
Utbildningsplan 

för Råå IF:s ungdomsspelare
i åldrarna 5  t i l l  1 1  å r



Utbildningsplan från 5 till 11 år
Strukturen som presenteras här, är den vi ska använda i Råå IF, från 5 till 11 år. 
Vi vill säkerställa att spelarna får den utbildning som klubben önskar, därför är 
det viktigt att vi använder oss av den här träningsstrukturen. Vi tror på att spela 
mycket på träningarna, dock inget ”planlöst” spel utan spel med olika syf-
ten som får spelarna att tänka till. 
Det är viktigt att vi som tränare i spelövningarna koncentrerar oss på det som är 
temat för träningen och inte börjar instruera i en massa andra saker. 

Träningsstruktur Råå IF 5-11 år:
 0-20 min Träning av dagens tema i isolerad/med motstånd övning

 20-40 min Spelövning, med dagens tema i fokus. 
  Dvs träna på temat i spelsituation

 40-60 min  Spelövning, med dagens tema i fokus. 
  Dvs träna på temat i spelsituation 

 60-90 min  Smålagsspel, spel ex 5vs5. 
  I den här spelövningen står spelförståelsen i fokus. Glöm inte  

TRÄNARENS ANSVAR
Vi vill att ni, våra tränare, är väl förberedda när ni kommer till träningen. Vi förvän-
tar oss att ansvarig tränare har planerat träningen och att den finns på papper så 
att övriga tränare kan ta del av denna innan träningen börjar. Vi vill att tränaren har 
valt ut instruktionspunkter från de som presenteras i det här häftet under det 
tema som gäller för träningen. 

Försök planera träningen så att det går så snabbt som möjligt att ”växla” övning 
och på så vis minimera dötiden. 

Vi vill att spelarna under träningen får så många bolltoucher som möjligt, vilket 
gör att vi kräver att ni som tränare planerar övningar utan en massa ”stå i kö tid”! 
Under träningen så undvik stora samlingar, försök istället prata med spelarna i 
mindre grupper eller individuellt. Se till att träningen präglas av glädje och kon-
centration! 

Vi förväntar oss att Råå IF:s tränare kommer till träningen med en rejäl dos         
engagemang!

Om spelarna har möjlighet att komma ut på planen innan träningen börjar, se till 
att de jonglerar/kickar eller liknande istället för att bara springa runt.

Tränarens ansvar:
•	 Planera	träningen	och	se	till	att	alla	tränare	tagit	

del av detta innan träningen börjar
•	 Ansvara	för	att	se	till	att	dokumentera	alla	ge-

nomförda träningar i en pärm/dator
•	 Se	till	att	träningen	präglas	av	glädje	och	kon-

centration
•	 Se	till	att	första	övningen	(eller	så	många	som	

det går) är uppsatt innan passet börjar
•	 Om	det	är	möjligt	sätt	upp	en	yta	som	spelarna	

kan jonglera/kicka i innan passet börjar
•	 Viktigt	att	ni	som	tränare	ser	alla	spelare	under	

träningen. Se till att rotera ledare mellan grup-
perna under träningen.

•	 Hålla	samlingar	under	träningen	korta
•	 Se	till	att	alla	spelare	genomfört	samma	övning-

ar under träningen
•	 Det	är	tränarnas	ansvar	att	INGA	föräldrar	befin-

ner sig på träningsplanen under träningen
•	 Se	till	att	allt	material	som	behövs	för	träningen	

är på plats när träningen börjar
•	 Se	till	att	alla	spelare	får	speltid	när	vi	spelar	

matcher
•	 Se	till	att	vi	INTE	toppar	lag	i	5-9år	



LEDARSKAP
Vi är här för spelarnas skull!

Ledarskapet	som	vi	vill	ska	genomsyra	hela	Råå	IFs	organisation	utgår	från	me-
ningen ovanför. Det är spelarna som ska stå i centrum för allt vi gör. Givetvis 
är tränarnas uppgift att utveckla spelarna fotbollsmässigt, men också att utveckla 
de som människor. Det är viktigt att vi utbildar spelarna att bli starka, ansvarsfulla 
och självsäkra individer! 

