommunikation med föräldrarna och spelarna 
i ett tidigt skede. Det är viktigt att ha en tydlig rollfördelning i ledargruppen. Bestäm vad 
som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Ju fler vuxna som hjälper till, 
desto bättre är förutsättningarna för att göra ett bra jobb – men samverkan mellan många 
personer kräver bättre samordning och struktur. 

Andra aktiviteter 
Om spelarna gör andra saker tillsammans än att spela fotboll kan det öka lagets sammanhållning och spelarnas motivation 

för fotboll. Enkla aktiviteter som till exempel korvgrillning eller föräldramatch kan med fördel genomföras någon eller 

några gånger redan i åtta- eller nioårsåldern. 

Ledarutbildning 
SvFF rekommenderar att flera ledare i varje lag har genomgått Tränarutbildning C och Utbildningen 5 mot 5. Föräldrarna 

bör utbildas i FSLL vilket ger dem insyn i fotbollens organisation och hjälper dem i föräldrarollen. 
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Träning 

I åtta- och nioårsåldern bör spontan och allsidig träning dominera. Därför rekommenderas 
att träna en eller två gånger i veckan under en begränsad tid av året. Målsättningen med 
fotbollsträningen är att skapa en positiv bild av fotboll samt möjliggöra och stimulera till 
fysisk aktivitet även utanför fotbollsträningen, till exempel genom deltagande i andra 
idrotter, spontanfotboll eller annan spontan lek. 

Sträva efter att vara många ledare per spelare så att alla spelare kan få beröm och uppmärksamhet. Träningarna ska ha hög 

aktivitetsnivå och ge möjlighet till många bollkontakter. 

Tips till träningen! 
• En ledare per sex - åtta spelare. 

• Stationsträning som följer ett tema med mycket spel. 

• Korta samlingar och kort tid mellan övningarna. 

Match 
 
Matcher kan ska vara roliga och ses som en del av träningen. De sker oftast i poolspel där 
laget spelar flera matcher samma dag för att sedan inte spela match under några veckor. 
Det rekommenderas att alla matcher genomförs i närområdet. Perioderna är korta så att 
byten i första hand kan ske i pauserna. 
 

Tips till matchen! 
• Lika speltid för alla. 

• Lagen varieras om föreningen har mer än ett lag i samma ålder. 

• Byten sker företrädesvis i paus. 

Förberedelser 
Sträva efter att anmäla lagen till poolspel i god tid och informera föräldragruppen om datum i ett tidigt skede. Låt alla 

spelare som har möjlighet delta och stäva efter att anmäla så många lag att ni kan ha cirka 10 spelare per lag. Det är viktigt 

att alla spelare får vara aktiva och spela mycket. 

Matchgenomgången i spelformen 5 mot 5 bör vara kort och enkel. Utgå gärna från anfalls- och försvarsspel och ställ frågor 

till spelarna, exempelvis om vad de vill träna på i anfallsspelet och i försvarsspelet. Låt sedan spelarnas svar bli 

matchplanen. 

Genomför en enkel fysisk aktivitet före matcherna för att förbereda spelarna. Välj gärna en aktivitet med boll om det är 

möjligt. Det går även bra att låta spelarna välja en aktivitet som de tycker är rolig. 
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Genomförande 

Låt spelarna ta egna beslut på planen och ge beröm när de försöker göra bra saker. Var extra noga med att ge beröm när 

spelarna försöker göra saker som ni pratade om på matchgenomgången. Sträva efter att alla får spela lika mycket och gör i 

första hand byten i paus. 

I paus finns det möjlighet att ge beröm och feedback samt låta spelarna vara delaktiga. Ställ gärna frågor om vad spelarna 

tycker fungerar bra i anfalls- och försvarsspelet och om de tycker att det är något de ska göra oftare i nästa period. 

Återkoppla gärna till vad spelarna sa innan matchen. 

Efter matchen ska laget tacka motståndarna och domarna för matchen. Detta ska ske på ett respektfullt sätt oavsett hur 

matchen har varit. Påpeka för spelarna att de ska tacka de andra, inte hylla sig själva. Efter matchen är det bra att samla 

spelarna och ge mer beröm och feedback. Återkoppla till de saker spelarna tog upp innan matchen. Hur tyckte spelarna att 

de sakerna fungerade? 

Spelet 

I spelformen 5 mot 5 tillåter barnens utveckling inte något avancerat spelsystem. Däremot 
kan de hantera enkla uppgifter i anfalls- och försvarsspel. 

Metoder
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Spelet 

I anfallsspelet är uppgiften att passera motståndare för att komma till avslut och göra mål. I försvarsspelet är uppgiften att ta 

bollen och förhindra och rädda avslut. Både anfalls- och försvarsspelet kan ske såväl individuellt som kollektivt. Spelarna 

utvecklas och motiveras av att känna att de har möjlighet att prova olika lösningar för att genomföra uppgifterna utan att det 

finns ett rätt och ett fel. Genom att prova olika lösningar lär sig spelarna med tiden vad som fungerar bäst. 

I denna ålder införs målvakt i spelet och för utespelarna kan två lagdelar införas. Ledare bör fortsätta att poängtera att alla 

spelare är anfallsspelare när laget har bollen och att alla är försvarsspelare när motståndarna har bollen. Spelarna bör turas 

om att starta i matcherna, och de bör spela på olika positioner både på träning och i matcher. 

Ett sätt att göra spelare delaktiga och samtidigt träna spelförståelse är att ledaren frågar spelarna vad målvaktens, backarnas 

och forwards olika roller är i anfalls- och försvarsspel. Frågorna bör vara begränsade till en eller två korta punkter per 

position, och spelarna ska sedan träna på dessa punkter på träning och i matcher. Spelarna kan exempelvis lära sig att 

målvaktens roll i försvarsspelet är att rädda skott och i anfallsspelet att vara spelbar bakåt för medspelarna. 

Laget, spelaren, målvakten 
Spelarutbildningsplanen presenterar saker som spelare kan göra för att lösa situationer på planen och som är lämpliga att 

träna på i respektive spelform. Det kan finnas spelare som gör saker som presenteras först i en senare spelform, till exempel 

spelar väggspel. Tränaren kan gärna uppmuntra detta när det sker men ändå fokusera på att utveckla det som finns 

presenterat för den aktuella spelformen i planeringen av träning och match. 

Målvakten är en spelare och bör träna även på de saker som gäller utespelarna. Det är även viktigt att låta spelarna turas om 

att vara målvakt både på träning och i matcher. 

Fotbollsfysiologi 
Träningen för fotbollsfysiologi syftar till att spelarna ska bli bättre på att samordna sina kroppsrörelser och röra sig bättre i 

förhållande till omgivningen (boll, medspelare, motspelare och yta). Träningen bör fortsätta att möta spelarnas stora 

rörelsebehov och stimulera fysiologiska grundkvaliteter genom till exempel koordinationsövningar med boll och hopprep, 

stafetter och hinderbanor. Hög aktivitetsnivå, kreativitet och rörelseglädje är nyckelord. Fotbollsfys kan tränas genom spel 

och lekar. 

Fotbollspsykologi 
Tränaren bör uppmuntra spelarna att testa olika lösningar under övningarna, exempelvis att under en skottövning variera 

mellan höger och vänster fot eller välja olika sätt att komma till avslut. Att spelare får prova sig fram, experimentera och 

variera sig är bra för deras långsiktiga utveckling. 
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Spelregler 5 mot 5  

Matchen i barn- och ungdomsfotboll ska ses som en del av träningen. Lärande ska på ett 
naturligt sätt bestå av både träning och match där utgångspunkten är barnens bästa och 
deras behov. Här finns några av de regler som anpassats till spel 5 mot 5 för åtta- och 
nioåringar. 

Regel 1: Spelplanen 
Plan ytan ska vara 30 x 15-20 meter. 30 x 15 meter med sarg eller nät eller 30 x 20 meter utan sarg eller nät. Ytan kan 

avgränsas med linjer eller med koner om sarg eller nät inte används. 

En mittlinje markeras med linje eller koner. Mittlinjen fungerar även som retreatlinje. 

 

Målet 

Målet ska vara maximalt 3 x 1,5-2 meter. Målstolparna och ribban ska vara kvadratiska, rektangulära, runda eller elliptiska, 

och de får inte vara farliga för spelarna. Målen (även flyttbara mål) måste vara säkert förankrade i marken så att de inte 

välter. 

Straffområde 

Straffområde markeras inte på planen. 

Målvakten får ta bollen med händerna i området nära det egna målet. Det området sträcker sig fem meter i sidled från 

vardera målstolpen och fem meter ut i planen. Tar målvakten bollen med händerna långt från sitt eget mål stoppar domaren 

spelet, visar målvakten var denna får ta med händerna och sätter igång spelet igen med nedsläpp på mittlinjen. 

Anpassning av spelytan 

Om spelytan är en del av en större fotbollsplan (t.ex. en plan för spel 11 mot 11) får anpassas proportionerligt utifrån planen 

– se planskiss. Angivna maximala mått bör följas. 
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 Regel 2: Bollen 

Bollstorlek 3 ska användas. 

 Regel 3: Spelarna 

En match spelas mellan två lag. Fyra utespelare och en målvakt i varje lag får delta samtidigt i spelet. En match kan inte 

börja eller fortsätta om något av lagen har färre än fyra spelare. 

Vid underläge med fyra eller fler mål får det lag som ligger under spela med fem utespelare tills ställningen är lika. 

Byte av målvakt 

Vilken spelare som helst får byta plats med målvakten om 

• domaren får reda på bytet innan det görs och 

• bytet görs under ett spelavbrott. 

Avbytare 

Rekommenderat antal avbytare i en match är fyra avbytare per lag. Lagen får byta in samtliga avbytare. En utbytt spelare får 

komma in i spelet igen. Lagen får göra byten när spelet är igång, men de bör göra sina byten i en paus. Byte sker i närheten 

av mittlinjen. En spelare som ska bytas in väntar utanför planen tills spelaren som ska bytas ut kommit av planen. 

Vilken spelare som helst får byta plats med målvakten. 

Om något blir fel vid byte blåser domaren av spelet. Spelet startar igen med nedsläpp på mittlinjen. 

 Regel: 4 Spelarnas utrustning 

 

En spelare får inte använda utrustning som kan vara farligt eller ha på sig något som kan orsaka skada på sig själv eller på 

andra spelare. Alla typer av smycken (halsband, ringar, armband, öronringar, läderband, gummiband etcetera) är förbjudna 

och måste tas bort. Att använda tejp för att täcka smycken är inte tillåtet. 

Spelarna måste ha på sig 

• tröja 

• byxor 

• strumpor 

• benskydd 

• skor. 

Benskydden måste vara av lämpligt material som ger tillräckligt skydd. De ska täckas av strumporna. 

