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Borencertifiering

Något för alla - Hela livet 

”Följ strömmen till Boren!”



Borencertifiering

Alla ska kunna vara med i Borens IK.  

Våra kärnvärden är jämställdhet, respekt och kamratskap.  

Alla ska känna sig välkomna och kunna vara med på sina villkor.  

Detta skapar förutsättningar för idrott hela livet. 



Målsättning ungdomsfotboll

-Fostra goda samhällsmedborgare 

-Ett lag i varje årskull upp tills man är 15 år. 

-Våra spelare tillhör sina ungdomslag tills de är 16 år (kalenderår). 

-Bli självförsörjande på egna spelare i seniorlagen. 

-Att skapa spelare som har god speluppfattning och kan ta kreativa beslut. 



Målsättning med träning och match

Borens IK:s målsättning enligt ”den rödblåa-själen” 

Spelfilosofi: 
”I Borens IK vill vi spela och inte sparka fotboll” 

Träningsmetodik: 
”Arbeta med funktionell träning (spelövningar) istället för isolerad träning 
(färdighetsövningar), där spelarna får ta egna beslut.” 
  
”Låt alla lag spela extremt mycket smålagsspel (match) och för de yngsta bygg 
träningen kring smålagsspelet.” 

”Anpassa övningarna till ålder och utvecklingsnivå.” 

Löpträna aldrig på plantid innan spelaren fyller 15 år.



Målsättning med träning och match

Borens IK:s målsättning enligt ”den rödblåa-själen” 

Spelfilosofi: 
”I Borens IK vill vi spela och inte sparka fotboll” 

Riktlinjer spelfilosofi: 
-Inga utsparkar innan 11v11-spel och även där arbetar vi väldigt sällan med 
utsparkar. 

-Uppmana till att driva eller passa ut ur trängda situationer och inte rensa. 

-Nyttja målvakten även i anfallsspelet så alla spelare i laget deltar i anfallsspelet. 

-Följa Borens IK:s spelarutbildningsplan.



Värdegrund

I Borens IK arbetar vi utifrån Barnkonventionen och framförallt dess fyra 
grundläggande och vägledande principer. 
1. Alla barns lika värde med samma rättigheter. 
2. Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barnet.  
3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.  
4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.  

Dessa fyra principer ska ligga till grund för varje beslut som tas i föreningen 
gällande barn- och ungdomsfotboll. Från och med 1 januari 2020 är 
Barnkonventionen lag i Sverige.  

Vi arbetar också utifrån Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill” och Svenska 
fotbollförbundets ”Fotbollens spela, lek och lär”. 

"Några av alla barn och ungdomar som spelar fotboll kommer att bli 
morgondagens elitspelare, och grundidén är att låta alla få möjligheten att 
försöka." - Fotbollens spela, lek och lär 



Metod

1. Att alla inkluderas 

2. Att man får spela mycket match på träningen  

3.Att vi skapar en miljö där man vågar att misslyckas 

4.Att vi fokuserar på lärandet 

5.Att vi uppmuntrar och arbetar för fleridrottande



Att alla inkluderas

I Borens IK vill vi ha en inkluderande miljö för alla barn och ungdomar. Alla är lika mycket värda 
och ska ges samma chans och förutsättningar till att utvecklas. Det är väldigt viktigt att vi ser alla, 
skapar delaktighet och därmed en känsla av sammanhang för våra barn och ungdomar. 

Därför är det förbjudet att toppa lag under match, istället ska alla spela lika mycket.  
Det är förbjudet att cementera grupper utifrån uppfattad nivå och utveckling, där tränaren 
selekterar. Vi vill ha blandade grupper som ser olika ut under veckans gång. 

I Borens IK tränar alla tillsammans. Vi inkluderar. Alla får vara med på precis samma premisser. 
Den som elitsatsar och den som bara är nere för att träffa sina kompisar ska få vara med på sina 
villkor. 

