
Träningsmanual kidsvolley Volleybollklubben Westan 

Viktigt att tänka på
* Barnen är delaktiga i våra träningar och planering. Vi tar en aktiv del i fostran att ta eget 
ansvar för deras träning. Barnen tränar för sin egen skull och det är viktigt att tidigt börja 
fundera över vad de vill och hur. I yngre grupper kan barnen exempelvis bestämma vilken 
sång de vill ha på uppvärmningen. Eller vilken lek de ska leka. Prata om medbestämmande så 
att barnen förstår och börjar se sin del. 
* Utgå ifrån att barnen kan och vill. För barnen är det inte alltid så viktigt att göra rätt, då är 
det inte heller det för oss ledare. Istället uppmuntrar att barnen gör över huvudtaget. Det 
viktigaste är glädjen. Vi vill att barnen får ett livslångt idrottsintresse. 
* Belöna resultatlös ansträngning. Hur barnen gör är viktigare än vad resultatet blir. De 
viktigaste vid smash är exempelvis inte att den går över nätet, utan att armdraget är rätt. 
Tänk på att ge konkret feedback kring vad de gjorde som var rätt.

* Våra träningar ska väcka ett intresse och en nyfikenhet och lust för volleyboll. 
Många barn vet inte så mycket mer om volleyboll än det de möter hos oss. Deras känsla av 
tillhörighet och intresse för sporten kan stimuleras exempelvis genom: 
 - Historier från volleybollvärlden, vad finns för kända spelare, häftiga fakta om hur högt en 
volleybollspelare
kan hoppa, hur hård en smash är, vem som världsmästare osv.
- Introducera nya slag, även om de kanske aldrig kommer använda det på riktigt bara för att 
det blir en rolig grej och får dem att se hur mycket kul som finns i volleyboll: block, pancake, 
rullning, dropp, hoppserve osv. Låt dem pröva på.
- Har du spelat själv, dela med dig av vad du varit med om.
  
* Tydlighet skapar trygghet. 
Kidsvolley bygger på de tre grundpelarna att det ska vara roligt, svettigt och vi är schyssta 
kompisar. Detta finns med oss hela tiden varje gång vi möts.  
- Vi har roligt tillsammans.
Alltså kan vi skoja, men också se att ha roligt tillsammans kan vara när vi kämpar och lyckas 
fånga en boll. Eller när vi kan kasta bollen i laget utan att tappa den. Vi kan skratta åt bollar 
som flyger dit de inte ska, men samtidigt uppmuntra till att våga försöka en gång till och 
känna hur barnet växer när han/hon lyckas. När barnen blir äldre kan man prata mer om vad 
det egentligen betyder att det ska vara roligt, är det att man skojar hela tiden eller kan det 
vara något annat? Är det kanske olika vad vi tycker?
- Vi blir svettiga.
Vi kämpar på övningar. Vi springer och hoppar. Uppmuntra barnen när de anstränger sig eller 
försöker klättra över en hög plint, springa så fort de kan. Bekräfta barnens tillfredsställelse 
när de är andfådda eller trötta efter en övning. Det är ju precis så här vi har det på 
kidsvolleyn!
- Vi är schyssta kompisar.
Vad är en schysst kompis på kidsvolleyn? Visa på goda exempel, att vi säger snälla saker till 
varandra, uppmuntrar varandra, vi är positiva oavsett vem vi får bolla med eller spela med. 
Om någon visar att de inte vill bolla med någon är det viktigt att bemöta med en gång 
oavsett av vem. Men någon vuxen ska alltid bemöta sådant med en gång genom att prata 
med de som är inblandade. Låt barnen träna på att uppmuntra varandra. Ex. om de kastar 
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två och två får en tränarrollen och ska heja på den andre. Eller att ett barn får fånga tre bollar 
som ledaren kastar och de andra titta och heja på. Eller att man säger att under 5 minuter nu 
ska ni säga schyssta saker och heja på varandra så mycket ni kan.

* Självkänsla som individ.
Detta jobbar vi med genom:

- Ge direkt återkoppling som även uppmuntrar resultatlös ansträngning, dvs. att barnet 
försöka fånga eller förflytta sig även om bollen inte fångades.

- Utmana varje barn där de är. Ex. Om ett barn klarar att serva, be honom/henne att ta 
ett steg bak och försöka serva därifrån. 

- Utmana barnen där de är och låt de känna att de lyckas. Börja lagom svårt.

* Självkänsla som grupp
Detta jobbar vi med exempelvis genom övningar där gruppen lyckas tillsammans. Kasta 
bollen i ring och att alla fångar.