De två lagens dräkter ska ha färger som skiljer lagen från varandra och från domaren. Målvaktens dräkt ska ha färger som 

skiljer sig från de andra spelarnas dräktfärger. 
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Regel 7: Speltiden 
En match består av tre lika långa perioder. Domaren avgör om det ska läggas till tid i någon period och i så fall hur många 

minuter. 

Speltiden är 3 x 10 minuter vid sammandrag (flera matcher under samma dag) och 3 x 15 minuter vid enskild match. 

Pauserna är maximalt fem minuter mellan perioderna. Lagen behöver inte byta sida. 

 Regel 8: Spelets start och återupptagande 

Avspark 

Varje period startar med avspark. Även när ett lag har gjort mål sätts spelet igång igen med avspark. 

• Det lag som vinner slantsinglingen bestämmer vilket mål laget ska spela mot i första perioden. Det andra laget gör 

avspark i första och tredje perioden. 

• Det lag som vinner slantsinglingen gör avspark i andra perioden. 

• Inför andra och tredje perioden kan lagen byta sida. 

• När det ena laget har gjort mål gör det andra laget avspark. 

Vid avspark gäller följande: 

• Alla spelare förutom den som lägger avsparken ska vara på egen planhalva. 

• Bollen ska ligga still på mittpunkten. 

• Domaren ger signal. 

• Spelet sätts igång genom att spelaren driver eller passar på marken. 

• Bollen är i spel när spelaren har sparkat på den och bollen tydligt rör sig. 

• Mål kan inte göras direkt på avspark. 

Om något blir fel vid avspark tas den om. 

Spelarna i det lag som inte gör avspark ska vara minst 5 meter från bollen tills bollen är i spel. 

Nedsläpp 

Domaren släpper bollen på mittlinjen, oavsett var spelet stoppades. Bollen är i spel när den vidrör marken. Om något blir fel 

tas nedsläppet om. 

Skadad spelare 

Om en spelare skadas stoppar domaren spelet direkt. Det gäller oavsett om det är en frisparkssituation eller inte. Ledare får 

komma in på planen när domaren ger tecken. 

Domaren sätter igång spelet igen med nedsläpp på mittlinjen eller med en frispark där förseelsen begicks. 

Övrigt 

Om domaren stoppar spelet av någon annan anledning än de skäl som står i reglerna startar spelet igen med nedsläpp på 

mittlinjen. 
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Regel 12: Otillåtet spel och olämpligt uppträdande 
Domaren kan bara döma frispark för regelbrott som sker när bollen är i spel. 

Domaren dömer frispark när en spelare gör något oaktsamt mot en spelare i det andra laget. Att göra något oaktsamt är att 

• hoppa mot en spelare 

• sparka eller försöka sparka en spelare 

• knuffa en spelare 

• slå eller försöka slå en spelare 

• fälla eller försöka fälla en spelare 

• tackla med foten 

• avsiktligt röra vid bollen med handen eller armen 

• hålla fast en spelare 

• spela på ett farligt sätt 

• hindra en motspelares förflyttning 

• hålla sig fast i sargen eller nätet. 

Varningar eller utvisningar tillämpas inte. 

En spelare som inte följer reglerna ska bytas ut av ledaren. 
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7 mot 7 10-12 år  

Målsättningen med spelformen 7 mot 7 är att spelarna ska ha roligt och samtidigt lära sig 

så mycket som möjligt. Alla spelare ska ges förutsättningar att utvecklas utefter sina 

förutsättningar.  

Planering 

God planering ger goda möjligheter till tydlig kommunikation med föräldrarna och spelarna 
i ett tidigt skede. Det är viktigt att ha en tydlig rollfördelning i ledargruppen. Bestäm vad 
som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Ju fler vuxna som hjälper till, 
desto bättre är förutsättningarna för att göra ett bra jobb – men samverkan mellan många 
personer kräver bättre samordning och struktur. 

Andra aktiviteter 
Om spelarna gör andra saker tillsammans än att spela fotboll kan det vara bra för kamratskapet och för motivationen till 

fotboll. Ledaren kan gärna planera in andra aktiviteter under säsongen, till exempel att åka på övernattningsläger, att utöva 

en annan idrott tillsammans eller att titta på en landskamp. 

Ledarutbildning 
SvFF rekommenderar att flera ledare i varje lag har genomgått Tränarutbildning C och Fortbildningen 7 mot 7. Det är även 

bra om minst en ledare har gått Tränarutbildning B ungdom och Målvaktstränarutbildning C. Föräldrarna bör utbildas i 

FSLL vilket ger dem insyn i fotbollens organisation och hjälper dem i föräldrarollen. 
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Träning 

I åldern 10–12 år bör spontan och allsidig träning dominera, men den strukturerade 
träningen kan öka i omfattning. Därför kan antalet träningar per vecka öka för spelare som 
vill detta, men spontan och allsidig träning bör fortsatt ha stort utrymme. I de strukturerade 
träningarna kan fokuset på lärande öka genom att tränaren ännu tydligare följer ett tema i 
träningen och baserar det på lagets spelsystem, spelarnas individuella utveckling och 
utvärdering av föregående match. 

Det bör finnas många ledare per spelare så att alla spelare kan få beröm och uppmärksamhet. Träningarna ska ha hög 

aktivitetsnivå och ge möjlighet till många bollkontakter. 

Tips till träningen! 
• En ledare per tio spelare. 

• Följ ett tema och spela mycket. 

• Matchlika övningar med många fotbollsaktioner. 

Spelets skeden 
 

För att underlätta för lag att utveckla sitt spelsystem har SvFF förslagit en prioritering för 

varje skede för laget att förhålla sig till. Varje lag kan sedan skapa sitt eget spelsystem med 

de rekommenderade prioriteringarna som grund 

 

 
 

 

 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/svffs-spelarutbildningsplan/spel-3-mot-33/spelets-skeden/anfallsspel/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/svffs-spelarutbildningsplan/spel-3-mot-33/spelets-skeden/anfallsspel/
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Metoder 

 

Anfallsspel 

Målsättningen i anfallsspel är att göra mål. För att lyckas med det behöver laget, oavsett 
skede av spelet, ofta först passera motståndarnas spelare och lagdelar och på så vis ta 
bollen framåt. Detta kan kallas för en övergripande uppgift i lagets anfallsspel. För att 
lyckas med uppgiften finns det rekommendationer för olika prioriteringar för spelets olika 
skeden. 

Speluppbyggnad 
Genom att uppfylla grundförutsättningarna i anfallsspel (spelbar, spelavstånd, spelbredd och speldjup) ger laget bollhållaren 

flera alternativ. Bollhållaren bör själv få fatta beslut om vilket alternativ som är det bästa, till exempel att passa, driva eller 

utmana. 

Kontring 
När laget vinner bollen är det viktigt att bollhållaren snabbt får flera alternativ. Att ge bollhållaren passningsalternativ både 

framåt och bakåt möjliggör en snabb omställning till anfallsspel med goda möjligheter att komma till avslut och göra mål 

eller att behålla bollen inom laget. 

Komma till avslut och göra mål 

Ju närmare målet laget kommer innan avslut, desto större är chansen att det blir mål. Därför är det bra att försöka komma så 

nära målet som möjligt innan avslut. Vid avslut från längre avstånd är det svårare att göra mål, men det är bra att träna även 

sådana avslut. 



30 
 

Källa: Svenska Fotbollsförbundets Spelarutbildningsplan  

 

Försvarsspel 

Målsättningen i försvarsspel är att ta bollen. Genom att ta bollen hindras motståndarna från 
att komma till avslut och göra mål, och spelarna får möjlighet att själva anfalla. Att ta bollen 
är därmed den övergripande uppgiften i lagets försvarsspel, oavsett skede i spelet. För att 
lyckas med uppgiften finns det rekommendationer för olika prioriteringar för spelets olika 
skeden. 

Återerövring 
När laget förlorar bollen är det viktigt att snabbt sätta press på motståndarna för att förhindra att motståndarna får bollen 

under kontroll och kontrar. I läget när motståndarna just har vunnit bollen är de inte formerade för anfallsspel vilket gör att 

det finns stora chanser att erövra bollen. 

Förhindra speluppbyggnad 
För att kunna erövra bollen när motståndarna är formerade för anfallsspel är det viktigt att spelarna jobbar tillsammans. När 

laget är samlat i lagdelar är det lättare för spelarna att samverka. Planens retreatlinjer kan användas för att dela planen i 

tredjedelar vilket hjälper spelarna att hålla laget kompakt. En riktlinje skulle kunna vara att samla laget inom två av planens 

tredjedelar. Målvakten flyttar med laget i djupled och är inom samma två tredjedelar som utespelarna. 

Förhindra och rädda avslut 
Ju närmare målet motståndarna kommer, desto större är risken att det blir mål. Därför bör laget i första hand försöka se till 

att motståndarna inte kommer nära målet med bollen. I andra hand ska laget försvara ytorna nära målet extra noga eller 

markera de motståndare som finns nära målet. 

Match 

 
Matcher spelas som division spel utan serietabeller med en match i veckan. Cuper och 
läger kan vara roliga avbrott i den ordinarie verksamheten och kan öka spelarnas 
motivation att spela fotboll. Det rekommenderas att endast delta på någon eller några få 
cuper varje år och då inom distriktet eller i närområdet. 
 
Matcher spelas i tre perioder för att ge ledaren ytterligare ett tillfälle att prata med spelarna om spelet. De tre perioderna kan 

även göra det möjligt att göra byten i paus och låta alla spela minst två av de tre perioderna. 

Tips till matchen! 
• Alla spelar lika mycket. 

• Lagen varieras om föreningen har mer än ett lag i seriespel i samma ålder. 

• Spelarna turas om att starta matcher. 
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Förberedelser 
Sträva efter att bestämma matchdatum och tider för era matcher i så god tid som möjligt och informera föräldragruppen om 

datumen i ett tidigt skede. Låt alla spelare som har möjlighet delta och stäva efter att anmäla så många lag att ni kan ha cirka 

10 spelare per lag utan att spelare behöver stå över eller spela dubbelt för ofta. Tänk på att det oftast är minst en spelare 

borta varje match på grund av andra aktiviteter eller sjukdom. Det är viktigt att alla spelare får vara aktiva och spela mycket 

under matcherna. 

Matchgenomgången i spelformen 7 mot 7 bör vara inriktad på träningsveckans tema samt spelglädje. Ställ gärna frågor till 

spelarna, till exempel vad de har tränat på under veckan och som därmed är viktigt att tänka på i matchen. Låt sedan 

spelarnas svar bli matchplanen. 

Genomför en enkel fysisk aktivitet innan matcherna för att förbereda spelarna. Välj gärna en aktivitet med boll. Det går 

även bra att låta spelarna välja en aktivitet som de tycker är rolig. 

