
 

U7-U8 Aktiv start Täby Basket  Utveckla Spelet 
U9-U10 FUNdament 
U11-U12 Lära sig att träna 

Din roll som tränare 
Din roll som tränare för barn har många ingredienser. Du utvecklas, upplever glädje, gemenskap 
och spänning. Du fungerar som tränare, extraförälder, uppfostrare och förebild. Du möter blyga, 
stökiga, glada, tjurskalliga, duktiga, ambitiösa, lata, slarviga, osäkra, lojala, egoistiska, charmiga 
barn. Du gläds med deras framgångar och lider med deras motgångar. Ju mer kunskap du har om 
hur barn lär in, desto tryggare blir du i din ledarroll. Barnen får en ännu bättre ledare och du får ut 
mer av ditt ledarskap. ”Kunskap är utvecklingen”


 

Barns utveckling 
All utveckling följer ett särskilt mönster, men utvecklingstakten 
är inte densamma hos alla barn. Några utvecklas sakta, andra 
fortare. Det här är skillnader som på sikt jämnas ut. Därför är 
det viktigt att du inte jämför barnen med varandra, utan 
bedömer hur varje enskilt barn utvecklas.

Det är viktigt att du är medveten om den stora skillnaden i 
fysisk utvecklingstakt. Det kan skilja som mest upp till fem år i 
tidig eller sen mognad hos barn som är lika gamla vilket 
innebär att mognadsnivån varierar kraftigt. 
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Träningsplanering & genomförande 
Tränarens uppgift är att skapa bästa möjliga inlärningsförhållande och ge ramar och mål för 
träningen.


När du planerar träningen bör du fundera över hur du kan skapa en levande träning som ökar 
upplevelsen, glädjen och som samtidigt upplevs utvecklande och utmanande. Det gör ingenting 
att övningarna är enkla, bara att dom har kul och samtidigt känner att de lär sig något. 

Ensidig och detaljinriktad träning bör undvikas, risken är stor att barn tappar lusten att träna. 
Dessutom begränsas repertoaren av rörelser. Att göra träningen rolig och lekbetonad är därför din 
allra viktigaste uppgift, då kan barnet lära sig att behärska ett brett register av olika rörelser och 
kombinationer. ”Roligt” innebär inte att spelarna får göra som de vill. Ordning och reda är en viktig 
del även när man har skoj.


Ägna mycket tid till träning av koordination, det ger barnen ett stort och allsidigt övningsförråd. 
Genom koordinationsövningar lär sig barnen att ”hitta sin kropp” vilket som i sin tur leder till att 
dom har det lättare att lära sig tekniska moment.

Tänk på att gå från det enkla till det svåra och från långsamma rörelser till rörelser i högre fart med 
olika former av motstånd.

1 Stillastående

2 Under rörelse utan hinder i låg fart

3 Under rörelse med fast hinder i låg eller hög fart

4 Övningar med passiva eller aktiva motståndare

5 Spel med eller utan bestämda förutsättningar 


Kom ihåg att barnen behöver olika lång tid 
att lära sig samma moment. Därför är det 
viktigt att de får möjligheten att repetera 
momenten ofta. Detta är viktigt att ta 
hänsyn till när du planerar och organiserar 
träningen.


Det är viktigt att du uppmärksammar och 
uppmuntrar varje barn vid varje träning.Till 
det krävs många ledare på planen.Har du 
många barn på planen är det en fördel om 
du delar upp i små grupper och tränar på 
flera stationer, du kan med lätthet dela in 
planen i sex stationer och vid varje station 
ha olika moment och lekar. Får de inte vara 
aktiva och ofta ha bollen eller röra på sig 
tröttnar dom ganska snabbt och tycker det 
är långtråkigt att stå i köer.


Basketen är ett komplext spel (många färdigheter) och som ger utrymme för många individuella 
lösningar. Det finns t ex nästan hur många sätt som helst att dribbla och göra mål på. Friheten att 
lösa olika uppgifter gör att barnen tycker att det är stimulerande, roligt och meningsfullt.


Att lära ut-in 
När du ska lära ut en övning eller ett moment är det viktigt att ha rätt kunskap av det som ska 
läras ut. Tips på övningar och träningsupplägg finns i Täby baskets utveckla spelet. 


