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Forord
Ganske nøyaktig 25 år etter at jeg gjennomførte aktivitetslederkurset i fotball ved Tingvoll
barne- og ungdomskole, ble det anledning til å ta UEFA A-lisens. Reisen fram hit har vært lang
og innholdsrik. Jeg har vært innom mange land og verdensdeler, besøkt og jobbet i og for et stort
antall klubber på alle nivåer, gjennomført en enorm akademisk utdannelse, etablert et eget firma
”Fotball for Kids”, trent en bråte med lag og utdannet enda flere trenere i regi av Oslo
fotballkrets, fått mange gode bekjentskaper, og opplevd mye motgang. Jeg håper noe av den
kunnskapen og de erfaringene jeg har tilegnet meg kommer til syne i denne oppgaven.

Vi startet A-lisensen i slutten av juni 2015 med en uke i Porsgrunn. Denne uka var viet mye
praksis på feltet. Vi jobbet i grupper med fire og fire trenere. Jeg havnet i gruppe med Espen
Olsen, Jørgen Isnes og Thomas Holm, og Åge Steen var vår veileder. Dette var en framifrå
gruppe, gjennomsyret av både kunnskap, erfaring, takhøyde og humor. Etter dette jobbet vi to og
to trenere sammen med mitt lag i trening og i kamp. Her skulle vi delta på hverandres
kampforberedende trening og tilhørende kamp. Dette var et svært interessant tiltak. I september
var vi en uke i Trondheim. Her jobbet vi i 8’er grupper, og denne uken besto av mer teori, men
også økter på feltet, og observasjon av trening og kamp med Rosenborg. Vi avslutter kurset siste
helgen i februar 2016 i Oslo. Perioden mellom samlingene i Trondheim og den i Oslo har vært
satt av til å jobbe med oppgaven. Det viste seg som alltid å bli en lang mer omfattende og
krevende jobb enn planlagt.

Som det hør seg bør er det flere personer som fortjener en takk. Først takk til NFF som lot meg
få ta A-lisensen. Deretter takk til min kloke og vise veileder Åge Steen. Alle trenere på 4’er
gruppen og 8’er gruppen må honoreres for å ha bidratt til at dette kurset ble lærerikt og
spennende. I tillegg rettes en takk til Egil Olsen og Stig Mathisen for å ha hjulpet til med å finne
relevante problemstillinger og å avgrense oppgaven. Til slutt fortjener familien en stor takk for at
de viste forståelse for at jeg måtte prioritere arbeid med denne oppgaven framfor å dra på
etterlengtet besøk. Med dette får jeg ønsker alle som har tid og interesse for å lese denne
oppgaven ”god lesning”. Eventuelle spørsmål kan sendes til kristian@fotballforkids.no.

Oslo 31.1.2016

Kristian Holm Carlsen
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Sammendrag
Innledning
Oppgaven tar utgangspunkt i NFF sin definisjon (Bergo et al. 2002, s. 50-51): ”Fotballferdighet
er hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel
for eget lag”. Videre forutsetter undersøkelsen at det er mulig å skille mellom valg og den
tekniske utførelsen i en analyse. Det synes å foreligge begrenset vitenskapelig kunnskap om valg
i fotball og lagballspill, og det er ikke kommet over noen lignende studier i fotball.

Problemstillinger
1) Hvilke krav stilles til valg og utførelse med ball for å unngå balltap blant spillere på ulikt
ferdighetsnivå?
2) Hvilke krav stilles til valg og utførelse med ball for avslutter og tilrettelegger ved
målsjanser som ikke resulterer i mål blant spillere på ulikt ferdighetsnivå?
3) Hvilke krav stilles til valg og utførelse med ball blant spillere på ulikt ferdighetsnivå i
situasjoner hvor laget misbruker en opplagt mulighet til å skape en målsjanse?
Metode
Undersøkelsen benytter seg av objektiv eller indirekte kampanalyse av 20 kamper fordelt på fem
kamper i fire grupper på ulikt ferdighetsnivå. Dette er ”Internasjonal toppfotball”, ”Norsk
Tippeliga”, ”Norsk 1.divisjon” og ”Aldersbestemt toppfotball”.

Resultat og konklusjon
-

Balltap: 70 % av balltapene forklares ut fra at ballfører gjorde en teknisk dårlig/upresis
utførelse, versus 26 % av dårlig/feil valg. Resten ble kategorisert som ”usikker”.