Alla människor mår bra av beröm och glädje, våra unga fotbollsspelare är 
inget undantag! Det är otroligt viktigt att ni som ledare uppmuntrar spelarna att 
våga	och	att	det	är	okej	att	misslyckas.	Misslyckas	vi	aldrig,	har	vi	inte	försökt	
tillräckligt hårt. Som ledare är det viktigt att vi värnar om gemenskap, samman-
hållning	och	kamratskap	samt	ge	spelarna	en	positiv	syn	på	sina	medmänniskor.	
Det är viktigt att vi som ledare ser alla spelare utifrån deras förutsättningar. Skapa 
en	miljö	som	spelarna	känner	sig	trygga	i	och	som	utvecklar	de.

Under träningen vill vi att våra ledare visar upp engagemang och glädje! Det 
är viktigt att träningarna är utvecklande. För att träningarna ska vara det krävs 
att ni som ledare skapar en miljö där viljan att lära och drivet att bli bättre alltid är 
närvarande.	Det	är	viktigt	att	vi	ställer	krav	på	våra	spelare	att	lyssna	och	koncen-
trera sig.  Vi vill få fram fotbollsspelare som kan lösa problem, vara kreativa och är 
snabbtänkta. Detta får vi fram genom att inte alltid berätta för spelarna vad som 
är rätt eller fel, utan istället ställer vi frågan till dem om de kan se en lösning på 
situationen. Få de att tänka är oerhört viktigt!

Viktiga punkter i ledarskapet:
•	 Först	på	plats	–	lämna	sist
•	 Alltid	bemöta	motståndare	och	domare	med	

respekt
•	 Se	alla!
•	 Skapa	en	vi-känsla
•	 Motarbeta	mobbing	och	rasism
•	 Skapa	en	bra	föräldrakontakt
•	 Engagemang	och	glädje
•	 Ställa	krav
•	 Få	spelarna	att	tänka	själva
•	 Få	spelarna	att	ta	ansvar	både	på	och	utanför	

