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BAKGRUND
Fokus i den här utbildningen är att utveckla dina spelares förmåga vad gäller deras 
teknik.
Målet är också att förse dig som tränare med specifika övningar och kunskap inom
området teknik.

MÅLGRUPP OCH SLUTMÅL
Den här utbildningen riktar sig till dig som tränare, ledare eller förälder som involveras
på grund av ditt barns intresse, till elittränaren som kan skapa sitt eget träningskoncept.
Utbildningen bygger på metodisk stegring av tillslag på boll och driva boll. Metodisk 
inlärning i fotboll har en huvudsaklig uppgift, dvs att hitta de effektivaste och mest 
rationella vägarna för spelaren att ta fram sina specifika inlärda färdigheter. I denna
 utbildning av tekniska fotbollsfärdigheter finns det fyra
 huvudsakliga slutmål:
1. Att lära in tekniska moment i fotboll.
2. Att stegra, förbättra och anpassa dessa i specifika fotbollssituationer som hela tiden
förändras under match.
3. Att gå från isolerad teknisk träning till 
matchanpassad taktisk träning
4. Att som fotbollstränare utveckla dina 
fotbollsmetodiska kunskaper inom området

ATT FÖRSTÅ DET DIDAKTISKA
1. Vad skall läras ut? Vilket innehåll och
vilka delar ska läras ut?
2. Varför ska det läras ut? Vad är målet med 
träningen och vilka metoder ska jag välja?
3. Hur ska det läras ut?

FOTBOLLSTEKNIKENS ABC
Grunderna i rörelsemekaniken av varje teknik 
handlar om ett korrekt utförande. Det innebär 
att spelaren behöver lära in rörelsen för bra få 
en bra bollkänsla. 
Motorik handlar om individens 
rörelseförmåga och de kroppsliga processerna 
som bidrar till att styra sina rörelser, det 
handlar om koordination om hur vi anpassar 
rörelserna till de krav fotbollsspelet ställer. 
Följande teknikdelar kommer vi att behandla i 
kursinnehållet.
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Nick 
• Med pannan (ståendes på stället utan 

upphopp)
• Sidan av pannan (Nick åt sidan) 
• Nick rakt fram med upphopp 
• Nick i stående eller upphopp med vridning 
• Språngnick 
• Bakåt nick 
• Nick med skallen (bakre) nacken 
• Nick med bakhuvudet (hjässan) 

Träningsdagboken
• Mall - Självmedvetenhet – prestationsanalys – 

starka och svaga sidor - Men/Tak
• Mall - Självmedvetenhet – prestationsanalys – 

starka och svaga sidor - Fys/Tak
• Mall - Copingstrategier 
• Mall - Teknikanalys  
• Mall - Träningslättnad
• Mall - Pedagogiskt upplägg
• Mall - Tekniska komponenter
• Mall - Taktiska komponenter
• Mall - Fysiska komponenter 
• Mall - Mentala komponenter 
• Mall - Träningspusslet 

Målvaktens spel 
• Utkast 
• Utspark 
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KURSINNEHÅLL
• METODIK
• DIDAKTIK
• ALLMÄN METODIK
• KVALITATIV METODIK
• HELMETOD
• DELMETOD
• HEL-DEL-HELMETOD
• INLÄRNINGSMILJÖN OCH UTVECKLINGSNIVÅER
• METODISKA PRINCIPER OCH ARBETSMETODER
• TRÄNINGSMETODIK
• TRÄNINGSMODELLER
• STEGVIS INLÄRNING OCH ARBETSSÄTT
• ORGANISATION AV TRÄNING
• UPPBYGGNAD AV TEKNIK
• TILLSLAG PÅ BOLLEN
• NICKA BOLLEN
• ATT DRIVA BOLLEN
• MOTTAGNING AV BOLL
• MÅLVAKTENS SPEL
• SPELFÖRSTÅELSE
• SPLIT-VISION
• STARK OCH RÖRLIG I FOTBOLL
• FÖRBEREDELSETRÄNING
• KROPPSMEDVETENHET (FAMSS)
• METODISK STEGRING AV TILLSLAG OCH DRIVA BOLL
• INDIVIDUELL SPELARANALYS
• PERIODISERING
• FORMTOPPNING
• MENTAL TRÄNING
• HUR DU UPPNÅR FLOW
• ATT FÖRA TRÄNINGSDAGBOK
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