
LYN Barnefotball: Holdninger, tankegang og metodikk

Holdninger og tankegang Metodikk
Oversikt over holdinger / tankegang som jobbes med barna

i LYN barnefotball
Oversikt over metodiske tilnærminger som benyttes i 

LYN barnefotball

Innsats Oppgaveorientering
Innsats handler om å gi alt, å gi 100% av deg selv for medspillere og seg selv. 
Det å gi 100% kan trenes opp over tid hos alle, og innsats er en forventning
vi som trenere kan ha til alle spillere, uavhengig av nivå og interesse. Innsats kan
relateres til trivsel, mestring og glede. Spillere / barn som møter utfordringer vil 
uten god innsats mest sannsynlig gi opp fortere, og dermed ikke få nok 
mestringsfølelse. Spillere som gir god innsats vil takle utfordringer bedre, og 
derfor også utvikle seg raskere. Still spørsmålet: "Har du lyst til å bli bedre? 
- Da må du gi 100%". I og med at fotball er et lagspill kan vi sette innsats som et krav.

Oppgaveorientering springer ut ifra teorien "achievement goal theory" (AGT) og 
handler enkelt om en persons målorientering og syn på egen kompetanse. I AGT 
skilles det mellom to forskjellige måter å demonstrere kompetanse på: 
oppgaveinvolvert og ego-involverert. For en oppgaveinvolvert person defineres suksess 
ved at personen har forbedret seg eller lært noe nytt. Oppfatningen av kompetanse vil
være selvreferert, det vil si at personen vurderer seg selv opp mot tidligere erfaringer, 
og innsats blir brukt  som en viktig faktor for suksess. For en egoinvolvert person vil 
personen skille mellom evner og innsats. Det handler om å gjøre det bedre enn andre, 
helst ved å bruke så liten innsats som mulig. Resultat viktigere enn prosess. Det har 
vist for utviklingen at det kan være gunstig for utviklingen og både være høy på 
oppgave- og ego-involvering. 
- Hvordan (oppgave): 1. lage mål med barna, utfordre dem, 2. legg til rette for
lederskap, 3. autonomi, 4. annerkjenne innsats og utvikling, 5. reflekter 
sammen og i små grupperPrøve og feile

I et godt læringsmiljø er det rom for å prøve og feile. Mange barn kan av ulike årsaker
kvie seg til å be om hjelp, motta eller gi tilbakemeldinger. Hvis det ikke stilles
spørsmål når ting ikke forstås, vil det være vanskelig å justere underveis og vanskelig
å komme videre i læringsprosessen. Det er derfor viktig å gjøre dem trygge og bygge 
gode relasjoner til dem, slik at de både kan gi og være mottakelige for 
tilbakemeldinger, og på den måten komme videre i egen læringsprosess. Videre hvis
barnet er redd for å prøve nye ting og redd for å gjøre feil, velger barna ofte det enkleste
valget eller det valget som har størst sannsynlighet for at treneren ikke kjefter. La 
barna få mulighet til å utfordre seg selv, still masse spørsmål, ikke bare instruer

Tenke neste handling Konkurranse
Tenke neste handling vil si å få spilleren til å tenke på det han/hun kan gjøre noe med.
Ikke la seg påvirke negativt av dommeravgjørelser, motstandere, været, medspilleres 
feil, tidligere prestasjoner og lignende. Oppfordre spilleren til hele tiden å tenke
neste handling, ikke tenke på ting som har skjedd. Refleksjon over egne, lagets og
motstanderens prestasjoner bør gjøres i pausen. Å fokusere på neste handling vil 
over tid få spillerne til å prestere mer stabilt, mindre klaging, og mer opptatt på å 
hjelpe laget til å prestere bedre.

Tidvis bør konkurranse brukes for å øke egoorienteringen (se over) hos spillerne. Det 
vil si øvelser som har et konkurranseelement i seg, der vi teller enten pasninger, brudd,
scoringer osv. Her er resultatet mer i fokus hos treneren enn prosessen. Konkurranse 
kan gjøre treningen mer kamplik der spillerne må forholde til hva stillingen er og må 
videre prøve å håndtere dette på en god måte: Merk: For mange øvelser/spilldeler der 
treneren fokuserer på resultatet kan gå ut over oppgaveorienteringen og innsatsen.
Over tid kan det skape et ugunstig utviklingsmiljø for spillergruppen.