planen

 Vecka: U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11
 V.2 Bollbe Bollbe Driva Driva Driva 1vs1 1vs1
 V.3 Bollbe Bollbe Driva Driva Driva 1vs1 1vs1
 V.4 Bollbe Bollbe Skydda boll Skydda boll Skydda boll 1vs1 1vs1
 V.5 Bollbe Bollbe Bollbe Bollbe Bollbe Driva Driva
 V.6 1vs1 1vs1 Bollbe Bollbe Bollbe Driva Driva
 V.7 1vs1 1vs1 Bollbe Bollbe Bollbe Passning Passning
 V.8 Tillslag Tillslag Mottagning Mottagning Mottagning Passning Passning
 V.9 Tillslag Tillslag Mottagning Mottagning Mottagning Skydda boll Skydda boll
 V.10 Driva Driva 1vs1 1vs1 1vs1 Skydda boll Skydda boll
 V.11 Driva Driva 1vs1 1vs1 1vs1 1vs1 1vs1
 V.12 Bollbe Bollbe Passning Passning Passning 1vs1 1vs1
 V.13 Bollbe Bollbe Passning Passning Passning Mottagning Mottagning
 V.14 Mottagning Mottagning Passning Passning Passning Mottagning Mottagning
 V.15 1vs1 1vs1 1vs1 1vs1 1vs1 Tillslag Tillslag
 V.16 1vs1 1vs1 1vs1 1vs1 1vs1 Tillslag Tillslag
 V.17 1vs1 1vs1 Tillslag Tillslag Tillslag Driva Driva
 V.18 1vs1 1vs1 Tillslag Tillslag Tillslag Driva Driva
 V.19 Bollbe Bollbe Driva Driva Driva Skydda boll Skydda boll
 V.20 Bollbe Bollbe Driva Driva Driva Skydda boll Skydda boll
 V.21 Driva Driva Skydda boll Skydda boll Skydda boll Tillslag Tillslag
 V.22 Driva Driva Skydda boll Skydda boll Skydda boll Tillslag Tillslag
 V.23 Tillslag Tillslag Mottagning Mottagning Mottagning Mottagning Mottagning
 V.24 Tillslag Tillslag Mottagning Mottagning Mottagning Mottagning Mottagning
 V.25 Bollbe Bollbe Bollbe Bollbe Bollbe Passning Vila
 V.26 Bollbe Bollbe Bollbe Bollbe Bollbe Passning Vila
 V.27 Vila Vila Vila Vila Vila Vila Passning
 V.28 Vila Vila Vila Vila Vila Vila Passning
 V.29 Vila Vila Vila Vila Vila Vila Gothia
 V.30 Vila Vila Vila Vila Vila Vila Vila
 V.31 Bollbe Bollbe Skydda boll Skydda boll Skydda boll Skydda boll Skydda boll
 V.32 Bollbe Bollbe Skydda boll Skydda boll Skydda boll Skydda boll Skydda boll
 V.33 Bollbe Skydda boll Driva Driva Driva Tillslag Tillslag
 V.34 Tillslag Tillslag Driva Driva Driva Mottagning Mottagning
 V.35 Tillslag Tillslag Tillslag Tillslag Tillslag Mottagning Mottagning
 V.36 Driva Driva Tillslag Tillslag Tillslag 1vs1 1vs1
 V.37 Driva Driva Passning Passning Passning 1vs1 1vs1
 V.38 Bollbe Bollbe Passning Passning Passning Tillslag Tillslag
 V.39 Bollbe Bollbe Mottagning Mottagning Mottagning Tillslag Tillslag
 V.40 1vs1 1vs1 1vs1 1vs1 1vs1 Skydda boll Skydda boll
 V.41 1vs1 1vs1 1vs1 1vs1 1vs1 Passning Passning
 V.42 Vila Vila Vila Vila Vila Passning Passning
 V.43 Vila Vila Vila Vila Vila Driva Driva
 V.44 Vila Vila Vila Vila Vila Driva Driva
 V.45 Bollbe Bollbe Tillslag Tillslag Tillslag Mottagning Mottagning
 V.46 Bollbe Bollbe Mottagning Mottagning Mottagning Mottagning Mottagning
 V.47 1vs1 1vs1 Mottagning Mottagning Mottagning Passning Passning
 V.48 Bollbe Bollbe 1vs1 Skydda boll Skydda boll Passning Passning
 V.49 Bollbe Bollbe 1vs1 Skydda boll Skydda boll Skydda boll Skydda boll
 V.50 Bollbe Bollbe Bollbe Bollbe Bollbe Skydda boll Skydda boll
 V.51 Bollbe Bollbe Bollbe Bollbe Bollbe Tillslag Tillslag
 V.52 Vila Vila Vila Vila Vila Vila Vila

VEcKoSchEmA



BoLLBEhANDLING
Jobba	med	övningar	där	spelarna	har	varsin	boll	och	där	det	är	många	olika	typer	
av	bolltoucher.	I	de	yngre	lagen	är	olika	typer	av	bollekar,	stafetter	och	dylikt	att	
föredra.

När	vi	jobbar	med	bollbehandling	är	det	jätteviktigt	att	spelarna	får	känna	på	olika	
typer	av	sätt	att	hantera	bollen	och	att	de får många upprepningar. Vi lägger 
också in nick i bollbehandlingsdelen. Viktigt att spelarna får träna på detta också.

DRIVA BoLL
Vi har valt att inom temat driva boll också lägga in vändningar. Detta då vänd-
ningar	nästan	uteslutande	sker	i	samband	med	att	man	driver	bollen.	När	vi	tränar	
på driva bollen är det viktigt att vi lägger in övningar där spelarna tvingas tänka 
och fatta beslut.	Dvs	att	där	är		någon	fler	spelare	som	driver	på	samma	yta.	
Detta bör vi börja med relativt tidigt så spelarna lär sig hantera detta. Låt spelarna 
jobba med båda fötterna när vi tränar på detta.  

TILLSLAG
När	vi	tränar	på	tillslag	så	är	det	viktigt	att	vi	är	noga	med	deras	teknik	redan	från	
unga	år.	Viktigt	att	spelarna	får	 jobba	med	olika	typer	av	tillslag,	så	som	bred-
sides-, vrist- och utsidestillslag.  