Genomförande 
Låt spelarna ta egna beslut på planen och ge beröm när de försöker göra bra saker. Var extra noga med att ge beröm när 

spelarna försöker göra saker som de själva tog upp på matchgenomgången. Sträva efter att alla får spela lika mycket och gör 

i första hand byten i paus. 

I paus finns det möjlighet att ge beröm och feedback samt låta spelarna vara delaktiga. Ställ gärna frågor om vad spelarna 

tycker fungerar bra och om det är något de ska göra oftare i nästa period. Återkoppla gärna till vad spelarna sa innan 

matchen. 

Efter matchen ska laget tacka motståndarna och domarna för matchen. Detta ska ske på ett respektfullt sätt oavsett hur 

matchen har varit. Påpeka för spelarna att de ska tacka de andra, inte hylla sig själva. Efter matchen är det bra att samla 

spelarna och ge mer beröm och feedback. Återkoppla till de saker spelarna tog upp innan matchen. Hur tyckte spelarna att 

de sakerna fungerade? 

Spelet  
 

Spelformen 7 mot 7 varar över tre år, och spelarna gör ofta 

stora framsteg under de åren. Många spelare har flera års 

erfarenhet av fotboll och utvecklar en allt större förståelse för 

spelet fotboll. Därför introduceras alla spelets skeden och 

lagets spelsystem i den här spelformen. Dessutom väljer många 

lag att spela med tre lagdelar, och planens indelningar kan 

börja att vara till hjälp för spelarna. 
 

 

 

Planens indelning 
I spelformen används retreatlinjer för att underlätta för det anfallande laget att komma igång med speluppbyggnaden när 
målvakten har bollen. Retreatlinjerna kan även användas som ungefärliga markeringar för planens tredjedelar. Därför kan 

det vara lämpligt att börja jobba med planens tredjedelar i den här spelformen. 
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Lagets spelsystem 

SvFF rekommenderar att alla spelets skeden introduceras i spelformen 7 mot 7. Spelformen är även lämplig för att börja 

jobba med tre lagdelar. Fokus bör ligga på att alla spelare är aktiva i alla spelets skeden. Det kan även vara lämpligt att 

introducera arbetssätt och utgångspositioner från lagets spelsystem. 

Arbetssätt 

Anfallsspel. När laget har bollen gäller det att försöka komma till avslut och göra mål. För att lyckas med detta behöver 

laget ofta först passera motståndarnas spelare och lagdelar. Att spela bollen framåt och förbi en eller flera av motståndarnas 

lagdelar kan därför prioriteras. Att spela bollen bakåt för att sedan vända spelet eller spela framåt är många gånger ändå 

fördelaktigt om passningen framåt är svår att slå. 

Försvarsspel. När motståndarna har bollen gäller det för spelarna i det försvarande laget att ta bollen för att själva kunna 

anfalla. När hela laget samarbetar ökar chanserna för att ta bollen. På så vis kan laget även undgå att hamna i skedet 

förhindra och rädda avslut. 

Arbetssättet kan vara olika i spelets olika skeden. I skissen "Spelets skeden 7 mot 7" finns rekommendationer för 

prioriteringar i olika skeden. Det kan vara bra för spelarnas lärande att få vara med och diskutera hur laget ska spela. 

Utgångspositioner 

Det rekommenderas att spela med tre lagdelar (backar, mittfältare och forwards). Fortsätt att poängtera att alla spelare är 

anfallsspelare när laget har bollen och att alla är försvarsspelare när motståndarna har bollen. Det kan vara nyttigt för 

spelarnas lärande att spela med olika utgångspositioner vid olika tillfällen, till exempel att i en match spela med tre backar 

och i nästa med två. Spelarnas lärande stimuleras även av att de får spela på olika positioner, till exempel vara målvakt i en 

match och forward i nästa.  

Uppgifter och prioriteringar 
För att underlätta för lag att utveckla sitt spelsystem har SvFF förslagit uppgifter och prioriteringar för varje skede av spelet. 

I anfallsspelet är uppgiften att passera motståndare och lagdelar för att komma till avslut och göra mål. I försvarsspelet är 

uppgiften att ta bollen. I spelformen 7 mot 7 finns förslag på en prioritering per skede av spelet som underlättar för att 

genomföra uppgiften. 

Varje lag kan skapa sitt eget spelsystem med de rekommenderade uppgifterna och prioriteringarna som grund. Uppgifterna 

och prioriteringarna presenteras under respektive skede av spelet i skissen "Spelets skeden 7 mot 7". Det finns även 

möjlighet för lag att göra egna prioriteringar. På webbplatsen för spelarutbildningsplanen finns filmer som förklarar SvFF:s 

rekommendationer. 

Laget, spelaren, målvakten 
Spelarutbildningsplanen presenterar saker som spelarna kan göra för att lösa situationer på planen och som är lämpliga att 

träna på i respektive spelform. Det kan finnas spelare som gör saker som presenteras först i en senare spelform, till exempel 

överlappning. Tränaren kan gärna uppmuntra detta när det sker men ändå fokusera på att utveckla de färdigheter som finns 

presenterade för den aktuella spelformen i planeringen av träning och match. 

Målvakten bör träna även på de saker som gäller utespelarna. Låt de spelare som vill turas om att vara målvakt både på 

träning och i matcher. 
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Fotbollsfysiologi 
Träning för fotbollsfysiologi syftar till att spelarna effektivt och säkert ska kunna utföra fotbollsaktioner som till exempel 

accelerationer, inbromsningar, upphopp, skott och tacklingar. De fysiologiska grundkvaliteterna kan fortfarande tränas 

genom koordinationsövningar med och utan boll, stafetter och hinderbanor. Individuella övningar med den egna 

kroppsvikten som belastning samt parövningar kan genomföras för att förbättra bland annat kroppskontroll och styrka. 

Fotbollspsykologi 
Självreflektion är en viktig del för den långsiktiga utvecklingen. Med ökad mognad kan spelare i dessa åldrar börja träna på 

reflektion genom att exempelvis skriva ner vad de har lärt sig på träningen. 

Det är lätt hänt att spelarna slutar springa om de inte får bollen eller ”gömmer sig” om det går dåligt. Spelarna kan utveckla 

sina färdigheter att göra nästa aktion genom att exempelvis fortsätta att vara spelbara även i motgång eller när de inte får 

bollen. Det är bra för den långsiktiga utvecklingen och motivationen att de lär sig att fortsätta att göra bra aktioner i både 

med- och motgång. 

På samma sätt kan spelarna hjälpa sina lagkamrater att fortsätta att göra sig spelbara genom att med kroppsspråk och ord 

berömma löpningar och positioner som ger spelalternativ. 

Fasta situationer 
I spel 7 mot 7 får bollen slås i luften vid fasta situationer och även gå direkt i mål. SvFF rekommenderar att lagen prioriterar 

att spelet kommer igång snabbt och att olika spelare får ta fasta situationer vid olika tillfällen. För den långsiktiga 

utvecklingen är det troligen bättre att prioritera spelets olika skeden före fasta situationer under träningen. 

När målvakten sätter igång spelet ska det försvarande laget backa till retreatlinjen vilket ger det anfallande laget tid att starta 

en speluppbyggnad där alla spelare är delaktiga. Samtidigt får det försvarande laget möjlighet att samla laget för att jobba 

tillsammans i skedet förhindra speluppbyggnad. 

Tips! 
Det tar tid att skapa ett spelsystem för alla spelets skeden. Fokusera extra på en enkel del per skede. Det kan även vara bra 

att fokusera extra på några skeden åt gången. Eftersom spelformen 7 mot 7 sträcker sig över tre år finns det gott om tid. 

Tränaren bör låta spelarna vara delaktiga och ställa frågor till dem. Till exempel kan hen fråga backarna om hur de uppfattar 

sin roll i speluppbyggnaden och vilka utmaningar de vill träna extra på. Tränaren kan också fråga övriga spelare vad de ska 

tänka på för att hjälpa backarna. 
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Spelregler 
 
Matchen i barn- och ungdomsfotboll ska ses som en del av träningen. Lärande ska på ett 
naturligt sätt bestå av både träning och match där utgångspunkten är barnens bästa och 
deras behov. Här finns några av de regler som anpassats till spel 7 mot 7 för tio- till 
tolvåringar. 

 

Regel 1: Spelplanen 
Spelplanen 

Plan ytan ska vara maximalt 50–55 meter x 30–35 meter. Straffområdet ska vara sju meter längs mållinjen från vardera 

målstolpen och sju meter framåt i planen. Ytan kan avgränsas med linjer eller med koner. 

De mindre måtten rekommenderas för de yngre spelarna (10-11 år), och de större måtten rekommenderas för de äldre 

spelarna (12 år). 

 

Målet 

Målet ska vara 5 x 2 meter. 

Målstolparna och ribban ska vara kvadratiska, rektangulära, runda eller elliptiska och de får inte vara farliga för spelarna. 

Målen (även flyttbara mål) måste vara säkert förankrade i marken så att de inte välter. 

Straffområdet 

Straffområdet ska markeras med två linjer i rät vinkel mot mållinjen. Området sträcker sig in på spelplanen enligt måtten 

ovan. Linjerna binds samman med en linje som är parallell med mållinjen. I varje straffområde kan en straffpunkt markeras 

på straffområdeslinjen sju meter från mållinjen och mitt emellan målstolparna. 

Anpassning av spelytan 

Om spelytan är en del av en större fotbollsplan (t.ex. en plan för spel 11 mot 11) kan spelytan anpassas proportionerligt 

utifrån planskissen. Angivna maximala mått bör följas. 

Retreatlinje 

På varje planhalva ska det finnas en markering för retreatlinje sju meter från mittlinjen. Markeringen kan vara en markerad 

linje, platta koner på spelplanen eller högre koner vid sidlinjen. 
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 Regel 2: Bollen 

Bollstorlek 4 ska användas. 

Regel 3: Spelarna 

En match spelas mellan två lag. Sex utespelare och en målvakt i varje lag får delta samtidigt i spelet. 

En match kan inte börja eller fortsätta om något av lagen har färre än fem spelare. 

Vid underläge med fyra mål eller fler får laget som ligger under spela med sju utespelare tills ställningen är lika. 

Byte av målvakt 

Vilken spelare som helst får byta plats med målvakten om 

• domaren får reda på bytet innan det görs och 

• bytet görs under ett spelavbrott. 

 

Avbytare 

Rekommenderat antal avbytare i en match är fyra avbytare per lag. Lagen får byta in samtliga avbytare. En utbytt spelare får 

komma in i spelet igen. Lagen får göra byten när spelet är igång, men de bör göra sina byten i en paus. Byte sker i närheten 

av mittlinjen. En spelare som ska bytas in väntar utanför planen tills spelaren som ska bytas ut kommit av planen. 

Om något blir fel när ett lag byter blåser domaren av spelet. Spelet startar igen med en indirekt frispark för det andra laget. 