Samarbeid Egentreningsfokus
Når trenerne fokuserer på samarbeid er det for å gi barna mer eierskap til sin egen 
læring. I pauser mellom kamper på trening deles det hyppig inn i små grupper for 
diskusjon om taktisk tema. I forkant av kamper på trening kan spillerne selv velge 
taktikk --> Skal de være gjennombruddshissige / avventede, presse høyt / lavt,
skape 2 mot 1 så ofte som mulig osv. Kan lage en turnering ut av det der hvert
lag trekker et storlag slik som Barcelona, Bayern, Real Madrid, Tottenham o.l, 
også må spillerne sammen bli enige om hvordan de spiller. Også skal de prøve
å kopiere lagene. 

Her organiserer vi treningene med øvelser barna kan bruke på egentrening enten 
alene eller sammen med andre. Vi tar for oss ulike taktiske eller tekniske 
elementer, og lager egentreningsøvelser som passer til de elementene. Videre 
snakker vi om i forkant og underveis hvorfor det er viktig med egentrening og 
hvordan vi kan bruke egentrening på best mulig måte for å utvikle seg. Viktigst 
bør vi lære at den beste formen for egentrening er spill, fordi da øver de på mange 
taktiske og tekniske elementer samtidig. Derfor bør vi oppfordre barna om å ringe 
hverandre for å dra på egentrening sammen. Det kan også være lurt å nevne at 
fotball spilles over hele verden, og at det er veldig mange barn som har lyst til å 
bli veldig gode. Derfor er det viktig å også trene på egenhånd utenom 
fellestreninger for å bli en profesjonell fotballspiller. 

Positiv forsterkning
Her er målet å lære spillerne hvordan og hvorfor det er gunstig å bruke positiv
forsterkning i fotball. Positiv forsterkning handler om å forsterke det som er bra 
slik at sannsynligheten for at det gjentas igjen i fremtiden øker. Ut ifra et treners 
perspektiv bør treneren ofte benytte positiv forsterkning fremfor negativ 
forsterkning overfor barna. Benytter vi oss mye av negativ forsterkning, det vil si å 
forsterke det vi ikke vil se mer av, vil barna etter hvert jobbe for å unngå den 
handlingen for å ikke få «kjeft» eller for å blidgjøre treneren. F.eks å rope ofte 
«ikke drible så mye» så stopper etter hvert barnet å drible uten å vurdere når det 
er gunstig eller ugunstig for laget å faktisk drible. Denne negative forsterkningen 
vil også fort smitte over på resten av barna. Heller skryt av det du som trener vil 
se mer av, og forsterk valget og innsatsen til spilleren så ofte du kan, ikke den 
tekniske utførelsen eller resultatet av valget. Et valg kan være godt uavhengig 
om utførelsen er god eller ikke. Overfor barna bør vi prøve å lære dette til barna
slik at de kan benytte dette selv på trening og i kamp. Over tid vil barna selv 
prege treningene og kampene positivt slik at innsatsen, og dermed tempoet øker.

Respekt
Handler om å respektere seg selv, medspillere, motspillere, trenere, regler og 
dommere. Respekt overfor seg selv handler om å ikke jukse for å oppnå noe, og 
isteden jobbe hardt selv for å klare det. Ingen snarveier. Respekt for medspillere 
handler om å respektere at fotball er en lagsport, og at vi alle sammen er viktige 
for å prestere og å oppnå noe. Handler også om du selv må legge inn innsatsen 
som kreves for at laget presterer. Respekt for motspillere handler om å 
respektere at også motstanderen kjemper på samme premisser som deg selv, 
at begge lag kjemper for å score mål og hindre mål. Handler videre at vi skal 
spille fair overfor motspillere, ikke gå inn for å skade andre. Respekt overfor 
treneren handler om å respektere at det er treneren som har det overordnende 
ansvaret for treninger og kamper. Spillere skal også lytte til trenerne sine, og 
vite at trenerne er der for å hjelpe hvert enkelt barn / spiller. Respekt for regler 
betyr å spille innenfor de gitte normer og regler som gjelder for fotball. Vi skal 
respektere fair play, og konkurrere på lik linje med de andre. Respekt overfor 
dommere handler om å respektere dommerne sine avgjørelser, og anerkjenne 
at det faktisk er dommerne som har jobben med å ta dommeravgjørelser. Vi skal 
ikke klage eller å henge oss opp i avgjørelser, heller tenke på det vi kan gjøre 
noe med. Dette gjelder både for barn, trenere, foreldre og tilskuere. 