Olikheter breddar och utvecklar. Man ska bli lika sedd och uppskattad, oavsett om man vill bli 
elitspelare eller bara spela för att träffa kompisar. Vi vill ha blandande grupper som bygger på 
lekfulla och inkluderande principer.  
Tränaren ska inte bestämma vilka som är talanger utan ska arbeta för att alla ska få möjligheten 
att lyckas med sin fotboll. Fysisk mognad är ofta det som ligger till grund för att bli bedömd som 
talang men barn och ungdomars utveckling sker icke-linjärt, alla är unika och har en individuell 
utvecklingskurva. Det är omöjligt att bestämma vilka som är framtidens stjärnor i tidig ålder. 

Läs vidare: http://www.safunkarungdomsfotboll.se/fotbollens-lattjo-lajban-lada-del-1-2/  

http://www.safunkarungdomsfotboll.se/fotbollens-lattjo-lajban-lada-del-2/  

http://www.safunkarungdomsfotboll.se/fotbollens-lattjo-lajban-lada-del-1-2/
http://www.safunkarungdomsfotboll.se/fotbollens-lattjo-lajban-lada-del-2/


Att alla inkluderas

Riktlinjer  
Nya spelare 
I Borens IK ska alla få vara med. Inget lag ska tacka nej till spelare. Vid svårigheter att ta emot spelare måste 
Ungdomskommittén kontaktas. Enda gången vi tackar nej till en spelare är om det motsätter riktlinjerna för 
spelarövergångar framtagna av FC Motala. 

Värdegrund 
Varje lag har i uppdrag under vårsäsongen att ta fram sin värdegrund kring ”Respekt i fotboll”. Viktigt också att 
man utvärderar denna värdegrund med spelarna kontinuerligt under säsongen. 

Ombyte på Borens IP 
Kan vi få våra ungdomar att spendera mer tid i omklädningsrummet, även om man inte duschar. Två vuxna behöver 
närvara. Vuxen ser över innan man går.  

Sociala medier 
Bjud in nya spelare direkt till lagets sociala medier. 

Hemsida 
Lägg till nya föräldrar direkt till lagets hemsida så de kan ta del av all viktig info ni förmedlar. 

Ledare 
Inom Borens IK ser vi att en viktig del för att ha ett väl fungerande lag är att man har tillräckligt med personer som 
hjälper till med laget. Därför har vi satt en grund för vilka roller ett lag som ska börja med seriespel bör ha. 
-Minst tre tränare för varje lag oavsett antal spelare. En riktlinje att följa är en tränare per 6-8 antal spelare. 
-En lagledare 
-Kommunikations/informationsansvarig 
-Arrangemangsansvarig



Att alla inkluderas

Riktlinjer för spelarövergångar - FC Motala 
FC Motala vill skapa en bättre miljö kring spelarövergångar och medverka till att 
inga lag ska behöva dra sig ur seriespel. 

Riktlinjer för övergångar 16 år och uppåt: 
-Frimånaden för övergångar är 15 nov-15 dec. Efter det datumet räknar vi med att  
spelaren tillhör sin förening under kommande verksamhetsår. Då ska det till väldigt  
särskilda skäl till att man önskar byta förening.  

  
Riktlinjer för övergångar 15 år och yngre: 
-Spelare får representera endast en förening under samma spelår, gällande 
utomhusfotboll. Dessa övergångar bör i så fall ske inom perioden november till 
januari för att underlätta planeringsarbetet för respektive klubb inför en ny säsong. 
-Riktlinjer för föreningen och föreningens ledare när en spelare önskar byta förening: 

-Fråga om orsaken till varför hon/han vill byta förening. 
-Riktlinjer för föreningarna är: 

1.Den”nya” föreningen ska meddela att man bivit kontaktad av spelaren. 
2.Moderföreningen undersöker med spelaren om orsak till varför hon/han vill byta.  

-Nätverkets föreningar och dess ledare SKA INTE aktivt värva spelare.



Att alla inkluderas



Att alla inkluderas

Riktlinjer  
Träningsnärvaro 
5v5 - oavsett träningsnärvaro ska du få spela match. 
7v7 - oavsett träningsnärvaro ska du få spela match. 
9v9 - träningsnärvaron styr deltagande i match om urval bör göras.  
11v11 - träningsnärvaron styr deltagande i match om urval bör göras.  
Vid fleridrottande under fotbollens högsäsong räknas den andra idrottens träning som ett 
ordinarie fotbollspass. 