Frisparken slås där bollen var när spelet blåstes av. Gör båda lagen felaktiga byten samtidigt startar spelet med nedsläpp där 

bollen var. 

Regel 4: Spelarnas utrustning 

En spelare får inte använda utrustning som kan vara farlig eller ha på sig något som kan orsaka skada på sig själv eller på 

andra spelare. Alla typer av smycken (halsband, ringar, armband, öronringar, läderband, gummiband etcetera) är förbjudna 

och måste tas bort. Att använda tejp för att täcka smycken är inte tillåtet. 

Spelarna måste ha på sig 

• tröja 

• byxor 

• strumpor 

• benskydd 

• skor. 

Benskydden måste vara av lämpligt material som ger tillräckligt skydd. De ska täckas av strumporna. 

De två lagens dräkter ska ha färger som skiljer lagen från varandra och från domaren. Målvaktens dräkt ska ha färger som 

skiljer sig från de andra spelarnas dräktfärger. 
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Regel 7: Speltiden 

En match består av tre lika långa perioder. Domaren avgör om det ska läggas till tid i någon period och i så fall hur många 

minuter. 

Speltiden är 3 x 20 minuter. Pauserna är maximalt sju minuter mellan perioderna. Vid sammandrag (flera matcher under 

samma dag) är speltiden maximalt 3 x 15 minuter. 

Lagen behöver inte byta sida. 

Regel 8: Spelets start och återupptagande 

Varje period startar med avspark. Även när ett lag har gjort mål sätts spelet igång igen med avspark.Spelet startar igen på 

samma sätt om ett regelbrott sker när bollen inte är i spel. 

• Det lag som vinner slantsinglingen bestämmer vilket mål laget ska spela mot i första perioden. Det andra laget gör 

avspark i första och tredje perioden. 

• Det lag som vinner slantsinglingen gör avspark i andra perioden. 

• Inför andra och tredje perioden kan lagen byta sida. 

• När det ena laget har gjort mål gör det andra laget avspark. 

Vid avspark gäller följande: 

• Alla spelare förutom den som lägger avsparken ska vara på egen planhalva. 

• Bollen ska ligga still på mittpunkten. 

• Domaren ger signal. 

• Bollen är i spel när spelaren har sparkat bollen och bollen tydligt rör sig. 

• Mål kan göras direkt från avsparken. 

Om något blir fel vid avspark tas avsparken om. Spelarna i det lag som inte gör avspark ska stå minst 7 meter från bollen 

tills bollen är i spel. 

Nedsläpp 

Domaren släpper bollen på den plats där den var när spelet stoppades. Om spelet stoppades innanför straffområdet släpps 

bollen på straffområdeslinjen. 

Bollen är i spel när den vidrör marken. Hur många spelare som helst får försöka vinna bollen vid nedsläpp (även 

målvakterna). 

Skadad spelare 

Om en spelare skadas stoppar domaren spelet direkt. Det gäller oavsett om det är en frisparkssituation eller inte. Ledare får 

komma in på planen när domaren ger tecken.Domaren sätter igång spelet igen med nedsläpp där bollen var när domaren 

blåste av eller med en frispark där förseelsen begicks. 

Övrigt 
Om domaren stoppar spelet av någon annan anledning än de skäl som står i reglerna startar spelet igen med nedsläpp på 

mittlinjen.   
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Regel 12: Otillåtet spel och olämpligt uppträdande 
Domaren kan bara döma direkt och indirekt frispark samt straffspark för regelbrott som sker när bollen är i spel. 

Direkt frispark 

Domaren dömer direkt frispark om en spelare bryter mot en regel och gör något mot en spelare i motståndarlaget på ett sätt 

som domaren anser är oaktsamt, vårdslöst eller utfört med överdriven kraft. Det kan innebära att 

• angripa en spelare med överkroppen 

• hoppa mot en spelare 

• sparka eller försöka sparka en spelare 

• knuffa en spelare 

• slå eller försöka slå en spelare (även skallning) 

• tackla med foten eller annan del av kroppen 

• fälla eller försöka fälla en spelare 

• avsiktligt röra vid bollen med handen eller armen (gäller inte målvakten innanför eget straffområde) 

• hålla fast en motspelare 

• hindra en motspelares förflyttning 

• spotta på en spelare 

• bita en spelare 

• angripa målvakten när målvakten har bollen under kontroll. 

En målvakt har bollen under kontroll när  

• bollen är mellan händerna eller mellan handen och någon annan yta, (till exempel marken eller kroppen) eller genom 

att vidröra den med någon del av händer eller armar 

• målvakten håller bollen med utsträckt öppen hand 

• målvakten studsar bollen mot marken eller kastar upp den i luften. 

Oaktsamhet är när en spelare inte är uppmärksam, inte är försiktig eller inte tar hänsyn till andra när spelaren försöker 

erövra bollen. Vid oaktsamhet dömer domaren frispark. 

Vårdslöshet är när en spelare gör något och struntar i riskerna för en motspelare. Domaren ska då varna spelaren – se nedan. 

Utfört med överdriven kraft är när en spelare använder mer kraft än vad som behövs och på så vis kan skada en motspelare. 

Domaren ska då visa ut spelaren – se nedan. 

 

Indirekt frispark 

Domaren dömer indirekt frispark om 

• en spelare med gester eller ord visar att domarens beslut inte respekteras 

• en målvakt tar upp bollen med händerna när den spelats från en medspelare i spelet eller direkt från inkast 

• ett lag gör ett felaktigt byte 

• en spelare rör bollen två gånger innan den vidrörts av en annan spelare vid avspark, inkast, hörna, frispark eller 

straffspark. 

Varning och utvisning 

Grundregeln är att varning och utvisning inte bör tillämpas.Ledaren byter ut spelare som bryter mot reglerna flera gånger. 

Domaren ska alltid i första hand prata med en spelare som har gjort ett regelbrott vilket kan ge en varning eller utvisning. 

Ledaren har ansvar att byta ut spelaren för att kunna prata med spelaren i lugn och ro. Spelaren får då möjlighet att förklara 

sitt beteende och en stund att hämta sig från situationen Om varken spelaren eller ledaren tar vara på denna möjlighet har 

domaren rätt att dela ut en varning eller visa ut spelaren. En utvisad spelare får ersättas med en annan spelare. 
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.9 mot 9 13-14 år  

Målsättningen med spelformen 9 mot 9 är att spelarna ska ha roligt och samtidigt lära sig 

så mycket som möjligt. Alla spelare ska ges förutsättningar för att utvecklas och delta efter 

sina förutsättningar.  

Planering 

God planering ger goda möjligheter till tydlig kommunikation med föräldrarna och spelarna 
i ett tidigt skede. Det är viktigt att ha en tydlig rollfördelning i ledargruppen. Bestäm vad 
som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Ju fler vuxna som hjälper till, 
desto bättre är förutsättningarna för att göra ett bra jobb – men samverkan mellan många 
personer kräver bättre samordning och struktur. 

Andra aktiviteter 
Om spelarna gör andra saker tillsammans än att spela fotboll kan det vara bra för kamratskapet och för motivationen att 

fortsätta med fotboll. Ledaren kan gärna planera in andra aktiviteter under säsongen, till exempel att åka på 

övernattningsläger, att utöva en annan idrott tillsammans eller att titta på en landskamp. 

Ledarutbildning 
SvFF rekommenderar att flera ledare i varje lag har genomgått Tränarutbildning B ungdom. Minst en ledare bör ha 

genomgått Målvaktstränarutbildning C. Alla ledare bör ha genomgått Fortbildningen 9 mot 9. Föräldrarna bör utbildas i 

FSLL vilket ger dem insyn i fotbollens organisation och hjälper dem i föräldrarollen. 
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Träning 
 
I tretton- och fjortonårsåldern tar den strukturerade träningen ofta över allt mer. Därför kan 
antalet träningar per vecka öka för spelare som vill detta. Stort utrymme bör fortfarande 
lämnas för allsidig träning genom bland annat deltagande i andra idrotter och 
spontanfotboll. 
Många spelare deltar i andra idrotter och har fotboll eller extra mycket idrott i skolan. Det är viktigt att tränaren känner till 

individuella spelares totala belastning. Att träna för mycket fotboll kan leda till överbelastningsskador, minskad långsiktig 

motivation och mindre tid för allsidig träning. Det rekommenderas att alla spelare har minst en vilodag per vecka från fysisk 

aktivitet och ha ledigt från organiserad träning minst en kväll per skolvecka. 

Det kan finnas stora skillnader mellan individer när det gäller både motivation och förutsättningar för att träna ofta. 

Föreningen bör sträva efter att möjliggöra för alla att träna fotboll efter sina förutsättningar. 

Fokus på lagets spelsystem i spelets olika skeden bör öka samtidigt som spelarna fortsatt bör ges stora möjligheter till eget 

beslutsfattande. Lägg även stor vikt vid spelarnas individuella utveckling. 

Sträva efter att vara många ledare med tydliga roller. 

Tips till träningen! 
• En ledare per åtta - tio spelare. 

• Träna match likt med övervägande spelövningar och spel. 

• Följ samma tema genom hela träningen. 

Spelets skeden 
 
För att underlätta för lag att utveckla sitt spelsystem har SvFF förslagit en prioritering för 
varje skede för laget att förhålla sig till. Varje lag kan sedan skapa sitt eget spelsystem med 
de rekommenderade prioriteringarna som grund. 
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Metoder 

 
I tretton- och fjortonårsåldern förbättras spelarnas förmåga att samarbeta i takt med att de har ökad erfarenhet av fotboll. 

Samverkan kan ske i större enheter där exempelvis lagdelar genomför aktioner tillsammans. I anfallsspelet kan spelarna till 

exempel göra löpningar för att skapa yta för andra. I försvarsspelet förstår spelarna syftet med exempelvis överflyttning och 

uppflyttning. 

Många spelare kommer i puberteten vilket gör att de växer snabbt. Detta kan innebära en tillfällig tillbakagång i 

koordination och bollbehandling men även leda till att spelarna får stora fysiska fördelar genom ökad styrka och snabbhet. 

Spelare som har fått fysiska fördelar behöver stimuleras att utveckla teknik och spelförståelse och undvika att bli beroende 

av sina fysiska fördelar. Spelare som går igenom sin tillväxtspurt senare kan behöva extra stöttning och mycket positiv 

förstärkning då de kan få sämre självförtroende och motivation när de jämför sig med fysiskt mer utvecklade spelare. 

Tretton- och fjortonårsåldern är även en ålder då det är vanligt att spelarna vill bli mer självständiga och testar gränser vilket 

ökar kraven på tålamod och förståelse hos ledaren. Att skapa stor delaktighet både när det gäller spelet och planeringen av 

verksamheten kan vara ett sätt underlätta dialogen med spelarna i den här åldern. Stor individuell hänsyn bör tas när det 

gäller till exempel antal träningar per vecka eftersom de individuella skillnaderna blir allt större när de gäller motiv, 

ambition och förutsättningar för att spela fotboll. 