Intern justis
Intern justis handler om spillergruppens egne «regler» for hva som greit og 
ikke greit. Her må vi som trenere veilede og lære barna hvordan de selv kan 
påvirke treninger og kamper som er gunstig for deres sportslige utvikling (og det 
sosiale). Hvis barna ikke sier fra når en spiller f.eks ikke gidder å gi god innsats, 
så blir dette bevisst / ubevisst «akseptert» i gruppen at det er greit å ikke gi alt. 
Hvis barna derimot sier ifra når personen ikke viser god innsats (at dette ikke 
er greit), så blir det etter hvert en uskreven «regel» at alle barna skal ha god 
innsats. Andre muligheter / settinger kan være ved samling, klaging, sutring, 
hjelpe / ikke hjelpe hverandre, ta med vannflaske osv. Ved å snakke om / benytte
oss av intern justis med barna har vi gode muligheter til å gi barna ansvar for 
egen læring, og vi kan dra hverandre i samme (gode) retning.

Refleksjon
Refleksjon her handler om vår pedagogiske tilnærming som trenere for hvordan 
vi tilrettelegger for refleksjon hos barna. Generelt på treninger/kamper når vi er 
samlet kan vi istedenfor å alltid fortelle dem svaret, stille dem spørsmål hvor 
barna selv må komme fram til svarene. Det kan gjøre at de reflekterer mer, og 
videre gi dem mer eierskap til sin egen utvikling. Står barna fast i et spørsmål 
kan vi f.eks erstatte spørsmålet med et mer ledende spørsmål. Pass på at dere 
kommer frem til «rett» svar til slutt så det ikke blir feillæring. Når vi jobber 
spesielt med refleksjon en periode kan vi benytte oss av «stille pauser». Da 
oppfordres barna til når det er pauser mellom kamper å reflektere over egne mål 
eller taktisk tema mens de samler baller til neste kamp. Da skal de ikke snakke 
med hverandre, men heller reflektere på egenhånd. Dette må snakkes om i 
forkant av en kamp på trening slik at de vet hva de skal gjøre. Da bare ropes det 
«stille pause» etter en kamp. 

Takle motgang
Takle motgang handler om å forberede barna på hva slags motgang en kan møte 
i fotballen både nå og senere. Generelt kan det være et fint utgangspunkt for 
barnas utvikling å forholde seg til «for hver motstand du overvinner, jo 
sterkere står du». Her handler det om at du som trener ikke trenger å beskytte 
barna for alle utfordringer de kan møte, men heller veilede dem og oppmuntre 
dem til å overvinne utfordringene på egenhånd (eller sammen med andre). 
Motgang kan være: resultatet under / etter en kamp, spilletid, utvikling, sosialt, 
lagsnivå, hvilket lag en spiller på, ingen mestring og mange andre ting. Noen 
typisk store utfordringer en kan møte i ungdomsfotballen kan være spilletid, 
egen/andres utvikling og hvilket lag en spiller / trener med, og dette bør snakkes 
om før de går over i ungdomsfotballen. F.eks. kan vi snakke om at utvikling ikke 
følger jevn progresjon, at det kan føles som om utviklingen stopper opp noen 
ganger sammenlignet med andre. Da er det da viktig med å legge inn stor 
innsats, ikke klage på ting du ikke kan gjøre noe med, trene egentrening osv. 

Målsetting
I perioden det jobbes med målsetting oppfordres barna til å sette egne 
utviklingsmål. Dette bør være mål som kan jobbes med på fellestreninger og på 
egentrening. Dette kan gjøres så enkelt som at du ber hver spiller ta med seg et 
ark med et nedskrevet mål til neste trening som de skal vise til trenerne. Så kan 
trenerne veilede dem med å f.eks. få dem til å reflektere hvordan de skal jobbe 
med målet, hvor mange ganger de skal trene på det på egentrening i en gitt 
tidsperiode osv. Trenger ikke å være de helt store målene eller tidskrevende, 
men vi gjør det for å la barna få erfaring i å sette egne mål som de kan jobbe 
mot. Målene kan f.eks. være knyttet til de tekniske- eller taktiske målene som 
gjelder i LYN sine årsplaner for barnefotballen. 