-

Målsjanse ikke mål: I 85 % av tilfellene skyldtes dårlig utnyttelse av målsjanse dårlig/
upresis utførelse, versus 13 % dårlig/feil valg. Resten ble kategorisert som ”usikker”.

-

Misbrukt målsjansemulighet: Neste 50 % av disse tilfellene kan tilskrives dårlig/feil valg
hos avslutter eller tilrettelegger, versus 42 % dårlig/upresis utførelse. Resten ble
kategorisert som ”annet” og ”usikker”

-

Det var ikke alltid noe klart mønster ut fra nivå, men den beste gruppen hadde jevnt over
et mindre antall og en mindre andel ugunstige utfall som følge av dårlig/feil valg.

Nøkkelord
Valg, handling, teknisk utførelse, balltap, målsjanse, målsjansemulighet og ulikt ferdighetsnivå.
3

UEFA A-lisens 2015/2016

Kristian Holm Carlsen

Innholdsliste
1.0

Introduksjon, bakgrunn og problemstillinger ....................................................................... 5

1.1

Introduksjon ...................................................................................................................... 5

1.2

Bakgrunn .......................................................................................................................... 7

1.3

Problemstillinger .............................................................................................................. 8

2.0

Operasjonalisering av sentrale begreper i oppgaven .......................................................... 10

3.0

Teori og tidligere forskning................................................................................................ 16

3.1

Generell teori om valg og handling med ball ................................................................. 16

3.2

Forskning om valg og handling med ball ....................................................................... 18

3.3

Kampanalyseundersøkelser som er relatert til valg og handling med ball ..................... 21

4.0

Metode ................................................................................................................................ 25

4.1

Introduksjon .................................................................................................................... 25

4.2

Utvalg og begrunnelse for utvalg ................................................................................... 25

4.3

Utstyr og registreringsskjema ......................................................................................... 26

4.4

Reliabilitet og validitet ................................................................................................... 27

4.5

Dataanalyse ..................................................................................................................... 28

4.6

Feilkilder ......................................................................................................................... 29

5.0

Resultat ............................................................................................................................... 32

5.1

Balltap ............................................................................................................................ 32

5.2

Målsjanser som ikke resulterte i mål ............................................................................. 36

5.3

Misbrukt mulighet for å skape en målsjanse ................................................................. 38

5.4

Andre funn ...................................................................................................................... 40

6.0

Diskusjon ............................................................................................................................ 41

6.1

Balltap ............................................................................................................................ 41

6.2

Målsjanser som ikke resulterte i mål ............................................................................. 48

6.3

Misbrukt mulighet for å skape en målsjanse ................................................................. 51

6.4

Andre funn ...................................................................................................................... 53

6.5

Oppsummering og generelle betraktninger .................................................................... 54

7.0

Konklusjon og praktiske implikasjoner.............................................................................. 58

7.1

Konklusjon...................................................................................................................... 58

7.2

Praktiske implikasjoner .................................................................................................. 59

Litteraturliste ................................................................................................................................. 66
Vedlegg 1 ...................................................................................................................................... 73
Vedlegg 2 ...................................................................................................................................... 74
Vedlegg 3 ...................................................................................................................................... 75

4

UEFA A-lisens 2015/2016

1.0

Introduksjon, bakgrunn og problemstillinger

1.1

Introduksjon

Kristian Holm Carlsen

“Football is simple, but the hardest thing to do is play simple football” (Johan Cruyff). Dette
sitatet indikerer at det å gjøre gode valg med ball er en viktig ferdighet i fotball, samt at det er
vanskelig å lære seg. I tillegg uttaler personer internt i fotballmiljøet til stadighet at evnen til å
gjøre gode valg med ball er avgjørende for å prestere på høyt ferdighetsnivå i fotball. Dessuten
synes spilleforståelse å være viktig i seleksjon og utvikling av unge spillere. Blant annet velger
både Helsingborg og Sporting Lisboa ut aldersbestemte spillere med gode basisferdigheter/
teknikk, fart/hurtighet og spilleforståelse (Thoresen 2010; Kirknes 2011).

