
Information om 

Skånes FF:s

Barnfotbollscoacher

Barnfotbollscoachprojektet stöds av:



Mål med Barnfotbollscoachen 

Att skapa bästa möjliga tränings- och matchmiljö 

för barnen i föreningen

”Metod”: 

Att omsätta riktlinjerna i Fotbollens Spela Lek och Lär i praktiken

”Verktyg”:

Barnfotbollscoachen observerar träningar och matcher och genomför ett 

coachande samtal med ledarna efter aktiviteten

www.skaneboll.se/bfc

http://www.skaneboll.se/bfc


Fotbollens Spela Lek och Lär

Fotbollens Spela Lek och Lär beskriver inriktningen för svensk 

barn- och ungdomsfotboll. Den består av fem riktlinjer:

• Fotboll för alla

• Barns och ungdomars villkor

• Fokus på glädje, ansträngning och lärande

• Hållbart idrottande

• Fair Play

www.svenskfotboll.se/fsll

http://www.svenskfotboll.se/fsll


Föreningens två roller i BFC-projektet

Barnfotbollscoachen

• Observerar träningar och matcher 
(för lag upp till 12 år) 1-2 
dagar/vecka

• Genomför coachande samtal med 
ledarna efter träning/match

• Besöker alla barnlag

• Skickar in egen utvärdering till SkFF

Föreningsansvarig

• Bollplank och regelbunden 
avstämning med BFC

• Följa upp och/eller föra vidare info 
från BFC till berörda i IF (Ex. Styrelse? U-

sektion?)

• Uppföljning av BFC-projektet med 
ledarna

• Skickar in IF:s utvärdering till SkFF

• Föreningens kontaktperson till SkFF



Barnfotbollscoachen, bara en av flera pusselbitar

…för att skapa bästa möjliga tränings- och 
matchmiljö för barnen i föreningen

Föreningen bör komplettera BFC:s arbete 
med exempelvis: 
• Utbildning av ledare
• Sprida sin policy och värdegrund
• Genomföra ledarträffar och föräldramöten
• Matchvärdar på matcherna
• En spelarutbildningsplan som beskriver 

vad fotbollsutbildningen bör innehålla



Så här går ett coachtillfälle till
Innan träningen
* Coachen (BFC) bokar i förväg in ett tillfälle 
med ledarna
* BFC berättar syftet med besöket dvs att 
fungera som ett bollplank, ge stöd och bekräfta 
goda ledarbeteenden

Under träningen
* BFC observerar träningen
* BFC utgår från lathunden för BFC 
och väljer ut några punkter vid varje 
träning

Efter träningen:
* BFC genomför ett samtal med ledarna i ca 10-15 min
* Samtalet utgår från hur ledarna själva upplevt att träningen/ledarskapet fungerat
* BFC förstärker och bekräftar bra beteenden
* Ledaren/ledarna ges möjlighet att själv lyfta eventuella svårigheter och önskemål om stöd

Ovanstående upplägg gäller även vid match



För mer information

Besök www.skaneboll.se/bfc

http://www.skaneboll.se/bfc