Tema: Offensivt Tema: Defensivt
Bredde / Dybde Romtrussler Førsteforsvarer (1F) Andreforsvarer (2F)

Hovedmål: Bruke hensiktsmessig dybde og bredde for å score mål
- Dybde= avstanden mellom spillere i lengderetning (fra mål til mål)
- Bredde= avstanden mellom spillere i bredderetning (fra sidelinje til
sidelinje)
--> God bredde og dybde betyr ikke å spille med varige store avstander, men
heller hensiktsmessige bredde og dybde i forhold til ballfører og motstander

Coache på:
- Skape en ramme med bredde og dybde for å skape store avstander for å 
kunne få større rom
- Hensiktsmessig bredde / dybde i forhold til ballfører og medspillere for 
å skape og / eller utnytte ubalanse
- Bruke bredde og dybde for å kunne true forskjellige rom
- Bruke bredde og dybde for å gjøre seg spillbar for ballfører
- Bredde og dybde i framrom for å sirkulere ball --> naturlig overtall bak
(4v3 / 3v2 / 2v1 osv)

Hovedmål: Bruke romtrussler for å skape og utnytte ubalanse hos
motstanderen
- Prioritet i romtrussler: 1. Bakrom sentralt, 2. Mellomrom, 3. Sidebakrom,
4. Framrom / sidekorridor
- Dynamiske romtrussler = Ikke posisjonsavhengig hvem som truer hvilke rom. 

Coache på:
- Dynamiske romtrussler
- True farligste rom etter prioritering (2. og 3. angriper)
- Tydelig 100% trussel
- Heniktsmessig dybde og bredde
- Timing i forhold til 1. angriper (ballfører)
- True rom for å (prioritering): 1. Utnytte ubalanse, 2. skape ubalanse, 
3. Sirkulere ball

Hovedmål: 1. Vinne ball, 2. Hindre mål / gjennombrudd

Coache på:
- Knyttes opp mot prioritering: "Hva er mest hensiktsmessig i den situasjonen?"
-- Kontroll på farligste rom etter prioritering
-- Lede / Stenge (kroppstilling)
-- Fintetakle
-- Lavt tyngdepunkt 
-- Hurtig benforflytting (ikke stå stille)
-- Avstand (ift fart på 1A, avstand til mål)
-- Aggressiv men tålmodig
-- Taklingsform
-- Senke farten på motstanderen
-- Brukte kroppen for å få en fordel

- Pressøyeblikk (for 1F): feilvendt, ikke kontroll, lang støttepasning, langt touch)

Hovedmål: Hindre mål / gjennombrudd

Coache på:
- Knyttes opp mot hovedmål
-- Kontroll på farligste rom etter prioritering
-- Dybde i forhold 1F (Fart 1A, Romtrussel 2A/3A, Press 1F)
-- Konsentrering i forhold til 1F ( (Fart 1A, Romtrussel 2A/3A, press 1F)
-- Kommunikasjon til 1F ("lede, tilstedeværelse, gå / tålmodig / falle")

- Pressøyeblikk (for 2F): feilvendt, ikke kontroll, lang støttepasning, langt touch)

Tema: Offensivt Tema: Defensivt
Orientering Medtak Tredjeforsvarer (3F) Pressøyeblikk

Hovedmål: Orientere for å: 1. Utnytte ubalanse, 2. Skape ubalanse, 
3. Sirkulere ball

Coache på: 
- Orientere etter farligste rom etter prioritering: 1. Bakrom sentralt, 2. Mellomrom,
3. Sidebakrom, 4. Sidekorridor, 5. Framrom
- Antall orienteringer --> ut av komfortsonen (se bort fra ball)
- Siste orientering før involvering

Hovedmål: Utnytte situasjonen best mulig ved hjelp av medtak

Coache på:
- Prioriteringsliste
1. Få gjennombrudd (forbi motspiller / score mål)
2. Ta av press (dra seg unna motspiller)
3. Beholde ball (gå vekk fra motspiller / beskytte ballen)
- Kroppstilling (opp mot prioritering) : rettvendt, sidevendt, feilvendt
- Retningsbestemt og hurtig (100%)

Hovedmål: Hindre mål / gjennombrudd

Coache på:
- Knyttes opp mot hovedmål
-- Kontroll på farligste rom etter prioritering
-- Dybde mellom spillere i samme ledd
-- Dybde mellom spillere i forskjellige ledd
-- Konsentrering (Mellom spillere i samme ledd)
-- Kommunikasjon

Hovedmål: Gjenkjenne og bruke "pressøyeblikk" for å vinne ballen.

Pressøyeblikk = Felles kjennetegn på når laget sammen skal presse 
for å vinne ball

Coache på:
- Gå for å vinne ball når motstander / ballfører:
-- er feilvendt
-- ikke har kontroll over ball
-- slår en lang støttepasning
-- tar et langt (ukontrollert) touch
- Kommunikasjon ("Gå!)