Valg og handlinger henger sammen, og Bergo m.fl. (2002) hevder at det er lite hensiktsmessig
og til og med umulig å skille mellom handlingsvalg og handling. På samme måte skriver Semb
(1987) at det er en uløselig sammenheng mellom taktikk og teknikk, og at vi under spillets gang
både må velge handling og måten handlingen skal utføres på. Hovedproblemet med bruken av
begrepene ”teknikk” og ”taktikk” er i følge Bergo m.fl. (2002) at disse i for stor grad har blitt
skilt fra hverandre, og at sammenhengen mellom dem dermed har blitt skjøvet til side. På grunn
av den nære tilknytningen mellom taktikk og teknikk argumenterer de for at begrepene
handlingsvalg og handling er bedre. Samtidig skriver de at det ikke er mulig å omhandle
handlingsvalg uten at det inkluderer spillerens valg av teknikk. Følgelig inneholder begrepet
handling både valg av teknikk og spillerens utførelse av den valgte teknikken. Sistnevnte velger
de å kalle for den observerbare handling i spillsituasjonen eller spillerens tekniske utførelse.
Handlingsvalg refererer til hva spilleren ønsker å gjøre i spillsituasjonen (ibid). Andre skriver at
handling omfatter når en spiller gjennomfører valget og hvordan, hvor sistnevnte refererer til
spillerens teknikk eller måten handlingen utføres på (Dreier, Morisbak & Skarsfjord 2009).
Basert på denne avklaringen av begrepene er formålet med denne undersøkelsen å analysere
handlingsvalget og spillerens tekniske utførelse av dette handlingsvalget i forbindelse med
balltap og målsjanser. Med teknisk utførelse menes den delen av ferdigheten som gjelder selve
utførelsen av mottaket, pasningen, driblingen eller avslutningen, og det kan betegnes som
delferdighet (Bergo et al. 2002; Dreier et al. 2009).

Det å skille mellom valg og teknisk utførelse er trolig ikke noen enkel oppgave, og analysen vil
vise om det er fruktbart å gjøre dette skille. Selv om det bare er mulig å observere spillerens
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tekniske utførelse (Bergo et al. 2002), er min opplevelse at trenere ofte berømmer gode
handlingsvalg selv om laget mister ballen eller misbruker en opplagt mulighet til å skape en
målsjanse eller score. Kommentarer som ”godt forsøk”, ”synd”, ”nesten”, ”bedre lykke neste
gang”, ”tanken var god” etc. overhøres ofte. Slike kommentarer kan jo tyde på at det er mulig å
skille mellom valg og utførelse, og at det er selve utførelsen som ofte er for dårlig. Dessuten vil
jo isolert trening av teknisk repertoar på lavt funksjonalitetsnivå indikere at det er mulig og trolig
nødvendig å trene mer spesifikk på delferdigheter knyttet til den tekniske utførelse. Videre vil
etter alt å dømme et godt utviklet teknisk repertoar gi bedre forutsetning for gode handlingsvalg
(Giske 2001; Olsen, Semb & Larsen 1994; Olsen 2011). Imidlertid ønsker NFF at alle øvelser og
all trening skal inkludere valg og høy funksjonalitet, samt at vi skal benytte begrepene handling
og utførelse istedenfor teknikk (Bergo m.fl. 2002; Thoresen 2015). Samtidig kan det synes som
om mangel på teknikk og individuell ferdighet ofte trekkes fram for å beskrive situasjonen i og
tiltak for norsk fotball.”TV 2s ekspertkommentator Øyvind Alsaker mener problemet er at norske
spillere ikke har nok ferdigheter” (Aftenposten 23.5.2014).
”Vi må få en bedre ferdighets- og pasningskultur. Det er ingen grunn til at svenskene og
danskene skal være mer ballsikre enn oss, men da må vi i alle miljøer stimulere til et godt og
bevegelig pasningsspill. Og til utvikling av kloke spillere med stort repertoar” (Riisnæs 2012).
”Da Norge var på høyden med verdens beste fotballnasjoner på 1990-tallet, var det ikke først og
fremst ferdighetene med ball som var utslagsgivende. Løpskraft og duellstyrke sto i sentrum”
(Nils Johan Semb, Dagbladet 24.9.2014).
”I Norge har spillerne god kondis og disiplin, men vi kommer til kort på individuelle ferdigheter.
Norske spillere må bli flinkere med ball. Du blir lettere avslørt i utlandet om du ikke har god
teknikk” (Rune Lange, VG 11.10.2013).
”Norske fotballspillere kan bli verdens beste på ferdigheter. Det finnes ingen begrensninger.
Man må ikke komme fra Brasil for å bli overlegen på teknikk” (Per-Mathias Høgmo, Bergens
Tidende 13.9.2009).
Uttalelsene ovenfor indikerer som nevnt at det er en viss ferdighetsmessig begrensning hos
norske fotballspillere, og da kanskje først og fremst den tekniske utførelsen med ball. Samtidig
antyder både Nils Johan Semb og Per-Mathias Høgmo at Norge har mulighet til å bli like gode i
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fotball som verdens beste fotballnasjoner. Dette er et syn jeg deler. Videre ser vi ut fra sitatene at
det er litt diffust hva de egentlig mener, det er ulik oppfatning på hva vi bør fokusere på, og det
er en viss motsetning personene imellom. Hva menes egentlig med at vi mangler ferdigheter, bli
flinkere med ball og kloke spillere? Er det først og fremst teknikken som er en begrensning?
Tenker vi da kun på teknikk med ball eller også teknikk som førsteforsvarer? Denne oppgaven
har ikke som formål å besvare alle disse spørsmålene eksplisitt. Derimot vil oppgaven gi økt
forståelse for hvilke krav som stille til valg med ball og utførelse på ulikt ferdighetsnivå i fotball.
Denne kunnskapen kan igjen gi føringer for hva vi bør fokusere på i treningsarbeidet. Det har så
vidt meg bekjent ikke vært gjennomført noen lignende forskningsstudier tidligere.

