
Volleyboll – Lektion 1 – år 4-6

Övning 1 – Fingerslag
Arbeta 2 och 2, en boll per par. Stå uppställda på led.

A) Gå igenom fingerslagsgreppet. 

B) Ha händerna ovanför huvudet, kasta upp bollen snett framåt. Fånga i fingerslagsgreppet. 
Kör fram till väggen och tillbaka byt sedan med kompisen. 

C) Studsa bollen hårt i golvet i fingerslagsgreppet, fånga bollen ovanför pannan i 
fingerslagsgreppet. 

D) Ligg mitt emot varandra och skjut bollen fram och tillbaka i fingerslagsgreppet. 

E) Stå mitt emot varandra, en kasta och den andra gör fingerslag upp i luften och fångar sedan
bollen. Därefter kastar man till kompisen. 

F) En kastar, kompisen skjuter fingerslag tillbaka och kompisen fångar och kastar igen. Byt 
sedan uppgift. 

G) Fingerslag fram och tillbaka till varandra. 

Övning 2 Smålagsspel 
Cirka 3 på varje sida. 

En servar genom att kasta bollen, en på andra sidan fångar bollen och kastar den till en 
kompis som antingen passar eller gör fingerslag tillbaka. Varje gång bollen spelas över nät får
man fånga bollen. 



Volleyboll – Lektion 2 – år 4-6

Övning 1 Fingerslag
Börja där vi slutade senast. Arbeta 2 och 2, en boll per par. 

A) Stå mitt emot varandra, kasta bollen den andra gör fingerslag tillbaka. 

B) Gör fingerslag fram och tillbaka till varandra. 

Övning 2 Baggerslag 

Öva i par, en boll per par. Stå på led den första i ledet har boll. 

A) Gå igenom baggerslagsteknik. 

B) Kasta upp bollen i luften gör baggerslag till sig själv och fånga bollen. 

C) Studsa bollen i golvet gör baggerslag till sig själv fånga ovanför huvudet. 

D) Stå mitt emot varandra, kasta en boll med studs gör baggerslag upp till sig själv.

E) Stå mitt emot varandra, kasta bollen i luften gör baggerslag upp till sig själv och fånga 
bollen ovanför pannan. 

F) Stå mitt emot varandra kasta bollen, kompisen gör baggerslag tillbaka över nät. 

Övning 3 Smålagsspel
Cirka 3 på varje sida. 

Serve kasta bollen över. 
Låt bollen studsa en gång i golvet alt. Fånga bollen i luften. 
Gör sedan fingerslag eller baggerslag över nät. 

Varje gång bollen går över nät får bollen antingen fångas eller studsa en gång i golvet. 



Volleyboll – Lektion 3 – år 4-6

Övning 1 Fingerslag 

A) Träna fingerslag, en kastar den andra fångar.
B) Träna fingerslag, fram och tillbaka till varandra. 

Övning 2 Baggerslag

A) Träna baggerslag, en kastar med studs i golvet gör baggerslag upp i luften och fånga. 
B) Träna baggerslag, en kastar baggerslag upp till sig själv. 
C) Träna baggerslag en kastar, baggerslag tillbaka. 

Övning 3 Serve (Underarmsserve)

A) Underarmsserve, skjut bollen rakt upp fånga bollen. 
B) Underarmsserve, skjut bollen över till en kompis som fångar. 

Övning 4 Serve (Överhandsserve) 

A) Kasta upp bollen, överhandserve över nät till kompis som fångar bollen. 

Övning 5 Smålagsspel. 
Cirka 3 i varje lag. 

Spelet börjar med riktig serve. Den på andra sidan nätet låter antingen bollen studsa en gång 
eller fångar bollen och passar vidare. 



Volleyboll – Lektion 4 – år 4-6

Mycket smålagsspel. 


