
Spelarrådets utbildning för Alviks ledare:  

Barnens Spelregler  

Alvik Baskets spelarråd har under säsongen 2018/2019 tagit fram ett 

samtalsunderlag för klubbens tränare utifrån Barnens Spelregler, som tagits fram 

av Riksidrottsförbundet och Bris, i syfte att säkra en tryggare barn- och 

ungdomsidrott. Spelarrådet har även konkretiserat vad de tycker att Alviks vision och Mission 

innebär i praktiken och kopplat ihop vision och mission med Barnens spelregler.. Spelarrådet 

som består av spelare från U14-U16 har, tillsammans samtalat om de olika spelreglerna och 

skapat frågeställningar som de önskar att klubbens ledare samtalar om och konkretiserar 

kopplat till det egna ledarskapet. En grundläggande frågeställning är:  

- Vad betyder de olika spelreglerna för Dig i ditt praktiska utförande? 

Alvik Baskets vision 
I växthuset blir vi ständigt fler. 

I växthuset utvecklas vi hela tiden. 

Här är det viktigt att vinna. Men inte i alla åldrar och aldrig till vilket pris som helst. 

I vårt växthus jämför vi oss med, och lär av, de bästa ungdomsklubbarna i Europa. 

Alvik Baskets mission 
Alla ska trivas 

Varje dag gör vi allt för att spelare, coacher och föräldrar trivs i Alvik, både på och utanför 

basketplanen. Då är det lättare att växa. 

Trivas innebär att känna sig trygg, välkommen och viktig. 

Trivas innebär att känna gemenskap, ha roligt och utvecklas. 

Trivas innebär att känna mod och ett växande självförtroende. 

Varje spelare som slutar för att hon inte trivs är ett nederlag för oss. 

Spelregel 1. 
Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt 

Det är viktigt att du som tränare inte favoriserar en enskild spelare och att du tänker på hur 

och vad du säger när du ger feedback. Ett önskemål från oss i spelarrådet är att du inte ger 

personlig återkoppling inför hela laget eftersom det kan kännas väldigt jobbigt för den 

enskilda individen.  

- Vad tycker du är viktigt att tänka på när du ger feedback?  

- Om du ger individuell feedback till en enskild spelare inför hela laget, vad tycker du 

att det är viktigt att tänka på då? 

Att alla ska känna sig lika mycket värda tänker vi är självklart för alla tränare men det finns 

tillfällen under träningar då det inte känns så, tex när det under träning delas upp i en bra 

grupp som går till ena korgen och en sämre grupp som går till den andra korgen.  
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- Hur tror du att det känns när jag som spelare hamnar i den ”sämre 

gruppen”? 

 

 Spelregel 2. 
Alla barn har rätt att utvecklas på sina egna villkor 

Antalet träningar per vecka är något som diskuterats i spelarrådet. Spelarrådet tänker att det är 

viktigt att du som tränare har förståelse för att man kommer på så många träningar som man 

kan. Så mycket som man bestämmer sig för att satsa måste du som tränare acceptera. Alla är 

olika och ska ha rätt att träna och utvecklas i sin takt. 

- Hur tänker du som tränare kring detta? Är det okej att inte komma på alla 

träningar i ditt lag? Vilka konsekvenser får det om man tex kommer på tre 

träningar av fyra möjliga? 

 

Spelregel 3. 
Alla barn har rätt till stöttande vuxna 

Det är viktigt att föräldrar inte sätter för hög press på sina barn. Det är tränarnas uppgift att 

coacha laget, inte föräldrarnas. Föräldrar ska finnas vid sina barn sida och peppa hela laget, 

även de spelare som inte är bäst. Som tränare är du en stöttande vuxen när du får dina spelare 

att känna sig trygga i miljön. Som spelare ska man känna att man kan prata med sin tränare. 

En tränare ska peppa en mycket. 

- Hur gör du som tränare när du märker att föräldrar ställer för höga krav på sina 

barn? 

- Hur vet du att dina spelare känner sig trygga i ”din träningsmiljö”? 

Spelregel 4. 
Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp 

Det är viktigt att du som spelare vet att det aldrig är ditt fel om du blir utsatt för sexuella 

övergrepp. Var inte rädd för att berätta för någon du litar på. I Alvik har vi POA-funktionen 

som man kan ta kontakt med.  

Viktigt att tänka på kopplat till denna spelregel är att alla spelare inte tycker samma saker är 

okej, tex: klapp på stjärten, smek på ryggen eller en dask på rumpan. Detta kan uppfattas olika 

av olika spelare. 

- När informerar du om POA-funktionen? 

- Hur tänker du kring att olika spelare inte tycker samma saker är okej?  
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Spelregel 5. 
Inget barn ska bli utsatt för våld 

Tänk på att dina spelare är barn och vi är ömtåliga. När det gäller spelsituationer 

på tränigar kan det bli lite väl tufft ibland- vi kan skada oss! Vi behöver lära oss vad som är 

okej och inte okej när det gäller fouls. 

Om det är någon som utsatt en spelare för våld är det även här viktigt att du som i föregående 

regel berättar för dina spelare att det inte är ens eget fel om man blir utsatt för våld och att vi 

har en POA-funktion man kan vända sig till. 