1.2

Bakgrunn

Interessen for kampanalyse og det å finne ut mer om fotballspillets egenart har vært stor helt
siden jeg begynte å studere ved Norges idrettshøgskole. I snart 20 år har jeg benyttet
kampanalyse til forskning, til oppdrag for toppklubber og media, og for mitt eget firma ”Fotball
for Kids” og egen trenervirksomhet. Min opplevelse tilsier at selve fotballspillet og alt arbeid
med å utvikle fotballspillere og fotballag i for stor grad er basert på intuisjon og subjektive
beslutninger. Det finnes og brukes mye objektiv kunnskap også, men erfaring tilsier at det er
mye å gå på (jf. Olsen 2011). I så måte gir denne undersøkelsen forhåpentligvis økt innsikt om
fotballspillets egenart. Det å finne ut hva de beste spillerne i verden gjør, forskjeller mellom de
beste og de på lavere ferdighetsnivå, og konkretisere eget lags prestasjoner, arbeidsoppgaver og
framgang kan gi både klubber og nasjoner store konkurransefortrinn.

Når det gjelder valg i fotball kan vi skille mellom valg med ball, valg uten ball offensivt og valg
uten ball defensivt. Denne undersøkelsen fokuserer på valg med ball. Personlig har jeg lett, lest,
hørt, diskutert og fundert mye over hvilken av disse tre kategoriene det er størst forskjell mellom
de beste og de nest beste. Hvor er det størst margin i forhold til et mer absolutt toppunkt, og hvor
det er lettest å få mest mulig framgang på kortest mulig tid? Når jeg trener unge spillere bruker
jeg alltid å fokusere mye på å gjøre dem best mulig før de mottar ballen. Det vil si valg uten ball
offensivt, eller mer konkret bevegelse uten ball, posisjonering, orientering og kroppsstilling.
Dette på grunn av egen erfaring tilsier at de kan få stor framgang relativt raskt, samt at marginen
på internasjonalt toppnivå også synes større enn for valg med ball. Imidlertid er dette kun
subjektive antagelser. Derfor blir det interessant å se hva som er gjennomført av forskning om
temaet, samt hvilke antagelser og konklusjoner som kommer fram i denne undersøkelsen.
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Problemstillinger