PASSNINGSSPEL
När	vi	tränar	på	passningsspel	så	är	det	viktigt	att	vi	jobbar	med	spelbarheten.	
Hur	de	ska	röra	sig	innan	dom	får	en	passning	och	hur	dom	ska	röra	sig	efter	dom	
har slagit en passning. Viktigt att övningarna vi väljer till det här temat innehåller 
mycket	beslutsfattande	för	spelarna,	försök	få	de	att	tänka	själva.	Nät	vi	tränar	på	
passningsspel är det viktigt att vi försöker få spelarna att skapa vinklar i spelet.

Instruktionspunkter:
•	 Ha	kontroll	på	bollen
•	 Försök	lyfta	blicken
•	 Mjuk	i	rörelserna
•	 Fokus	

Instruktioner för nick:
•	 Titta	på	bollen
•	 Nicka	med	pannan	
•	 Pendla	med	överkroppen
•	 Ta	hjälp	av	armarna

Instruktionspunkter:
•	 Pendla	igenom	tillslaget
•	 Spänn	fotleden
•	 Träffa	mitt	på	bollen
•	 Stödjebenet	bredvid	bollen	vid	tillslaget
•	 Titta	på	bollen	i	tillslagsögonblicket
•	 Hitta	rätt	hårdhet	i	tillslaget

Instruktionspunkter:
•	 Rörelse	innan	du	får	passning
•	 Rörelse	efter	du	har	slagit	din	passning
•	 Skapa	tid	för	dig	själv	genom	huvudrö-

relse
•	 Snabbt	runt	bollen

Instruktionspunkter:
•	 Driv	med	utsidan	av	foten,	i	olika	tempo	och	

med riktningsförändringar
•	 Växla	blicken	mellan	bollen/framåt	för	att	få	en	

överblick
•	 Anpassa	längden	på	tillslaget	efter	situationen
•	 Vid	vändning	är	det	viktigt	att	ha	kontroll	på	

bollen och att tempoväxla direkt efter.



SKYDDA BoLL
Att	kunna	skydda	bollen	är	otroligt	viktig	kunskap	att	ha	i	dagens	fotboll.	Det	finns	
olika	sätt	att	skydda	bollen.	T	ex	när	man	driver	boll	är	det	viktigt	att	driva	med	
foten längst bort från motståndaren är man felvänd är det viktigt använda foten 
som är längst bort från motståndaren. Det är också viktigt att när man passar en 
medspelare att spela på den foten som är längst bort från motståndaren för att 
ge honom tid.

mEDTAGNING
Vi	strävar	efter	att	våra	spelare	alltid	ska	flytta	bollen	i	sina	medtagningar.	Försök	
alltid	att	flytta	bollen	så	du	 får	mer	 tid	och/eller	att	du	 får	bättre	vinklar	 för	att	
kunna spela vidare. Det är också viktigt att ha en bra första touch i medtagningen 
så du kan få till ett snabbt andra tillslag. Det är också viktigt att kunna anpassa 
längden på tillslaget utifrån hur situationen ser ut.

Instruktionspunkter:
•	 Använd	foten	längst	bort	från	motståndaren
•	 Använd	kroppen	som	skydd	

Instruktionspunkter:
•	 Flytta	bollen	vid	medtagningen
•	 Värdera	hur	lång	touchen	ska	vara
•	 Vrid	upp	kroppen	innan	medtagningen
•	 Skapa	yta	innan	medtagningen
•	 Var	följsam	(mjuk	i	knäna)

Instruktionspunkter:
•	 Tempoväxling	efter	fint/dribbling/riktningsförändring
•	 Utmana	din	försvarare
•	 Värdera	på	vilket	avstånd	finten	ska	göras
•	 Överdriv	rörelserna	i	finten
•	 Snedställd	position	i	försvarsspelet
•	 Kom	in	i	press
•	 Rätt	pressavstånd
•	 Låg	tyngdpunkt
•	 Titta	på	bollen