Speltid (för DM, cup- och seriespel) 
5v5 - alla spelar lika mycket. 
7v7 - alla spelar lika mycket. 
9v9 - alla spelar minst 2/3 (50min) delar av matchen. 
11v11 - 15 år, alla spelar minst halva matchen (40min). 16-17 år, minst halva matchen vid minst 
50% träningsnärvaro (45min). När en spelare med mindre än 50 träningsprocent eller en 
spelare från ett yngre lag deltar i en 16-17 års match ska de spela minst en tredjedel av 
matchen. 18 år och uppåt, alla spelar minst en tredjedel. 

Distriktslag 
Inför uttagningar av Borens IK:s till distriktslagsträningar ska alla spelare tillfrågas om 
intresse.



Att alla inkluderas

Ostoppbar - mål 

Skapa en starkare generation av fotbollstjejer som är säkrare i sig själva, står upp 
för sig själva och den de är.  

Samtidigt ska projektets spridning bidra till att skapa en mer jämställd förening (i 
förlängningen ett mer jämställt samhälle) där vi vill förändra rådande normer och 
attityder som rör dam- och flickfotboll. 

Projektets spridning ska på sikt bidra till fler flickspelare, kvinnliga ledare och 
styrelseledamöter. 



Ostoppbar - Hur dåligt mår unga idag?

Psykiska eller 

somatiska besvär

bland 13-åringar

46% av flickorna

13% av pojkarna 

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år

Har ökat med över 100% på tio år. För


Unga vuxna, 18-24 år, är ökningen

närmare 70%.

36% av 

befolkningen

har besvär av


oro och ångest

mucf.se

Att alla inkluderas

http://mucf.se


Att alla inkluderas

Ostoppbar - metod 

Bryta könsmaktsordning: 
-Få tjejerna att ta ut sig. ”Tomattestet” ”Nu är det på liv och död” ”Skjut stenhårt” 
”Hoppa det högsta du kan” ”Spring snabbt som en gepard” 
-Prata i kraftfulla ordalag i feedbacken om tjejerna. ”Coola, starka, tuffa” 
-Spela mer fotboll med tjejerna på träningen. Tävlingshetsen kan ökas. Tävla mer.  
-Ställ frågor kring fotboll. ”Spelar ni fotboll i skolan? Varför? Varför inte?” 
-Beröm personens egenskaper 
-Innan träning 

Skapa förebilder: 
-Ha som återkommande aktivitet att läsa en bok från Olika under året (vår och 
höst?) vid flera tillfällen, besvara tillhörande frågor och se ett tillhörande filmklipp.  
-LFC-night 
-Anordna en resa för att kolla på LFC (sommarväder) 
-Ge ut idolbilder. (Landslaget, LFC, seniorlaget) 
-Fotbollsquiz 
-Se matcher tillsammans 



Att alla inkluderas

Locker Room Talk 



Ostoppbar - Hur dåligt mår unga idag?

Psykiska eller 

somatiska besvär

bland 13-åringar

46% av flickorna

13% av pojkarna 

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år

Har ökat med över 100% på tio år. För


Unga vuxna, 18-24 år, är ökningen

närmare 70%.

36% av 

befolkningen

har besvär av


oro och ångest

mucf.se

Att alla inkluderas

http://mucf.se


Att man får spela mycket match på träning

I Borens IK tror vi att en extremt viktig del för att skapa kärlek till fotbollen bland 
våra barn och ungdomar är att de får spela mycket match på träningarna. Frågar 
man barnen och ungdomarna vad de tycker är roligast på träningen svarar nästan 
alla att det är att få spela match. Vi anser också att det är en väldigt viktig del för 
att man ska utvecklas till en spelare med god spelförståelse som kan ta kreativa 
beslut. 

Glädje och lärande går därför hand i hand när man spelar match på träning. 