Tittelen på oppgaven er: ”Hvilke krav stilles til valg og handlinger med ball for å prestere på
høyt ferdighetsnivå i fotball?” Dette belyses ved å sammenligne prestasjonen og ferdighetene til
mannlige fotballspillere på ulikt ferdighetsnivå, både seniornivå og aldersbestemt fotball. Videre
fokuseres det på balltap og målsjanser. Dette synes hensiktsmessig siden både balltap og en
målsjanse er relativt konkrete spillsituasjoner som muliggjør bruk av den vitenskapelige
forskningsmetode for å få valide data. For å besvare oppgaveteksten utledes tre
problemstillinger. Variablene og kategoriene som inngår i undersøkelsen operasjonaliseres
nærmere i kapittel 2.0.
Problemstilling 1 – Hvilke krav stilles til valg og utførelse med ball for å unngå balltap blant
spiller på ulikt ferdighetsnivå?
-

Balltap etter 1.touch, og det kategoriseres i 1) forsøk på tett kontroll versus 1.touch inn i
rom, og 2) om balltapet skyldtes dårlig/feil valg eller dårlig/upresis utførelse. Her vil
enhver observasjon i kategori en også være dårlig/feil valg eller dårlig/upresis utførelse i
kategori to. Derfor skal det være nøyaktig like mange observasjoner i kategori en og to.

-

Balltap etter et kontrollert pasningsforsøk til medspiller, og det kategoriseres i 1) entouch pasning versus pasning etter flere touch, 2) pasning i lufta versus langs bakken, 3)
gjennombruddspasning versus pasning uten gjennombrudd, og 4) om balltapet skyldtes
dårlig/feil valg eller dårlig/upresis utførelse. Her vil hvert balltap etter et kontrollert
pasningsforsøk registreres i alle fire kategoriene, det skal derfor være like mange
observasjoner i alle kategoriene.

-

Balltap etter dribling, føring og vending, og det kategoriseres i 1) dribling og vending for
å skape gjennombrudd eller føring hurtig framover versus å ta av press, skjerme ball og å
holde på ballen, og 2) om balltapet skyldtes dårlig/feil valg eller dårlig/upresis utførelse.
Her vil enhver observasjon i kategori en også registreres i kategori to. Det vil si at det
skal være nøyaktig like mange observasjoner i begge kategoriene.

-

Balltap etter avslutning, og det kategoriseres i 1) avslutning med fokus på kraft versus
forsøk på plassering, og 2) om det var et dårlig/feil valg å avslutte eller dårlig/upresis
utførelse. Her vil enhver observasjon i kategori en også registreres i kategori to. Dermed
skal det være nøyaktig like mange observasjoner i kategori en og to.

Undersøkelsen fokuserer mest på variablene og kategoriene ovenfor. Dette er situasjoner
hvor det som oftest er tydelig om balltapet skyldtes et dårlig/feil valg eller dårlig/upresis
8
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utførelse. Variablene og kategoriene nedenfor er med for å kvantifisere handlinger som er
ekskludert fra balltapene ovenfor, men som kan bidra med å få et bedre overblikk over type
handlinger, frekvensen og mulige forskjeller mellom ulikt ferdighetsnivå.

-

Balltap etter innlegg og lang dødball.

-

Balltap etter kyniske og naturlige valg og handlinger i åpent spill.

-

Andre = dårlig eller feil bevegelse hos medspillere, for eksempel offside, vanskelig å se,
så nært suksess at det egentlig både er et godt valg og utførelse selv om det endte med
balltap, og alle balltap som ikke passer i de andre kategoriene.

-

Balltap hvor laget får en gjenvinning rett etter balltap eller en offensiv dødball. Disse
utgjør jo egentlig ikke tap av ball til motstander, men tas med i analysen i tilfelle det viser
seg å være en interessant variabel.

Problemstilling 2 – Hvilke krav stilles til valg og utførelse med ball for avslutter og tilrettelegger
ved målsjanser som ikke resulterer i mål blant spillere på ulikt ferdighetsnivå?
Problemstilling 3 – Hvilke krav stilles til valg og utførelse med ball blant spillere på ulikt
ferdighetsnivå i situasjoner hvor laget misbruker en opplagt mulighet til å skape en målsjanse?
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Operasjonalisering av sentrale begreper i oppgaven

Oppgaven inneholder mange begreper som trenger en beskrivelse. Noen av disse er mer
standardiserte definisjoner, mens andre må operasjonaliseres for å kunne benyttes i denne
undersøkelsen. ”Operasjonalisering betegner det forhold at en definerer et abstrakt begrep ved
å fremholde den framgangsmåten eller metode man anvender når man observerer, registrerer
eller måler begrepet” (Kjørmo 1994, s. 62). Angrep, gjenvinning og målsjanse beskrives først
siden disse påvirker registreringen av alle variabler i undersøkelsen.