Tema: Offensivt Tema: Defensivt
Drible (når) Kroppstilling Kommunikasjon Omstilling fra angrep til forsvar

Hovedmål: Skape gjennombrudd ved bruk av dribling da det er det mest
hensiktsmessige for at laget skal score

Coache på:
- Coacher hovedsaklig på 1. angriper (ballfører)
- Gjenkjenne og bruke farligste rom etter prioritering (bakrom, mellomrom, 
sidebakrom, sidekorridor, framrom)
--> Vær objektiv med barna ("ikke si det ikke er lov til å drible, må sentre mer osv")
--> "Er dribling i den situasjonen det beste valget for laget til å skape eller
utnytte en ubalanse?"
- Gjenkjenne 1v1 og 2v1 situasjoner å utnytte
- Risikovurdering
- Forsterke / skryte først og fremst valget, ikke utførelsen

Hovedmål: Hensiktsmessig kroppstilling for å utnytte en situasjon til din fordel
- 1. Rettvendt, 2. Sidevendt, 3. Feilvendt

Coache på:
- Som oftest en fordel å være rettvendt
-- Bruke hensiktsmessig dybde og bredde for å bli rettvendt
-- True rom rettvendt
- Rettvendt og sidevendt muliggjør større mulighet til å gjenkjenne og
utnytte en ubalanse
- Bruke feilvendt for å flytte på motstanderens spiller / ledd i dybderetning 
(presspasning) --> virkemiddel for å skape ubalanse

Hovedmål: Bruke verbal- og nonverbal kommunikasjon for å oppnå
fordeler (score / hindre mål) for eget lag

Coache på verbal kommunikasjon (hovedsaklig i forsvar):
- 2F til 1F:
-- Lede, tilstedeværelse, gå, tålmodig, falle
- 3F til 1F-3F:
-- Samme som fra 2F til 1F
-- "Venstre / høyre", "stå", "ut"
- Positiv forsterkning (skryte av det du vil ha mer av)
- Felles terminologi (felles forståelse av hva ting betyr)

Coache på nonverbal kommunikasjon (hovedsaklig i angrep)
- 100% romtrussel
- Tydelig (romtrussel, vise hvilken fot osv)
- Positiv kroppspråk

Hovedmål: Laget skal gjenvinne ball eller gjenopprette balanse

Coache på - Gjenvinne ball: 
- Øyeblikkelig press på ballfører
- Ta ut spillere nærmest ballfører (2F, 3F)
- Konsentrering og liten dybde i ekstrem grad (3F)
- Kommunikasjon (1F-3F)
- Kontroll på farligste rom (3F)

Coache på - Gjenopprette balanse:
- Vurdere øyeblikkelig press på ballfører (1F)
- Hindre gjennombrudd (1F, 2F)
- Tidlig kontroll over farligste rom
-- Spurte tilbake på riktig side
- Kommunikasjon (1F-3F)

Tema: Offensivt
Skape og utnytte overtall Skape ubalanse

Hovedmål: Skape- og / eller utnytte overtall for å score mål

Coache på:
- Gjenkjenne og bruke farligste rom (1A, 2A, 3A)
- Tvinge førsteforsvarer (1F) til å ta et valg (dra på press)
- Dybde og bredde (2A, 3A)
- Romtrussel i forhold til 1A og 1F
- Kroppstilling og vinkel som muliggjør orientering fremover både før og etter
man har fått ball

Tema: Offensivt
Utspillingsfasen Omstilling fra forsvar til angrep

Hovedmål: Utnytte eventuell ubalanse hos motstanderen ved ballerobring
 eller beholde ballen i laget

Coache på - utnytte ubalanse:
1.0 Gjenkjenne om det er posisjonell eller numerisk ubalanse (overtall): 
1.1 Gjenkjenne og bruke farligste rom i ubalanse (1A-3A)
1.1.1 Tydelig 100% trussler (flest rettvendte)
1.1.2 Dybde og bredde (farligste rom)
1.1.3 Timing på romtrussel i.f.t 1A 

Coache på - beholde ball:
1.0 Ta av press
1.0.1 Tidlig førstepasning eller dribling (1A)
1.1 Romtrussler med avstand
1.1.1 Bredde og dybde
1.1.2 Naturlig overtall - skape en trygg sone
1.1.3 Ikke true mens 1A tar valget (true rom i forkant av valget)