1 moT 1
Att	vara	bra	1	mot	1	såväl	offensivt	som	defensivt	är	otroligt	viktigt	i	fotboll.	Inom	
det här temat gömmer sig såväl finter, dribblingar, riktningsförändringar som hur 
man bör tänka när man är i 1 mot 1 i en offensiv situation och 1 mot 1 i en defen-
siv	situation.	När	det	handlar	om	finter	och	dribblingar	så	är	det	viktigt	att	man	
vid träning inte bara jobbar isolerat med dessa moment utan att man också får 
göra det när där är en motståndare. Det är extremt viktigt att vi redan från unga 
åldrar	trycker	på	hur	viktigt	det	är	med	en	tempoväxling	direkt	efter	att	man	gjort	
en	fint!	När	vi	jobbar	med	1	mot	1	offensivt	är	det	viktigt	att	vi	trycker	på	att	spe-
larna måste våga utmana sin motståndare, dvs att gå rakt mot honom och vara 
bestämd.	När	vi	pratar	om	1	mot	1	defensivt	så	är	det	begreppen	”att	komma	
fram i press” och snedställdposition som är viktiga.
Viktigt att ni max jobbar med 2 finter/dribblingar/riktningsförändringar åt gången. 
Låt sedan dessa vara med under en period så spelarna hinner lära sig dessa 
innan	ni	ger	er	på	nya.
Viktigt att ni som ledare uppmuntrar spelarna att våga utmana! 
Vi vill att våra spelare vågar utmana och vågar misslyckas!



SPELFÖRSTÅELSE
Att	ha	bra	spelförståelse	är	ett	absolut	måste	om	du	vill	bli	en	bra	fotbollsspelare.	
Av	den	anledningen	så	vill	vi	att	varje	träningspass	ska	innehålla	moment	då	detta	
tränas.	Allra	helst	vill	vi	att	ni	kopplar	ihop	träningens	tema	med	spelförståelse-
biten. 

Det	är	mycket	viktigt	att	ni	som	tränare	inte	ger	spelarna	direktiv	på	hur	situatio-
nerna ska lösas utan ställ frågor till spelarna, visa de olika alternativen, få de att 
tänka kreativt och hitta egna lösningar på problemen. Det är den sortens spelare 
vi vill få fram, som kan lösa problem. Försök få spelarna att hela tiden ha en 
kroppsställning som gör att dom ser så stor del av planen som möjligt och hela 
tiden röra på huvudet för att få en uppfattning om hur det ser ut runt omkring. 
Detta	för	att	kunna	röra	sig	så	att	de	har	tid	och	yta	när	de	får	bollen.

Instruktionspunkter:
•	 Huvudrörelse
•	 Skapa	vinklar/diagonaler	i	anfallsspelet
•	 Kroppsställning	så	du	ser	så	stor	del	av	planen	som	möjligt
•	 Viktigt	att	försöka	bibehålla	en	balans/struktur	i	laget
•	 Spelbarhet,	dvs	ta	positioner	så	att	antingen	du	själv	eller	

dina medspelare blir spelbara
•	 3	sekunders	regel.	Har	du	inte	fått	bollen	i	en	yta	efter	3	
sekunder,	sök	upp	ny	yta	(undantaget	om	du	fortfarande	är	
omarkerad	efter	3	sekunder.)	

•	 Värdera	hur	lång	touchen	ska	vara
•	 Vrid	upp	kroppen	innan	medtagningen
•	 Skapa	yta	innan	medtagningen
•	 Var	följsam	(mjuk	i	knäna)



Råå Idrottsförening
Vår vision - Rätt division - 1234567

Råå Idrottsförening
       Råå IF Idrottsplats/kansli: Starkoddersgatan, Råå. Telefon: 042-26 00 84.

E-post: info@raaif.se. Hemsida: www.raaif.se 

Alla bilder: Marielle Andersson Gueye

”Vi är här för spelarnas skull!”
Ledarskapet 

som vi vill ska genomsyra hela 

Råå IFs organisation utgår från meningen ovanför. 

Det är spelarna som ska stå i centrum för allt vi gör.