Spelarnas allt mer utvecklade intelligens ökar möjligheten för konsekvenstänkande. Det kan leda till att spelarna inte provar 

nya saker eller utmanar sig själv eftersom de är rädda att misslyckas. Samtidigt ger utvecklingen förutsättningar för att 

spelarna ska förstå vad som behöver utvecklas på lång sikt. Tränaren kan därför uppmuntra spelarna att söka utmaningar 

och träna extra på sådant de inte är mindre bra på för att gynna utvecklingen på lång sikt. 
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Planens indelning 
I spelformen 9 mot 9 införs offside, och spelytorna syns därför tydligare. Därför är det lämpligt att introducera spelytor i 

denna spelform. Sedan tidigare är planens tredjedelar introducerade. 

Lagets spelsystem 

I spelformen 9 mot 9 rekommenderar SvFF att arbetet med lagets spelsystem vidareutvecklas genom att lägga till spelarnas 

roller. Fokusera på att alla spelare ska vara aktiva i alla spelets skeden. 

Arbetssätt 
 

Anfallsspel. När laget har bollen gäller det att försöka komma till avslut och göra mål. För att lyckas med detta behöver 

laget ofta först passera motståndarnas spelare och lagdelar. Att spela bollen framåt och förbi en eller flera av motståndarnas 

lagdelar kan därför prioriteras. Att spela bollen bakåt för att sedan vända spelet eller spela framåt är många gånger ett bra 

alternativ om det är svårt för bollhållaren att slå en passning framåt. 

 

Försvarsspel. När motståndarna har bollen gäller det för spelarna i det försvarande laget att ta bollen för att själva kunna 

anfalla. När hela laget samarbetar ökar möjligheterna att ta bollen. På så vis kan laget även undgå att hamna i skedet 

förhindra och rädda avslut.Arbetssättet kan vara olika i spelets olika skeden. I skissen "Spelets skeden 9 mot 9" finns 

rekommendationer för prioriteringar i olika skeden. Det kan vara bra för spelarnas lärande att få vara med och diskutera hur 

laget ska spela. 

 

Utgångspositioner 

Det rekommenderas att spela med tre lagdelar (backar, mittfältare och forwards). Fortsätt att poängtera att alla spelare är 

anfallsspelare när laget har bollen och att alla är försvarsspelare när motståndarna har bollen. Det kan vara nyttigt för 

spelarnas lärande att spela med olika utgångspositioner vid olika tillfällen, till exempel att i en match spela med tre 

mittfältare och i nästa med fyra. Spelarnas positioner börjar renodlas, men det är fortfarande bra att ibland låta dem träna 

och spela på olika positioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roller 

Spelarna har olika roller i spelets olika skeden. I tretton- och fjortonårsåldern kan spelare inom samma lagdel ha olika roller. 

Exempelvis kan den ena innermittfältaren komma högre upp i planen än den andra i speluppbyggnaden. 

Begränsa er till någon eller några punkter per position och skede, till exempel att målvaktens roll i speluppbyggnad är att 

vara spelbar bakåt och i kontring starta spelet snabbt efter att ha fångat bollen.  
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Uppgifter och prioriteringar 

För att underlätta för lag att utveckla sitt spelsystem har SvFF förslagit uppgifter och prioriteringar för varje skede av spelet. 

I anfallsspelet är uppgiften att passera motståndare och lagdelar för att komma till avslut och göra mål. I försvarsspelet är 

uppgiften att erövra bollen för att förhindra avslut. I spelformen 9 mot 9 finns förslag på två prioriteringar per skede av 

spelet vilka underlättar för spelarna att genomföra uppgiften. Den första prioriteringen för varje skede finns kvar från 

spelformen 7 mot 7. 

Lag som inte tidigare har jobbat med spelets skeden rekommenderas att börja med den första prioriteringen för varje skede. 

Först när laget har genomfört dessa på ett bra sätt på träning och i matcher introduceras prioritering nummer två för varje 

skede. Laget kan även ta fram egna prioriteringar, gärna genom en dialog mellan ledarna och spelarna. 

Varje lag kan skapa sitt eget spelsystem med de rekommenderade uppgifterna och prioriteringarna som grund. Uppgifterna 

och prioriteringarna presenteras under respektive skede av spelet i skissen "Spelets skeden 9 mot 9". 

Laget, spelaren, målvakten 
Det finns olika saker som spelarna kan göra för att uppfylla lagets uppgifter och följa prioriteringarna. Det är viktigt att 

spelarna känner att de har möjlighet att prova olika lösningar utan att det finns ett rätt och ett fel. Genom att prova olika 

lösningar lär sig spelarna med tiden vad som fungerar bäst. 

Målvakten bör träna även på de saker som gäller utespelarna. Några spelare börjar nu specialisera sig som målvakt. Sträva 

efter att ha mer än en målvakt per lag för att undvika att bli beroende av enstaka spelare samt underlätta målvaktens träning. 

Det är fortfarande nyttigt för målvakter att även träna och spela som utespelare. 

Fotbollsfysiologi  
Träning för fotbollsfysiologi syftar till att spelarna effektivt och säkert ska kunna utföra fotbollsaktioner som till exempel 

accelerationer, inbromsningar, upphopp, skott och tacklingar. De fysiologiska grundkvaliteterna bör tränas extra. Denna 

träning kan med fördel ske i samband med ordinarie träning som del av förberedelseträningen eller via färdighetsövningar. 

Träningen bör ske med sin egen kroppsvikt som motstånd i olika koordinationsövningar med och utan boll, stafetter, 

hinderbanor, kroppsvikts- och parövningar. 

Spelarna kan träna återhämtningsförmågan mellan fotbollsaktioner extra genom övningar som innehåller löpningar med 

hastighetsförändringar. 

Fotbollspsykologi 
Spelarnas ökade reflektionsförmåga ger möjligheter att sätta upp mål inför träning och match. Spelarna bör sätta upp mål 

vilka är inriktade på aktioner som spelarna ska göra ofta, till exempel att utmana eller passa med vänsterfoten. De ska sedan 

söka situationer där de kan träna på detta under träning eller matcher och utvärdera aktionerna efteråt. 

I spelet 9 mot 9 kan det gå längre tid mellan de situationer där spelarna har boll. Det är viktigt att spelarna fortsätter att göra 

aktioner även om det har gått lång tid sedan det senaste försöket. Det är särskilt viktigt att spelarna vågar pröva igen efter ett 

tidigare misslyckande, till exempel en förlorad nickduell. 

I tretton- och fjortonårsåldern är det inte ovanligt med negativt kroppsspråk och negativa kommentarer om lagkamrater 

under träningar och matcher. Det är därför viktigt att spelarna arbetar med att visa positiva gester mot sina lagkamrater och 

lär sig att det bästa sättet att få någon att göra mer av något är att förstärka försök. 
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Fasta situationer 
Vid fasta situationer får bollen slås i luften och även gå direkt i mål. SvFF rekommenderar att lagen prioriterar att spelet 

kommer igång snabbt och att olika spelare får ta fasta situationer vid olika tillfällen. För den långsiktiga utvecklingen är det 

troligen bättre att prioritera spelets olika skeden före fasta situationer i under träningen. 

Tips! 
Det tar tid att skapa ett spelsystem för alla spelets skeden. Antalet prioriteringar och roller per skede bör utökas succesivt. 

Tränaren bör låta spelarna vara delaktiga. Exempelvis kan hen fråga spelarna hur de upplever att spelbarheten i spelyta 2 

och 3 fungerar i kontring, om laget behöver träna mera på det eller om utgångspositionerna eller spelarnas roller behöver 

justeras. 

Anfallsspel 
 
Målsättningen i anfallsspel är att göra mål. För att lyckas med det behöver laget, oavsett 
skede av spelet, ofta först passera motståndarnas spelare och lagdelar och på så vis ta 
bollen framåt. Detta kan kallas för en övergripande uppgift i lagets anfallsspel. För att 
lyckas med uppgiften finns det rekommendationer för olika prioriteringar för spelets olika 
skeden. 

 

Speluppbyggnad 
Genom att uppfylla grundförutsättningarna för anfallsspel (spelbar, spelavstånd, spelbredd och speldjup) ger laget 

bollhållaren flera alternativ. Bollhållaren bör själv få fatta beslut om vilket alternativ som är det bästa, till exempel att passa, 

driva eller utmana. 

Om laget har spelbara spelare i alla spelytor har bollhållaren möjlighet att spela bollen förbi olika antal spelare/lagdelar i 

motståndarlaget eller spela bollen bakåt. Samtidigt tvingar det motståndarna att vara beredda på passningar i alla spelytor. 

Kontring 
När laget vinner bollen är det viktigt att bollhållaren snabbt får flera alternativ. Att ge bollhållaren passningsalternativ både 

framåt och bakåt möjliggör en snabb omställning till anfallsspel med goda möjligheter att komma till avslut och göra mål 

eller att behålla bollen inom laget. 

För att snabbt komma framåt i kontring är det viktigt att bollhållaren snabbt har möjlighet att spela bollen till spelyta 2 och 

3. Att ge bollhållaren passningsalternativ i både spelyta 2 och 3 gör det svårare för motståndarnas backlinje eftersom de 

behöver försvara både ytan bakom och framför sig. 

Komma till avslut och göra mål  

 

Ju närmare målet laget kommer innan avslut, desto större chans är det att det blir mål. Därför är det bra att försöka komma 

in i straffområdet innan avslut. Vid avslut från längre avstånd är det svårare att göra mål, men det är bra att träna även 

sådana avslut.  
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Anfallsspel 

Om målvakten väljer att sätta i gång spelet med utkast kan laget fortsätta speluppbyggnaden med korta passningar där man 

tar sig fram och erövrar en spelyta i taget. Genom att uppfylla grundförutsättningarna i anfallsspel – spelbarhet, spelavstånd, 

spelbredd och speldjup – skapar laget goda förutsättningar för att med ett effektivt passningsspel kunna spela in bollen i 

spelyta 1 och spelyta 2. Efter hand som laget erövrar spelytorna flyttar spelarna upp sina positioner och behåller lagets 

formation. 

I stället för att erövra en spelyta i taget kan laget spela bollen direkt från utgångsytan till spelyta 2. Ett långt uppspel kan 

vara en passning men också ett utkast eller en utspark från målvakten. 

I utgångsytan är ofta det bollhållande laget i numerärt överläge, och så kan det även vara i spelyta 1. I spelyta 2 är det 

vanligtvis det omvända förhållandet. För att kunna göra genombrott mot motståndarnas samlade försvar kan spelarna 

använda individuella anfallsvapen – till exempel utmana, finta och dribbla – eller kollektiva anfallsvapen – såsom väggspel 

och överlappning. 