- Våldsamma spelsituationer kan uppstå på träning tex: när vi spelare ska döma fouls 

själva. Det kan upplevas rätt läskigt även om vi förstår att du som tränare är ute 

efter att vi ska bli tuffare. Hur gör du när du ser att spelsituationer tenderar att bli 

för våldsamma? 

Spelregel 6. 
Inget barn får bli utsatt för mobbing eller trakasserier 

Som tränare kan man vara på gränsen ibland till att trakassera eller kränka. Tex: när man som 

spelare aldrig får visa en övning eller när tränaren skäller ut en rätt hårt och inte peppar en. 

Det kan även upplevas trakasserande/ kränkande när du som tränare alltid väljer att dela upp 

”bra spelare” och ”dåliga spelare” på olika korgar eller i grupper. Vi spelare förstår mer än ni 

tränare tror! 

En undran som vi i spelarrådet har är vad tränare har för uppgift om de märker eller får reda 

på att mobbing pågår inom laget?  

- Hur agerar du som tränare vid kännedom om mobbing? 

 

Spelregel 7. 
Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening 

Det är viktigt att dina spelare får vara med och tycka till kring hur laget har det och hur vi i 

Alvik har det. Glöm inte att informera om spelarrådet och att välja representanter! Det är 

viktigt att du som tränare skapar en miljö där dina spelare känner sig välkomna oavsett hur 

bra man är på basket. Alla spelare har rätt att utvecklas. 

- Hur gör du i ditt lag för att dina spelare ska känna sig delaktiga och få uttrycka sina 

tankar kring hur ni har det i laget? 

- Vilka rutiner har du för att välja ut representanter till spelarrådet? 
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Spelarrådets tankar som kan vara ett stöd för dig 

som tränare kopplat till Alviks vision och mission 
 

Spelarrådets tankar kring hur du ska agera som tränare för att dina spelare ska trivas, 

känna sig trygga, välkomna och viktiga. 

En tränare kan skapa en trygg miljö genom att peppa medan man samtidigt ger kritik. Om 

man aldrig får någon komplimang för något bra man gör kan man känna sig oviktig och må 

dåligt. Samtidigt om man aldrig får någon slags kritik så vet man inte vad man ska utveckla 

och känner att tränaren inte bryr sig om ens utveckling. En tränare behöver anpassa sitt 

beteende till spelarens mående, tex: inte skrika på någon som redan är ledsen. Ha inte 

fördomar om dina spelare, tänk på att alla är olika och har samma rätt att få utvecklas. Låt alla 

spelare få lika mycket speltid på matcherna om de inte har önskat något annat. Var trevlig och 

inte passivt aggressiv. Bli inte sur när en spelare inte förstår eller frågar för att förstå, tex: Hur 

man ska göra i en övning. Peppa laget, om du ska kritisera börja inte med det negativa. Ta 

något positivt först eller något som inte var helt uselt. Allt handlar om hur man ger kritiken! 

Det är viktigt att du som tränare är tillräckligt tydlig så att man förstår det som man gör fel 

och hur man ska göra för att göra rätt. 

Du får alla att känna sig sedda genom att låta olika spelare få visa övningar, våga ta de spelare 

som kanske är lite mer tillbakadragna. De vill också visa! Fråga dina spelare olika 

vardagsfrågor och småprata lite, tex: Hur man mår, om mängden läxor osv. 

Trivas innebär att känna gemenskap, ha roligt och utvecklas. 

Gemenskap är när två eller flera personer har en bra rolig relation till varandra. En relation där 

man stöttar och hjälper varandra. Att ha kompisar och ha kul tillsammans i laget är viktigt. Att 

man vågar vara sig själv om man känner sig välkommen och har roligt tillsammans. Att känna 

att man bidragit med något till laget gör att man har roligt och trivs, tex: att man får beröm för 

att man snott en boll, gjort poäng eller spelat bra försvar. Det är viktigt att det finns en trevlig 

ton i laget. Gemenskap är att man delar känslor kring: träningar och matcher. Vi blir ledsna 

tillsammans när vi kanske förlorar och sen delar vi glädjen med varandra i cuper osv när vi 

vinner. Glädje kan vara en massa olika saker. Glädje är att vinna, det är kul! Man kan känna 

glädje känner man när man gör mål eller när man får dricka vatten efter att ha spelat och är 

helt slut. Glädje är att få göra det man tycker om. Glädje påverkas av omgivningens humör. 

Tänk på att de krav du ställer på spelare, att komma väl förberedda till träning och match både 

vad gäller kost, vila och humör även gäller dig som tränare. Har du haft en tuff dag på jobbet, 

lämna det utanför baskethallen. 

Trivas innebär att känna mod och ett växande självförtroende 

Peka inte ut en spelare inför alla om den har gjort fel eller liknande. Skrik inte så mycket för 

då vågar ingen testa, för man blir rädd att göra fel. Om någon gör något bra, ta gärna upp det! 

Om det var något som inte gick så bra kan man fråga alla om de förstod vad som hände i 

övningen eller spelsituationen. Efter matcher kan du diskutera både bra och dåliga saker med 

oss spelare. 
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Man känner sig sedd av en tränare när man får pepp och att man tex får en 

uppgift av tränaren, att man ska skjuta, posta eller attackera. Som tränare bör du 

släppa saker lite fortare när man gjort något fel eller spelat dåligt. Snöa inte in 

dig på specifika grejer. 
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