* Matchspel
- I kidsvolley är alla vinnare!
Detta bär vi alltid metd oss på turnering. Vi spelar för att vi lär oss mer om volleyboll och för 
att vi har roligt tillsammans. Viktigast är därför att vi försöka fånga bollar och kasta över nät. 
Vi har kul tillsammans när vi räddar in kompisar som blivit brända. 
- Det är viktigt att vi tränar spelarna på att tävla, då det ju är tävlingsspelet som för många är 
slutmålet med träningen. Att lära spelarna att vinst och förlust är en naturlig del av spelet 
och få dem at hantera båda på ett konstruktivt sätt är en viktig del av träningen. Men ju 
yngre spelarna är, desto mindre tonvikt har vi på tävlingsmoment. 
- Levelindelning
Turneringar betyder mycket för att barnen ska känna att de ingår i ett större 
volleybollsammanhang, möta barn från andra klubbar och ha på sig matchkläder. Poäng 
räknas vid match, även om de inte protokollförs och sparas. Vid turneringar spelas olika 
levels. Indelning sker efter träningsgrupp, men också efter vad barnen vill. Det finns ofta ett 
intresse hos barnen att spela på så hög level som möjligt. Vi ska uppmuntra och bekräfta 
barnens vilja att komma vidare, men vid turnering bör det också hänga ihop med vad vi 
tränat på. Matchspel ska vara en positiv upplevelse för barnen och det är därför ibland en 
svår balansgång att hitta rätt level. Viktigast är dock barnens upplevelse. Om vi lyssnar på 
barnen kommer vi att få en bra guidning kring val av level. 
Eftersom vi försöker utgå från varje individ blir det ibland så att vi blandar barnen oavsett hur 
länge de spelat, och ibland spelar de barn som tränat länge tillsammans i ett lag. Detta för att 
kunna möta varje barn.
- Vem åker ut?
Volleyboll är en utpräglad lagsport. Det är viktigt att barnen lär sig att alla är viktiga och alla 
behövs för att spela volleyboll. Det betyder att alla måste hjälpas åt att försöka fånga bollen. 
Vissa barn har svårare att fånga och det finns då risk att de alltid åker ut. Detta är inte 
meningen. Vi försöker fördela så att inte ett barn hela tiden får åka ut. Ibland blir det någon 
annan, gärna den som kunde hjälpt till att fånga. Men ibland helt enkelt någon annan för att 
vi turas om. Inget barn ska känna sig utpekat eller sämre och ständigt åka ut först. Alla är 
vinnare. Vi har roligt när vi spelar tillsammans. 
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- Coachning
Du behöver inte ha volleyboll-kunskap för att coacha barnen som spelar kidsvolley. Däremot 
är det väldigt bra att känna till de regler som krävs och förstå spelets idé, vilket du lär dig vid 
en träning. Det är också mycket viktigt att vara väl insatt i att vi enbart coachar genom 
uppmuntran, hejarop när barnen försöker, positiva tillrop när vi ser att de är schyssta mot 
varandra och hjälper varandra. Det är viktigt att barnen lär sig tacka efter en match, ta i hand 
ordentligt och se motståndaren i ögonen. Även vi ledare tackar barnen och ledare i det andra 
laget. 
I VK Westan coachar i huvudsak föräldrar vid kidsvolleyturneringar

* Träningsupplägg
- Högt tempo
För att barnen ska få hjälp med fokus är det viktigt att vi har full fart på träningarna och att 
det sker ändringar i ett högt tempo. Exempel:
 - Om barnen kastar två och två roterar vi ofta vem man bollar med.
 - Kastar man så byt sätt att kasta, en sitter ner och kastar en står och fångar, 
 ligg på mage och rulla bollen till varandra, sätt sig snabbt på rumpan när du  
 kastat bollen och ställ dig upp och fånga, spring bak och nudda en linje när du 
 kastat.
- Mycket rörelse och fotarbete, båda i att fånga och slag. Se till att barnen inte står och väntar 
i köer, utöka övningen så att de måste springa runt något för att de ska vara aktiva hela tiden.
- Grundläggande fysisk träning, redan från uppvärmingen. 
- Gärna någon kämpa-övning varje träning. Springa och fånga svåra bollar, ta sig över en hög 
plint. 
- Visa och upprepa teknik i hur vi kastar, baggerkast, fingerkast och smashkast.
- Vid slagträning, gärna vuxen som kastar som kan anpassa kastet efter barnet. 

Varje träning har ett mer eller mindre fast upplägg som självklart ger utrymme för stor 
variation:
 - Samling 
Prata lite med barnen om hur läget är, vad vi ska göra idag, vad är viktigt att tänka på med 
kidsvolley. Alla vuxna sitter med i samlingen och deltar aktivt. 
- Uppvärmning + stretch. 
Det är viktigt att ha variation i uppvärmning så det inte blir samma lekar. Exempel på 
uppvärmning?
Ha med balans, styrka, smidighet och koordination i uppvärmningen. Detta är lika viktigt som 
att kunna hantera en boll för att kunna spela volleyboll.
- Boll, spel och teknikträning
Avslutning
Samla alla barnen. Alla ledare sitter med i samlingen nu med. Avsluta med en gemensam 
kiiiidsvolleyyy!!!
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