Om motståndarna gör en överflyttning och gör det trångt för det anfallande laget kan man skapa ytor på motsatt långsida för 

spelvändning. 

Nästa skede i anfallsspelet blir att skapa målchans och komma till avslut. En rättvänd bollhållare i spelyta 2 påverkas av vad 

medspelarna respektive motspelarna gör. Om bollhållaren utmanar inåt i planen kan detta skapa möjligheter för 

överlappning och inlägg. Forwards och andra spelare inne i straffområdet försöker avsluta, till exempel genom att nicka. 

Ett annat alternativ är att bollhållaren passar bollen i djupled till medspelare som löper in i spelyta 3. Bollhållaren kan också 

skjuta distansskott eller själv ta sig in i spelyta 3 och avsluta. I anfallsspelet ingår också fasta situationer – hörna, frispark, 

inkast och frispark samt inspark för målvakten. 

Omställning till anfallsspel 
När laget erövrar bollen kan man ställa om snabbt och utnyttja tiden då motståndarna försöker hitta sin försvarsformation. 

Det kallas kontring och kan starta från egen planhalva eller längre upp på planen beroende på var man erövrar bollen. 

Kontring kan ske med ett kontrollerat kortpassningsspel i djupled där flera spelare är inblandade – så kallad kollektiv 

kontring – eller med en direkt, lång passning mot spelyta 3. Avsikten med kontring är att skapa genombrott, målchans och 

avslut. 

I stället för att kontra kan laget vid offensiv omställning välja att först inta sina utgångspositioner i anfallsspel. Man låter 

motståndarna samla sig och försöker därefter nå genombrott genom passningsspel. 
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Målvaktens uppgifter i anfallsspelet 

Spelets utveckling har förändrat kravbilden på målvakten. I genomsnitt är 70–75 procent av 
målvaktens ingripanden knutna till anfallsspelet. En målvakt som visar delaktighet i 
anfallsspelet, har god spelförståelse och är passningsskicklig ökar lagets möjligheter att 
behålla bollen och i förlängningen skapa målchanser. 

 

Coacha medspelarna 
Målvakten har en bra överblick av spelet och bör i speluppbyggnaden nära eget mål coacha både bollhållaren och de 

närmaste medspelarna. Bollhållaren kan få signaler om att vända upp med bollen, spela den framåt i anfallsriktningen eller 

passa till målvakten. Övriga spelare får råd om positioner så att laget uppfyller anfallsspelets grundförutsättningar. 

 

Delta i speluppbyggnaden 
När laget erövrar bollen nära eget mål blir målvakten en understödsspelare i anfallsspelet. Med en aktiv målvakt i 

speluppbyggnaden får laget fler spelare inblandade och större yta för att spela runt bollen. Det skapar mer tid och 

motståndarna blir mer utspridda i sitt försvarsspel. Även när målvakten erövrar bollen från motståndarna, vid till exempel 

inlägg eller djupledsspel, kan han eller hon välja någon form av speluppbyggnad – kort utkast eller kontrollerad passning till 

en måltavla högre upp på planen. 

Kontra 
När målvakten har fångat bollen kan han eller hon utnyttja motståndarnas brist på organisation och ställa om snabbt – 

kontra. En utspark direkt till spelyta 3 eller ett snabbt utkast som passerar flera motspelare kan ge avslut och mål. 

  

 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/LemonwhaleVideoDisplay/?id=c2989a26-b2db-435d-ae87-98e34ed2e2e9#video-dialog
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/LemonwhaleVideoDisplay/?id=c2989a26-b2db-435d-ae87-98e34ed2e2e9#video-dialog
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Försvarsspel 

Målsättningen i försvarsspel är att ta bollen. Genom att ta bollen hindras motståndarna från att komma till avslut och göra 

mål, och spelarna får möjlighet att själva anfalla. Att ta bollen är därmed den övergripande uppgiften i lagets försvarsspel 

oavsett skede av spelet. För att lyckas med uppgiften finns det rekommendationer för olika prioriteringar för spelets olika 

skeden. 

 

Återerövring 

 

När laget förlorar bollen är det viktigt att snabbt sätta press på motståndarna för att förhindra att motståndarna får bollen 

under kontroll och kontrar. I läget när motståndarna just har vunnit bollen är de inte formerade för anfallsspel vilket gör att 

det finns stora chanser att erövra bollen. 

 

För att lyckas med den snabba pressen är det viktigt att flera spelare är aktiva. Ofta pressar spelaren närmast bollen, men 

övriga spelare måste komma nära och täcka bollhållarens korta passningsalternativ så att den pressande spelaren inte blir 

bortspelad. 

 

Förhindra speluppbyggnad 
För att kunna erövra bollen när motståndarna är formerade för anfallsspel är det viktigt att spelarna jobbar tillsammans. När 

laget är samlat i lagdelar är det lättare för spelarna att samverka. 

Det är extra viktigt att förhindra att motståndarna kan kontrollera bollen mellan lagdelarna och inom det egna laget eftersom 

de då är närmare målet och kan ha många spelalternativ. Om motståndarna kan kontrollera bollen utanför det egna laget så 

finns det större möjligheter att försvara målet med flera spelare. Ett sätt att förhindra att motståndarna spelar genom laget 

kan vara att hålla korta avstånd mellan spelare och lagdelar i både djupled och sidled. 

Förhindra och rädda avslut 

Ju närmare målet motståndarna kommer, desto större är risken att det blir mål. Därför bör laget i första hand försöka se till 

att motståndarna inte kommer in i straffområdet med bollen. I andra hand ska laget försvara ytorna nära målet extra noga 

eller markera de motståndare som finns i straffområdet. 

Vid avslut är det möjligt att målvakten räddar men inte lyckas fånga bollen. Därför är det viktigt att vid alla avslut ha 

spelare som intar positioner för att vara först på bollen vid returer. 

Omställning till försvarsspel 
När laget förlorar bollinnehavet i anfallsspelet sker en omställning till försvarsspel. Laget kan prioritera att återerövra bollen 

direkt eller indirekt. Vid direkt återerövring pressar närmaste försvarsspelare motståndarnas bollhållare med understöd av 

sina närmaste medspelare. Genom att tackla och bryta vill man snabbt ta tillbaka bollen och hindra motståndarna från att 

kontra och skapa målchans. 

Vid indirekt återerövring väljer laget i stället att retirera/flytta ner och täcka ytor eller markera motspelare. Man väntar med 

att återerövra bollen tills chanserna att lyckas blivit större. Båda metoderna syftar till att på olika sätt minska spelytorna för 

motståndarna. 

 

 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/LemonwhaleVideoDisplay/?id=98796a38-aec2-4f60-99ac-3487a394e8b9#video-dialog
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/LemonwhaleVideoDisplay/?id=98796a38-aec2-4f60-99ac-3487a394e8b9#video-dialog
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Försvarsspel 

Ett framgångsrikt försvarsspel bygger på organisation och disciplin. Det betyder bland 
annat att alla spelare ska sträva efter att snabbt komma på försvarssida – mellan eget mål 
och bollen eller mellan målet och var sin motspelare. 

 

Om motståndarnas målvakt har fångat bollen kan försvarsspelet starta på två sätt. 

Högt försvarsspel kan betyda att forwards placerar sig så att målvakten tvingas välja en lång utspark. Laget kan också dra 

sig tillbaka något för att locka målvakten till att kasta ut bollen. Därefter sätter närmaste försvarsspelare press på 

motståndarnas bollhållare. 

Vid lågt försvarsspel är avsikten att låta motståndarna få bygga upp spelet nerifrån och själv försöka erövra bollen i ett 

senare skede. 

Genom fyra kollektiva försvarsmetoder – överflyttning, centrering, uppflyttning och retirering/nerflyttning – arbetar laget 

tillsammans och skapar korta avstånd både mellan och inom lagdelarna. Det minskar motståndarnas möjligheter att erövra 

spelytor i djupled, skapa målchans och göra mål. 

Lagets försvarsspel grundas oftast på två principer. Man kan välja att anpassa sina positioner efter bollen och motståndarna 

– markeringsförsvar – eller efter bollen och medspelarna – positionsförsvar. Skillnaden ligger i olika prioriteringar av 

försvarsspelets grundförutsättningar – press, täckning, markering och understöd. 

Målvaktens uppgifter i försvarsspelet är att försöka hindra motståndarna att komma till avslut vid till exempel inlägg och 

djupledsspel samt rädda avslut vid skott, friläge och nick. I försvarsspelet ingår också försvar mot fasta situationer. 
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Målvaktens uppgifter i försvarsspelet 

Säkra Målvaktens huvuduppgifter är att hindra och rädda avslut, men det handlar också om 
att coacha medspelarna. 

 

Coacha medspelarna 
Så fort laget förlorar bollen ska målvakten kommunicera med medspelarna. Syftet är att hindra motståndarna från att 

komma till avslut. Att styra mittfältsspelare till bättre positioner, uppmana ytterbackar att markera eller mittbackar att 

blockera skott är exempel på uppgifter för en coachande målvakt. 

Förhindra avslut 
Trots bra samarbete mellan målvakten och utespelarna lyckas ibland motståndarna flytta fram sina positioner. 

Djupledspassning bakom backlinjen, inlägg mot forwards eller frispark från kanten kan leda till avslut. Om målvakten 

agerar vid dessa tillfällen kan motståndarna få svårt att avsluta. 

Rädda avslut 
Det är omöjligt att helt hindra motståndarna från att avsluta, men målvaktens samverkan med utespelarna kan bidra till att 

minska antalet avslut. I elitfotbollen räddar målvakten i genomsnitt 4–5 avslut per match. Det handlar då om distansskott, 

närskott efter till exempel djupledspasspel eller avslut efter inlägg. 

 

 

 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/LemonwhaleVideoDisplay/?id=b44b2f0f-1bd0-41de-acfb-75e4d348d584#video-dialog
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/LemonwhaleVideoDisplay/?id=b44b2f0f-1bd0-41de-acfb-75e4d348d584#video-dialog
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Fasta situationer 

Fasta situationer är de tillfällen när spelet startar igen efter att det har varit avblåst eller 
efter att bollen har varit utanför planens begränsningslinjer. Hörna, central frispark, frispark 
från kanten, straffspark och långt inkast är de fasta situationer som laget behöver träna för 
att försvara sig men också för att kunna göra mål. 

 

Offensiva fasta situationer 

Ju mer direkt och enkel en fast situation är, desto troligare är det att laget kommer att lyckas med den. För det anfallande 

laget finns det flera fördelar med fasta situationer: 
• bollen ligger stilla 

• specialisterna kan utnyttjas maximalt 

• spelaren som tar den fasta situationen kan inte pressas 

• man kan använda väl intränade anfallsmönster. 