Läs vidare: https://footblogball.wordpress.com/2014/09/11/play/  

  

https://footblogball.wordpress.com/2014/09/11/play/


Specificitetsprincipen - Uptons matrix

Många repetitioner

Mindre matchlikt Matchlikt

Få repetitioner
Köer Stort spel

Färdighetsövning Spelövning (smålagsspel)

SvFF Spelarutbildningsplan 2015



Att man får spela mycket match på träning

Faktorer som gör en träning mer matchlik 
-motståndare 
-medspelare 
-rörelser som i match 
-fart som i match 
-riktningsbestämt, mot ett eller flera mål, helst i planens längdriktning 
-begränsning av yta 
-tidsbestämt 
-på rätt ställe på planen - där skedet oftast inträffar 
-i rektanglar framför kvadrater 
-omställningar



Att man får spela mycket match på träning

Riktlinjer 
Spelövningar 
Svenska fotbollsförbundet rekommenderar att 50-60% av en träning bör bestå av 
spelövningar i alla åldrar. Borens IK rekommenderar att 60-75% av träningen bör 
bestå av spelövningar från man spelar 9v9. En spelövning innehåller alltid 
motståndare. 

På Borens IK:s youtube-kanal finns tips på fantastiskt bra spelövningar och under 
dokument hittar ni Borens spelarutbildningsplan. 

Storlek på spel 
Vi tror på smålagsspelet som en nyckel till att utvecklas, eftersom det effektiviserar 
antalet bolltoucher och beslut en spelare får ta. Därför har vi följande 
rekommendationer till hur stort spel man ska spela under träning. Därför ska man 
spela efter våra rekommendationer minst en av veckans två träningar. 

När man spelar 5v5 rekommenderar vi att man mest spelar max 3v3. 
7v7 - 5v5 
9v9 - 7v7 
11v11 - 9v9



8v8 på en plan ger färre bollkontakter per spelare än...  4v4 på två planer.

Manchester United har genom ett pilotprojekt undersökt hur spel 4v4 skiljer sig mot spel 8v8 och kom fram till 
följande (procenttalen visas till fördel för 4v4): 
 
135 % fler passningar  
260 % fler avslut 
560 % fler gjorda mål  
225 % fler 1v1 situationer 
280 % fler finter 

Fenoglio, Rick. Why the 4v4 format is the answer for youth football. Soccer Coaching International 2006:17

Att man får spela mycket match på träning

Maximera antalet touch 



Att man får spela mycket match på träning

Maximera antalet touch 
En ministudie 
3 min futsalregler vs 3 min 5v5 med ny boll från sidan 

Futsal 
91 touch. 30/min.  
Boll i spel.  

4v4 
145 touch. 48/min.  

29 touch på 24 sekunder!



Att man får spela mycket match på träning

Maximera antalet touch - 500/10 

36 touch på 11 sekunder!



Att man får spela mycket match på träning

Förbud för ”ledet” som matchförberedelse! 



Att man får spela mycket match på träning

Under 2020 har vi FÖRBUD på ”ledet” under matchförberedelse som vita laget 
kör. Det röda laget utövar en mycket effektivare förberedelse som vi ska arbeta 

med. 



Att man får spela mycket match på träning



Att vi skapar en miljö där man vågar att misslyckas

I Borens IK vill vi skapa spelare som är kreativa, vågar göra det lilla extra och ser 
misslyckanden som en naturlig del för sin utveckling. En förutsättning för det är 
att ledaren skapar en miljö där barn och ungdomar vågar misslyckas utan att vara 
rädd för konsekvenserna. Viktigt är istället att ge spelarna möjligheter att 
reflektera över sina misstag och lära av dem. Det gör man i en tillåtande miljö.  



Att vi skapar en miljö där man vågar att misslyckas

https://www.youtube.com/watch?v=cZzUcM5xMCc&t=37s

https://www.youtube.com/watch?v=cZzUcM5xMCc&t=37s


Att vi skapar en miljö där man vågar att misslyckas

Utvecklande tankesätt  
Försätt spelare i situationer som är obekväma och man utmanas i utan att vara säker 
på att lyckas tex straffsparkar på träning eller träna sin ”näst bästa” fot. 

Styrkan i ordet ”än”. Stor skillnad på ”kan inte” och kan inte än”. 

Hjälp spelarna att se misstag som en naturlig del i att utvecklas. 