Det är viktigt att skapa ett positivt inlärningsförhållande. Det är inte att lära ut så mycket som 
möjligt. Tvärtom kan det vara så att ju mer du anstränger dig att instruera och förklara, desto mer 
passiva och ointresserade blir barnen. Låt dom själv få prova på, barn i den här åldern har svårt 
att stå still och lyssna, speciellt när dom är på planen. Barnen har inte förmågan att stå still och 
lyssna många sekunder innan dom börjar vilja röra på sig. Visa, låt dom sen prova på. Barn har en 
stor förmåga att härma, det är så dom lär sig snabbast. Att ha övningar, som lockar fram känslan 
och tekniken utan att instruera/prata sönder, är den bästa metoden att lära ut.
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Som tränare ska du visa det som är korrekt, inte det felaktiga. Du ska tala om vad barn ska göra 
istället för vad de inte ska göra. Du kan också tala om hur det ska kännas, vara avspänd, hitta 
rätta känslan. Barn lär sig också snabbt om de får se och härma någon, att få ta efter en förebild.

Om du inte själv kan, låter du någon annan i gruppen visa. Om barnen får det förklarat för sig, att 
vi ledare inte kan utföra alla moment och övningar perfekt, så köper dom det. Får dom se 
övningen någorlunda bra, utför dom den ganska snart riktigt bra.


Barn måste öva på sådant som ligger på gränsen till vad de klarar av för att de ska utvecklas. Om 
man under lång tid har samma övningar för alla barn så leder det till inlärning för några få, 
ointresse hos de barn som behärskar övningen och besvikelse hos de barn som inte klarar av 
utförandet. Träningen bör vara utformad så att varje barn utvecklas och kan hitta en 
tillfredsställande utmaning genom en varierande träning.


Om man övar på för svåra övningar och rörelser, som barnen inte är mogna för, tycker de att 
träningen är tråkig. Risken är stor för felinlärning, en felaktig rörelse som automatiseras kan bli ett 
hinder för fortsatt inlärning. Det är betydligt svårare och kräver mycket mer tid för att ändra på en 
felaktig teknik. Därför är det viktigt att man inte automatiserar in felaktiga rörelsemönster. Låt 
barnen lyckas med allt! Då förstärks deras självkänsla och de blir mer positiva till att träna på nya 
utmaningar. En positiv känsla har startats.


Inlärningen sker bäst om barnen är så aktiva 
som möjligt under övningarna. Undvik att ha 
stora grupper. Dela in barnen i små grupper så 
undviks långa köer ”Att stå och vänta på sin tur” 
för länge är ingen bra träning. Så många 
dribblingar, hopp, passningar och lekar som 
möjligt är en nyckel till utveckling. Helst med var 
sin boll! 


Vid inlärning av olika moment kan du

betona att barnen:

¤ Utför rörelserna avslappnat

¤ Förstärker positiva utföranden

¤ Tävlar mot sig själv och utför momenten 
noggrant


Det är viktigt att lägga in en paus då och då. Barnen behöver vila sig både fysiskt och mentalt 
under träningen.


Instruktioner & återkoppling 
Det är viktigt att du prövar dig fram och hittar former för ett instruktionssätt som passar dig som 
ledare, men som framförallt som passar barnen. Olika träningsformer kräver olika instruktionssätt. 
Många gånger måste du vara flexibel och snabbt ändra instruktionssätt under träningens gång.


Tänk på att barnen:

¤ Lär in på olika sätt

¤ Lär in samma moment olika snabbt

¤ Utvecklar en egen personlig stil

¤ Förstår din återkoppling om den kommer nära i tid till prestationen. 


Det är lätt hänt att man som ledare arbetar med för mycket styrd instruktion om vad som är rätt 
och fel. Risken är då att man stryper kreativiteten och glädjen, vilket motarbetar höger hjärnhalvas 
egenskaper, vilket är den kreativa halvan som t. ex fantasi, intuition, känsla och kreativitet.

Visa övningen, instruera kortfattat och låta spelaren genomföra momentet och hitta den inre 
känslan. Genom att stimulera flera sinnen när du lär ut blir du en duktig pedagog på planen.


När du ger feedback så tänk på att spelarna lär in på olika sätt och behöver olika lång tid på sig 
för att lära samma moment. Olikheten bidrar till att de utvecklar en egen personlig stil.
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Ett sätt att utveckla varje spelares stil är att inte störa inlärningsprocessen för mycket. Hjärnan lär 
sig, korrigerar och rättar till rörelser utan att man är medveten om det. Därför är det viktigt att du 
som ledare inte är för snabb att korrigera och rätta till allt som du tycker är fel.

Tänk på att förstärka mer än du korrigerar och undvik ”inte-instruktioner”


När man ger feedback är det viktigt att återkopplingen kommer direkt efter händelsen. Ju närmare 
händelsens skede det sker så kan spelaren återkoppla det som hänt med en känsla kvarstår av 
utförandet.


Ett bra sätt att ge återkoppling till spelaren är att säga spelarens namn och vad spelaren gjorde 
som var bra. ”Bra Peter, passningen var mycket bra” och sedan ge instruktion om det 
förändrande ”tänk på det här” ta först det positiva och sedan det förändrande.


LYCKA TILL I DITT LEDARSKAP! 
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