Hörna 
Hörnläggarens träffsäkerhet har en avgörande betydelse. Övriga spelare kan placera sig i olika positioner och ha olika 

uppgifter enligt följande: 

 
• i målområdet för att nickskarva inåt skruvade hörnor direkt i mål och för att störa målvakten 

• i straffområdet för att löpa mot olika ytor och avsluta 

• vid straffområdeslinjen för returspel 

• vid mittlinjen för att täcka eller markera om motståndarna snabbt ställer om till anfallsspel. 

Korta hörnor 
För att få större vinkel kan man använda sig av korta hörnor. En spelare vid främre stolpen möter hörnläggaren för att ta 

emot bollen strax innanför straffområdeslinjen. Den mötande spelaren kan antingen vända och spela in bollen framför målet 

eller göra tillbakaspel till hörnläggaren som då får en större vinkel för inlägg. Området vid bortre stolpen bör prioriteras 

eftersom försvarsspelarna lockats mot den främre stolpen. 

 

Eftersom motståndarna måste vara 9,15 meter från bollen kan en medspelare möta hörnläggaren. Syftet är att skapa en 2 

mot 1-situation och locka bort försvararna från området vid främre stolpen. 

Analyser visar att hörnor mot främre stolpen resulterar i fler mål än hörnor som spelas mot bortre stolpen och att inåt 

skruvade hörnor har högre målfrekvens än utåt skruvade. 

Central frispark 
Målvakten placerar sig oftast innanför muren för att kunna se bollen vid skottillfället. Det kan därför vara bra att placera 

några spelare vid sidan om muren för att skymma målvakten. Att ha minst två spelare vid bollen kan skapa osäkerhet hos 

spelarna i det försvarande laget. De vet inte vem som kommer att skjuta, och man kan använda sig av både höger- och 

vänsterskyttar. 

Vid direkt frispark är det effektivast att skruva bollen över eller runt muren. Vid indirekt frispark bör spelarna placera sig så 

att det går att rulla bollen mot skytten. 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/tranarutbildning/tranarutbildning-b-ungdom/spelet/fasta-situationer/defensiva-fasta-situationer/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/tranarutbildning/tranarutbildning-b-ungdom/spelet/fasta-situationer/defensiva-fasta-situationer/
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Frispark från kanten 
Ytan som uppstår mellan backlinjen och målvakten är svår att täcka för det försvarande laget. Det kan därför vara effektivt 

att spela bollen bakom motspelarna som finns närmast målet. Medspelarna som löper för att avsluta bör sträva efter att 

komma först in i den attraktiva ytan. 

En inåt skruvad frispark mot målet är svår att försvara sig mot eftersom bollen skruvas bort från försvarsspelarna. Bollen får 

en nedåtgående bana vilket gör det enklare för anfallsspelarna samtidigt som målvaktens väg mot bollen ofta är blockerad. 

En frispark från höger långsida bör slås med vänster fot och en frispark från vänster långsida med höger fot. 

Om det försvarande laget bara har en spelare i muren kan man placera två spelare vid bollen där en löper för att ta emot en 

passning i djupled. De bör också finnas spelare strax utanför straffområdet för att kunna ta hand om andrabollar. 

Straffspark 
Många målvakter bestämmer sig i förväg att chansa åt vänster eller höger för att rädda en straffspark. När de kastar sig 

hamnar deras händer på en höjd av cirka en halv till en meter över mållinjen. Det säkraste sättet är därför att skjuta straffen 

längs marken och så nära stolpen som möjligt. Även högt placerade straffar nära stolpe och ribba är svåra för målvakten att 

rädda. Här finns dock en risk för att bollen går över målet. Om straffskytten i förväg vet att målvakten brukar chansa åt ett 

håll kan man skjuta straffen högt och mitt i målet. 

Inkast 
Det finns sex nyckelfaktorer att ta hänsyn till vid inkast. 

• Kasta snabbt – motståndarna tappar koncentrationen. 

• Kasta till en omarkerad spelare – han eller hon kan starta anfallet snabbare än en spelare som är markerad. 

• Kasta framåt – bollen kan passera motspelare som måste retirera/flytta ner innan de kan försvara sig. 

• Kasta bakåt – motspelarna flyttar upp vilket kan skapa yta bakom dem. 

• Kasta så det blir lätt att kontrollera bollen – kastet ska ses som en passning. 

• Skapa tillräcklig yta – det blir svårt för motspelarna att markera och täcka djupledspassningar. 

Ett långt inkast kan ibland jämföras med hörna, och därför är det viktigt att utnyttja spelare med sådana kvaliteter. Ett lag 

kan skapa många målchanser om man har spelare som både kan kasta långt och som är bra i nickspelet. 

Defensiva fasta situationer 

Mellan 20 och 25 procent av alla mål görs vid fasta situationer. Disciplin, organisation och koncentration är viktiga 

förutsättningar för ett framgångsrikt försvarsspel vid fasta situationer. 

Hörna 
Om bollen spelas in mot målet brukar motståndarna placera sig efter tre grundprinciper. 

• Inne i målområdet för att skarva bollen vidare, avsluta direkt och göra det trångt för målvakten. 

• Högre upp i straffområdet för att därifrån kunna attackera ytorna vid bortre stolpen och centralt framför målet. 

• Vid straffområdeslinjen rakt framför målet för att kunna ta hand om bollar som studsar tillbaka eller som inte blivit 

tillräckligt bortspelade. 
För att målvakten ska kunna se hörnläggaren, bollen och spelarna framför målet bör han eller hon placera sig ungefär mitt i 

målet, något framför mållinjen och vara halvt vänd ut mot planen. Utespelarnas placering beror på hur laget vill organisera 

försvarsspelet. Laget kan blanda positionsförsvar med markeringsförsvar. Ett annat alternativ är att hela laget tillämpar 

positionsförsvar. 
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Vissa lag placerar en spelare nära varje stolpe. Om målvakten väljer att agera på hörnan är det spelarnas uppgift att bland 

annat täcka in mot centrum av målet. Ibland har lagen en spelare vid endast en av stolparna och får då ytterligare en spelare 

högre upp i straffområdet. Det blir också allt vanligare att lagen slopar de så kallade ”stolpspelarna” och i stället placerar två 

spelare strax innanför målområdeslinjen i höjd med de båda stolparna. Deras uppgift blir att från sin position täcka ytan 

både framåt och bakåt. 

Central frispark 
Vid frispark strax utanför straffområdet ska utespelarna sätta upp en mur som täcker den del av målet som är närmast 

bollen. Målvakten har huvudansvaret för den andra delen. Spelaren längst ut i muren bör vara en mittfältsspelare, och han 

eller hon bör placera sig något utanför en tänkt linje från närmaste stolpe till bollen. Muren bör innehålla mittfältsspelare 

och forwards, medan backlinjespelarna bör ha sina positioner bakom eller något vid sidan om muren. Om en motspelare 

passar bollen i sidled för skott bredvid muren kan en spelare som inte tillhör muren ha till uppgift att springa fram och 

pressa skytten. 

Motståndarna kan förlänga muren och tar då bort målvaktens fria sikt mot bollen. Muren kan också slås ut av duktiga 

skyttar som skruvar bollen runt eller över muren. Om målvakten placerar sig ganska centralt i målet och kan se bollen i 

skottögonblicket ökar möjligheterna att skydda målet. 

Frispark från kanten 
Vid frispark från kanten minskar det direkta hotet mot målet medan ytan som laget behöver täcka ökar. En eller två spelare 

kan då placera sig som mur. Precis som vid hörna kan övriga spelare framför målvakten tillämpa markeringsförsvar eller 

positionsförsvar. För att undvika missförstånd när frisparken lyfts in mot målet ska målvakten och utespelarna veta vilka 

respektive ansvarsområden de har. Detta är ett viktigt samarbete som kräver mycket träning. 

Straffspark 
Det är väldigt svårt för målvakten att bara med sin reaktionsförmåga försöka rädda en välplacerad straffspark nära ena 

stolpen. Målvakten kan tillsammans med tränarna kartlägga motståndarnas straffskyttar. Statistik visar att de flesta straffar 

där skytten använder sin högerfot placeras i målvaktens högra hörn och tvärtom. Det gäller framför allt när motspelaren tar 

sats rakt bakom bollen. 

Långt inkast 
Vid långt inkast kan målvakten ha huvudansvaret för att motspelaren som inkastet är avsett för blir markerad både framför 

sig och bakom sig. Det är väldigt ovanligt att ”måltavlan” för inkastet försöker avsluta direkt utan han eller hon brukar i 

stället nicka bollen till en medspelare med bättre position för avslut. Målvakten ska placera sig i främre delen av målet men 

måste vid en eventuell nickskarv vara beredd på att snabbt ändra position. 
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Match 
Matcher spelas ofta som seriespel med en match i veckan. Deltagande i cuper och läger kan vara roliga avbrott i den 

ordinarie verksamheten och kan öka spelarnas motivation att spela fotboll. Det rekommenderas att endast delta i cuper inom 

landet. 

 

En del spelare deltar i matchspel i flera av föreningens lag. Det är viktigt att tränaren känner till individuella spelares totala 

belastning. Det rekommenderas att ingen spelare bör deltar i mer än 1,5 match per vecka i snitt under säsongen. Att spela 

för många matcher kan leda till överbelastningsskador, minskad långsiktig motivation och mindre tid för både allsidig och 

specifik träning. 

 

Matcher spelas i tre perioder för att ge tränaren ytterligare ett tillfälle att prata med spelarna om spelet. De tre perioderna 

kan även göra det möjligt att göra byten i paus och låta alla spela minst två av de tre perioderna 

Tips till matchen! 
• Alla spelare i matchtruppen spelar lika mycket. 

• Lagen varieras om föreningen har mer än ett lag i seriespel i samma ålder. 

• Spelarna turas om att starta i matcherna och positioner och roller varieras. 

 

Förberedelser 
Sträva efter att bestämma matchdatum och tider för era matcher i så god tid som möjligt och informera föräldragruppen om 

datumen i ett tidigt skede. Låt alla spelare som har möjlighet delta och stäva efter att anmäla så många lag att ni kan ha cirka 

13 spelare per lag utan att spelare behöver stå över eller spela dubbelt för ofta. Tänk på att det oftast är minst en spelare 

borta i varje match på grund av sjukdom, skada eller aktiviteter. Det är viktigt att alla spelare får vara aktiva och spela 

mycket under matcherna. 

Matchgenomgången i spelformen 9 mot 9 bör vara inriktad på träningsveckans tema samt spelglädje. Utgå gärna från 

spelets skeden och ställ frågor till spelarna, till exempel om vad de har tränat på i speluppbyggnad och som därmed är 

viktigt att tänka på i matchen. Låt sedan spelarnas svar bli matchplanen. 

Genomför en enkel fysisk aktivitet innan match för att förbereda spelarna. Välj gärna en aktivitet med boll. Det går även bra 

att låta spelarna välja en eller flera aktiviteter som de trivs med. Det är bra om de flesta aktiviteterna är återkommande inför 

matcherna, men någon övning kan vara anpassad efter veckans träningstema. 