Vi vill skapa lag och spelare som är orädda. Lag som vågar sig spela ur tajta 
situationer och spelare som vågar utmana 1v1. 
-”Hur reagerar jag när spelare misslyckas med detta och vi åker på ett baklängesmål?” 

Utvecklande tankesätt - leder till att man: 
-Antar utmaningar 
-Är ihärdig och kämpar även vid motgång 
-Ser ansträngning som en väg att bli skicklig 
-Lär sig av kritik 
-Finner inspiration och lär sig av andras framgångar  

Läs vidare: Carol Dwecks forskning om Growth Mindset



Att vi skapar en miljö där man vågar att misslyckas

Spelaren med flest bolltapp i La Liga 2014/15



Att vi fokuserar på lärandet

I Borens IK lägger vi ingen vikt vid resultaten i vår barn- och ungdomsfotboll. 
Resultaten är en naturlig del av fotbollen som vi inte behöver göra ännu större. Vi 
fokuserar istället på utveckling och lärande. 

”Det bästa lärandet sker när spelaren inte blir informerad eller anvisad hur 
utförandet ska gå till, utan i stället får stöd och hjälp genom att tränaren sätter 
ramar och ger guidning i önskad riktning. Det kan exempelvis ske genom frågor 
och positiv feedback, bra konstruerade övningar som leder till egen upptäckt, 
uppgifter med egen reflektion, problemlösningstekniker och andra material eller 
metoder som leder till egna initiativ från spelaren.” - Martens, 2012 

”Det är inte vad du säger till spelarna som räknas. Det enda som betyder något är 
vad de lär sig” - Niklas Egnell 

Läs vidare: http://www.sportsrelations.com.au/blog/blog/2013/05/22/player-
learning-facilitatingenvironment/  

http://fogis.se/spelarutbildning/larande/enhanced-guided-discovery/  

http://www.sportsrelations.com.au/blog/blog/2013/05/22/player-learning-facilitatingenvironment/
http://www.sportsrelations.com.au/blog/blog/2013/05/22/player-learning-facilitatingenvironment/
http://www.sportsrelations.com.au/blog/blog/2013/05/22/player-learning-facilitatingenvironment/
http://fogis.se/spelarutbildning/larande/enhanced-guided-discovery/


Att vi fokuserar på lärandet

Riktlinjer 
Positioner 
6-9 år - Alla turas om att vara målvakt. 
9-12 år - Låt spelarna testa på alla positioner. Alla som vill turas om att vara målvakt i träning och match. 
12-16 år - Positioner börjar renodlas. 3 målvakter per lag turas om att vara målvakt i match. Målvakterna 
spelar ute när de inte är målvakt. 
16-19 år - Positioner renodlas. Målvakterna spelar ute när de inte är målvakt. 

Träning 
-Rekommendation om antal träningar i veckan 
5v5 - 1-2 träningar med sin ålderskull 
7v7 - 2 träningar med sin ålderskull 
9v9 - 2 träningar med sin ålderskull 
11v11 - 2 träningar med sin ålderskull 

Extraträning 
Från det året spelare fyller 12 år uppmuntrar vi spelare att träna extra med andra lag i föreningen. Därför 
föreslår vi att två ålderskullar där det endast skiljer ett år emellan tränar på olika dagar i mitten av veckan 
så att man kan få träna minst ett extra pass. Kom gärna överens ledare emellan om minst två dagar under 
vårsäsongen som ledaren för det yngre laget deltar på äldre lagets träningar för att få fler spelare att 
testa. 

Sociala medier 
I sociala medier vill vi visa upp en bild av föreningens fokus på lärande och glädje. Vi har inte som avsikt 
att visa lag nåt speciellt vid exempelvis serievinster. En serievinst behöver inte ha nåt samband med att 
fokusera på lärande. 



Att vi fokuserar på lärandet

https://youtu.be/4nwtukOy6iU

https://youtu.be/4nwtukOy6iU


Att vi fokuserar på lärandet

https://www.youtube.com/watch?v=mCd6g33l_Gc

https://www.youtube.com/watch?v=mCd6g33l_Gc


Att vi fokuserar på lärandet

Ledarfilosofi 
-Sätt alltid prestation, process och utveckling framför resultatet i matchen. Detta 
är tränarens ansvar att påtala och leva efter. 

