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Att träna barn och ungdomar  
Vad är vår roll som tränare/ledare? 

Föräldrars roll?   

Designed to move 
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Diabetes typ 2  
Orsakas bland annat av fysisk inaktivitet och övervikt 

405 000 människor har diagnos, 90 % typ 2 

Typ 2 diabetes drabbar numera allt yngre människor, dels därför att den fysiska aktiviteten 
minskar, dels därför att kroppen blivit alltför stor p.g.a. uttalad fetma. 

 

Winnipeg 17 & 18 mars 2017  
109 höftfrakturer & 130 vristfrakturer 

på grund av halka 

 

Du kan bara lära dig gå på is genom att gå på is!  
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Skyddsinpackade barn 

• Utsätts inte för utmaningar 

 

• Är rädda att misslyckas 

 

• Har rädsla att bli bedömda 

 

• Behöver tillåtelse för leka 

 

• Har hämmad kreativitet 

 

• Blir osociala 

 

• Är oftare åskådare än deltagare 
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Att träna barn och ungdomar  
Vad blir vår roll?  

• Triangel till rektangel 

• 9/10 barn börjar med idrott i Sverige 

• 0,2 % blir elitidrottare  
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Packa upp barnen! 
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Rörelseförståelse (Physical literacy) 

Läsa/skriva 

ABC 

Ord 

Meningar 

Musik 

• Do-re-mi 

• Skala  

• Komponera 

Räkna 

• 123 

• Bråk/del 

• Ekvationer 

Rörelse 

• Rörelseförmågor 

• Rörelsesekvenser 

• Hantera utmaningar 
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En ny syn på träning & tävling 
Hur behåller vi fler inom idrotten som är tillgängliga och inte 
är skadade?  

- Skapa allsidighet i träningen: minskar skador, kan öka 
motivation 

- Förberedelseträning  

Tre pass/vecka, 15 minuters uppvärmning, 40 veckor, 30 timmar uppvärmning. 

- Sampling – prova olika idrotter för att sedan specialisera 
sig 
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Linköpings Fotboll club 
Vi tränar allt som oftast fotboll. Hur ser en fotbollsmatch ut?  

 

Förberedelseträning första 20 min: 

5 minuter  Färdighetsövning/spelövning 1  

5 minuter  FT Paus 1      

  Aktivering: förberedande styrkeövningar främst bål och ben   

  Rörlighet: tåla rörelser, längre löpningar, tillslag. Undvika skador 

5 minuter  Färdighetsövning/spelövning 1 (fortsätt på samma övning) 

5 minuter  FT Paus 2  

  Löpteknik: förflytta sig och byta riktningar ändamålsenligt. Accelerera, bromsa, ändra riktning.  

  Fotarbete: spelet kräver snabba förflyttningar 

  Hoppa – landa – löp: Utveckla inbromsnings-  och landningsförmåga framåt/bakåt och i sidled.  
  Snabbhet/Spänst.  
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En ny syn på träning & tävling 

Upp till och med 15 år – att inte tvinga välja idrott och kunna hålla på med flera 
idrotter samtidigt 

Östergötlands Fotbollförbund, Östergötlands Innebandyförbund, Östergötlands 
Ishockeyförbund, Mellansvenska Handbollsförbundet, Bandyförbundet Distrikt 
Mellansverige.  
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Linköpings Fotboll club 
F19 laget  

Två födda 1999 

Fyra födda 2000 

Sex födda 2001 

En född 2002 

En född 2003  

 

November-december 2017 

• Ledigt, återhämtning psykologiskt och fysiskt 

• Träna alternativ träning 

• Innebandy 

• Ishockey  

• Futsal 

• …….. 

Januari-februari 

Samtliga är C-diplomsutbildade 

 

Framtidens elitfotbollsspelare eller elitfotbollstränare?  
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Innehåll 

3 timmar utbildning/praktisk workshop för ledare 

Övningar för att skapa allsidig träning i framför allt 
förberedelseträningen/uppvärmningen 
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Att vara tränare för barn- och ungdomar är ett förtroendeuppdrag 

Barn och ungdomar växer med utmaningar. De behöver misslyckas för att utvecklas 
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Strategi 2025 – utvecklingsresorna 
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Tack för oss 
linkopingsfc.com 

 