Genomförande 
 

Låt spelarna ta egna beslut på planen och ge beröm när de försöker göra bra saker. Var extra noga med att ge beröm när 

spelarna försöker göra saker som ni pratade om på matchgenomgången. Sträva efter att alla får spela lika mycket och gör i 

första hand byten i paus. 

 

I paus finns det möjlighet att ge beröm och feedback samt låta spelarna vara delaktiga. Ställ gärna frågor om vad spelarna 

tycker fungerar bra och om det är något de ska göra oftare i nästa period. Återkoppla gärna till matchgenomgången, veckans 

träningar och spelets skeden. 

Efter matchen ska laget tacka motståndarna och domarna för matchen. Detta ska ske på ett respektfullt sätt oavsett hur 

matchen har varit. Påpeka för spelarna att de ska tacka de andra, inte hylla sig själva. Efter matchen är det bra att samla 

spelarna och ge mer beröm och feedback. Återkoppla till de saker spelarna tog upp innan matchen. Hur tyckte spelarna att 

de sakerna fungerade? 
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Spelregler 

Matchen i barn- och ungdomsfotboll ska ses som en del av träningen. Lärande ska på ett 
naturligt sätt bestå av både träning och match där utgångspunkten är barnens bästa och 
deras behov. Här finns några av de regler som anpassats till spelformen 9 mot 9. 

Plan ytan ska vara 65–72 meter x 50–55 meter, och straffområdet ska vara 24 x 9 meter (utgår från målstorlek 6 x 2,20m). 

Ytan kan avgränsas med linjer eller med koner. 

Målet ska vara 5-7,32 meter x 2–2,44 meter. 

De mindre måtten rekommenderas för de yngre spelarna (13 år), och de större måtten rekommenderas för de äldre spelarna 

(14 år). 

 

Målet 

Målstolparna och ribban ska vara kvadratiska, rektangulära, runda eller elliptiska, och de får inte vara farliga för spelarna. 

Målen (även flyttbara mål) måste vara säkert förankrade i marken så att de inte välter. 

Straffområdet 

Straffområdet ska markeras med två linjer i rät vinkel mot mållinjen. Området sträcker sig in på spelplanen enligt måtten 

ovan. Linjerna binds samman med en linje som är parallell med mållinjen. I varje straffområde kan en straffpunkt markeras 

på straffområdeslinjen nio meter från mållinjen och mitt emellan målstolparna. Om målstorlek 7 mot 7 används ska 

straffpunkten vara på 7 meter. Om målstorlek 11 mot 11 används ska straffpunkten vara på 11 meter. 

Anpassning av spelytan 

Om spelytan är en del av en större fotbollsplan (t.ex. en plan för spel 11 mot 11) kan spelytan anpassas proportionerligt 

utifrån se planskiss. Angivna maximala mått bör följas. 

 
 



54 
 

Källa: Svenska Fotbollsförbundets Spelarutbildningsplan  

 

Regel 2: Bollen 

 

13-åringar 

Bollstorlek 4 ska användas. 

14-åringar 

Bollstorlek 5 ska användas. 

Regel 3: Spelarna 

 

En match spelas mellan två lag. Åtta utespelare och en målvakt i varje lag får delta samtidigt i spelet. 

 

En match kan inte börja eller fortsätta om något av lagen har färre än 7 spelare. 

 

Byte av målvakt 

Vilken spelare som helst får byta plats med målvakten om 

• domaren får reda på bytet innan det görs och 

• bytet görs under ett spelavbrott. 

 
Avbytare 
 

Rekommenderat antal avbytare i en match är fyra avbytare per lag plus målvakt. Lagen får byta in samtliga avbytare. En 

utbytt spelare får komma in i spelet igen. Lagen får göra byten när spelet är igång, men de bör göra sina byten i en paus.  

 

Byte sker i närheten av mittlinjen. En spelare som ska bytas in väntar utanför planen tills spelaren som ska bytas ut kommit 

av planen. 

 

Om något blir fel när ett lag byter blåser domaren av spelet. Spelet startar igen med indirekt frispark för det andra laget. 

Frisparken slås där bollen var när spelet blåstes av. Gör båda lagen felaktiga byten samtidigt startar spelet med nedsläpp där 

bollen var. 

 

Regel 4: Spelarnas utrustning 
En spelare får inte använda utrustning som kan vara farlig eller ha på sig något som kan orsaka skada på sig själv eller på 

andra spelare. Alla typer av smycken (halsband, ringar, armband, öronringar, läderband, gummiband etcetera) är förbjudna 

och måste tas bort. Att använda tejp för att täcka smycken är inte tillåtet. 

Det är obligatoriskt för spelarna att bära 

• tröja 

• byxor 

• strumpor 

• benskydd 

• skor. 

Benskydden måste vara av lämpligt material som ger tillräckligt skydd. De ska täckas av strumporna. 

De två lagens dräkter ska ha färger som skiljer lagen från varandra och från domaren. Målvaktens dräkt ska ha färger som 

skiljer sig från de andra spelarnas dräktfärger. 
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Regel 7: Speltiden 

En match består av tre lika långa perioder. Domaren avgör om det ska läggas till tid i någon period och i så fall hur många 

minuter. Speltiden är 3 x 25 minuter. Pauserna är maximalt 9 minuter mellan perioderna.  

Regel 8: Spelets start och återupptagande 

Varje period startar med avspark. Även när ett lag har gjort mål sätts spelet igång igen med avspark. 

Spelet startar igen på samma sätt om ett regelbrott sker när bollen inte är i spel. 

 

• Det lag som vinner slantsinglingen bestämmer vilket mål laget ska spela mot i första perioden. Det andra laget gör 

avspark i första och tredje perioden. 

• Det lag som vinner slantsinglingen gör avspark i andra perioden. 

• Inför andra och tredje perioden byter lagen sida. 

• När det ena laget har gjort mål gör det andra laget avspark. 

 

Vid avspark gäller följande: 

• Alla spelare förutom den som lägger avsparken ska vara på egen planhalva. 

• Bollen ska ligga still på mittpunkten. 

• Domaren ger signal. 

• Bollen är i spel när spelaren har sparkat den och bollen tydligt rör sig. 

• Mål kan göras direkt från avsparken. 

 

Om något blir fel vid avspark tas avsparken om.Spelarna i det lag som inte gör avspark ska stå minst nio meter från bollen 

tills bollen är i spel. 

Nedsläpp 

 

Domaren släpper bollen på den plats där den var när spelet stoppades. 

 

Om spelet stoppades innanför straffområdet släpps bollen på straffområdeslinjen. 

Bollen är i spel när den vidrör marken. Hur många spelare som helst får försöka vinna bollen vid nedsläpp (även 

målvakterna). 

Skadad spelare 

 

Om en spelare skadas stoppar domaren spelet. Ledare får komma in på planen när domaren ger tecken. 

Domaren sätter igång spelet med nedsläpp där bollen var när spelet stoppades. 

Övrigt 

Om domaren stoppar spelet av någon annan anledning än de skäl som står i reglerna startar spelet igen med nedsläpp på 

mittlinjen. 
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Regel 12: Otillåtet spel och olämpligt uppträdande 

Direkt frispark 

Domaren dömer direkt frispark om en spelare bryter mot en regel och gör något mot en spelare i det andra laget på ett sätt 

som domaren anser är oaktsamt, vårdslöst eller utfört med överdriven kraft. Det kan innebära att 

• angripa en spelare med överkroppen 

• hoppa mot en spelare 

• sparka eller försöka sparka en spelare knuffa en spelare 

• slå eller försöka slå en spelare (även skallning) 

• tackla med foten eller annan del av kroppen 

• fälla eller försöka fälla en spelare 

• avsiktligt röra bollen med handen eller armen (gäller inte målvakten innanför eget straffområde) 

• hålla fast en spelare 

• hindra en spelares förflyttning 

• spotta på en spelare 

• bita en spelare 

• angripa målvakten när målvakten har bollen under kontroll. 

 

En målvakt har bollen under kontroll när 

• bollen är mellan händerna eller mellan handen och någon annan yta, (till exempel marken eller kroppen) eller genom att 

vidröra den med någon del av händer eller armar 

• målvakten håller bollen med utsträckt öppen hand 

• målvakten studsar bollen mot marken eller kastar upp den i luften. 

 

Oaktsamhet är när en spelare inte är uppmärksam, inte är försiktig eller inte tar hänsyn till andra när spelaren försöker 

erövra bollen. Vid oaktsamhet dömer domaren frispark. 

Vårdslöshet är när en spelare gör något och struntar i riskerna för en motspelare. Domaren ska då varna spelaren – se nedan. 

Utfört med överdriven kraft är när en spelare använder mer kraft än vad som behövs och på så vis kan skada en motspelare.  

Domaren ska då visa ut spelaren – se nedan. 

Indirekt frispark 

Domaren dömer indirekt frispark döms om 

 

• en spelare med gester eller ord visar att domarens beslut inte respekteras 

• en målvakt tar upp bollen med händerna när den spelats från en medspelare i spelet eller direkt från inkast 

• ett lag gör ett felaktigt byte 

• en spelare rör bollen två gånger innan den vidrörts av en annan spelare vid avspark, inkast, hörna, frispark eller 

straffspark 

• en spelare bestraffas för offside 

• en målvakt innanför sitt eget straffområde har bollen under kontroll med händerna i mer än sex sekunder. 

 

 



57 
 

Källa: Svenska Fotbollsförbundets Spelarutbildningsplan  

 

Varning och utvisning 

Domaren kan varna och visa ut spelare men inte ledare eller andra personer kring spelplanen. Domaren markerar varning 

genom att visa ett gult kort för spelaren och utvisning genom att visa ett rött. 

Domaren ska varna en spelare som 

• handlar på ett sådant sätt att det går långsammare att sätta igång spelet efter en avblåsning 

• med ord eller handling visar att domarens beslut inte respekteras 

• upprepar ett regelbrott flera gånger (det krävs inget särskilt antal eller mönster) 

• spelar på ett sätt som domaren anser är vårdslöst. 

 

Domaren ska visa ut en spelare som 

 

• spelar på ett otillåtet sätt som kan leda till att en motspelare blir skadad 

• använder överdriven kraft eller spelar brutalt 

• spottar på en motspelare eller någon annan person 

• beter sig våldsamt eller obehärskat 

• använder förolämpande eller nedsättande ord eller gester 

• får en andra varning i samma match 

• förhindrar ett mål eller en uppenbar målchans genom att avsiktligt röra bollen med handen (gäller inte målvakten inom 

eget straffområde) 

• förhindrar en uppenbar målchans för en motspelare genom ett regelbrott som bestraffas med frispark. 

 

En spelare som har blivit utvisad måste lämna spelplanens närhet och det tekniska området. 

En utvisad spelare får inte ersättas. 

  