-Ge inte spelaren för mycket instruktioner (”Spela inte tv-spel”.). Låt spelaren 
ansvara för sin egna prestation och låt dem ta egna beslut. Spelet i sig är 
självinstruerande. 

-Uppmuntra spelaren till reflektion genom att använda öppna frågor. 

-Våga ge spelaren ansvar genom att släppa på ledarrollen 

-Arbeta med extremt mycket feedback med hjälp av passionsmodellen. 



Att vi fokuserar på lärandet



Att vi fokuserar på lärandet

Passionsmodellen Träning 1 Träning 2

Har ni hälsat på alla 
barn när de kom?

Har alla barn fått 
höra sitt namn idag?

Har alla fått beröm 
när de ansträngt sig?

Har alla fått en high five, 
klapp på axeln eller 
tummen upp?



Att vi fokuserar på lärandet



Att vi uppmuntrar och arbetar för fleridrottande

I Borens IK tror vi att kärleken till fotbollen blir större genom att barn utövar fler 
idrotter och lär sig älska idrotten i stort. Detta gynnar också den fysiska 
utvecklingen genom att man tränar allsidigare och undviker skador. Det ger också 
spelarna bättre spelförståelse att utöva andra sporter. Därför uppmuntrar vi våra 
barn och ungdomar till att ägna sig åt fler idrotter.  

Under sommarhalvåret vill vi till och med att man med laget testar andra idrotter 
för öppna upp ögonen för fler idrotter. På vinterhalvåret arbetar vi efter Samsyn 
Östergötlands rekommendationer. Detta för att barnen och ungdomarna ska 
uppmuntras att utöva andra idrotter under vinterhalvåret. 

Samsyn Östergötland är de regionala förbunden för fotboll, innebandy, ishockey, 
handboll och bandy med målet: 
”Tillsammans arbetar vi för att barn och ungdomar ska kunna utöva flera idrotter 
samtidigt och inte tvingas välja”  



Att vi uppmuntrar och arbetar för fleridrottande

”Riktlinjerna handlar bland annat om att spelaren fullföljer sin säsong och att idrotter 
med samma högsäsong ses som likvärdiga. Idrotterna ska också fortsättningsvis 
erbjuda träningar året runt för de barn och ungdomar som bara väljer att utöva en 
idrott.  

Föreningsledare ska ha god kännedom om vilka spelare som utövar flera idrotter och 
kan därför kommunicera och planera cuper och träningar med de andra idrotternas 
ledare.” - Samsyn Östergötland  

Föreningens riktlinjer (efter Samsyn Östergötlands rekommendationer) 
-Fotbollens högsäsong är april-september 
-Under lågsäsong erbjuder vi träning för de som inte vinteridrotter men uppmuntrar 
dem fortfarande att testa. Vid cupspel under lågsäsong får ingen utslagning ske mot 
de som vinteridrotter om de vill och kan vara med. 

Träningsrekommendationer under lågsäsong. För spelare som under kommande år 
fyller:  
-9-12 år gäller max 1 träning i veckan 
-13-14 år max 2 träningar i veckan 
-15 år och uppåt 3-4 träningar i veckan



Övriga riktlinjer att följa

Bollvärdar 
-Som ungdomslag i Borens IK är man bunden att ställa upp som bollvärd med sitt 
lag tre gånger under fotbollssäsongen (kan variera utifrån hur många spelare 
respektive lag är). Detta gäller fram tills året spelarna fyller 15. 

Domare under Klassfotboll med Platen 
-Året man är 14 år så ska man gå en domarutbildning och döma under 
Klassfotboll med Platen. 

Introduktion som ledare 
-Året man är 16-17 år anordnar Ungdomskommittén med hjälp av RF/SISU en 
introduktionsutbildning som ledare. Denna utbildning sker på lagets ordinarie 
träningstid och innebär därmed ingen extra aktivitet under året. Vi gör detta för 
att skapa en större förståelse för ledarrollen och uppmuntra de med extra 
engagemang för ledarbiten.



Borencertifiering - ungdom

Något för alla - Hela livet 

”Följ strömmen till Boren!”