Angrep
"Angrep er den situasjon et lag befinner seg i når det har ballen" (Olsen 1981, s. 6). Angrep
henger nært sammen med ballbesittelse. ”Er vi i besittelse av ballen, er vi per definisjon i
angrep” (Olsen 1981, s. 15). I tråd med tidligere forskning forfatteren selv har gjennomført (jf.
Carlsen 2000) varer et angrep i denne undersøkelsen fra det ene laget har kontroll over ballen, til
det andre laget får kontroll over ballen, eller til ballen går til dødball. I kontrollbegrepet ligger
det at spillerne på det angripende lag eier ballen og styrer det videre spillet. De kan foreta
kontrollerte valg og handlinger for hva de vil gjøre med ballen. Ballen vil derfor hele tiden være
i et lag, og gjør det dermed mulig å definere hvem som er i angrep og forsvar. Dette betyr også at
gjenvinninger ikke teller som egen angrep, men inngår i angrepet med kontroll.

En slik operasjonalisering av angrep skiller seg litt ut fra andre studier hvor bare det å få en
berøring på ballen er ensbetydende med at laget er i angrep. Denne forskjellen kan forklares med
et eksempel: Målvakten tar et langt målspark (5-meter). Målsparket medfører en 50/50 hodeduell
litt inne på motstanderens banehalvdel. Denne duellen vinner motstanderen, men ballen går
direkte fra motspilleren til en spiller på det laget som tok målsparket. Etter forfatterens
operasjonalisering vil laget som tok målsparket være i angrep hele tiden, og ikke få registrert et
balltap som analyseres videre ut fra en bestemt kategori eller i henhold til valg og utførelse. Når
de vinner tilbake ballen, vil de få registrert en gjenvinning. Dersom motstanderen i samme
situasjon spiller ballen ut over sidelinjen eller lager et frispark, blir det registrert som en offensiv
dødball. Andre studier har brukt å operasjonalisere dette som tre angrep og to balltap. Først får
laget som tok målsparket registrert et angrep og et balltap. Deretter laget som vant hodeduellen,
og til slutt vil det samme laget som tok målsparket være i angrep igjen. Følgelig ser vi at det blir
registrert færre balltap ved bruk av kontrollbegrepet enn uten.
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UEFA A-lisens 2015/2016

Kristian Holm Carlsen

Operasjonaliseringen av angrep påvirker oppgavens validitet. Det argumenteres her for at bruken
av kontrollbegrepet gjør undersøkelsen mer valid (jf. kapittel 4.4) siden det bidrar til at det er
lettere å se hvilket lag som er i angrep. Dermed måles antall balltap og grunnen til dette på en
riktigere måte. Dette støttes av Olsen (1981) som tidlig var klar over vanskeligheten i å definere
hvilket lag som er i angrep og dermed i besittelse av ballen.
“Men praksis rommer også situasjoner hvor ballen ikke befinner seg i noe lag. Den kan befinne
seg høyt oppe i lufta uten at det er mulig å si hvilket lag som vil erobre den når den kommer ned,
eller det dreier deg om nærkamper med to eller flere spillere involvert uten at det er mulig å
definere hvilket lag som er i forsvar eller angrep” (Olsen 1981, s. 17).

Gjenvinning
Gjenvinning brukes ofte synonymt med “2. ball”, noe som betyr at en gjenerobrer ballen etter at
en har mistet den et kort øyeblikk til motstanderlaget (Larsen 1992; Olsen 2011). Med bakgrunn
i denne definisjonen velger forfatteren å operasjonalisere gjenvinning som følgende: En pasning
eller avslutning som går via en eller flere motstander(e)s fot, kropp eller hode på ett eller flere
touch, men uten kontroll, tilbake til det laget som i utgangspunktet var i angrepsposisjon. Med
”uten kontroll” menes som nevnt at motstanderen ikke kan foreta kontrollerte valg og handlinger
med ballen ut over å prøve å få ballen vekk fra farlig sone eller framover. Sistnevnte innebærer
jo også et valg, for eksempel å ta ned ballen eller ikke å gå på den, men valget og handlinger er
først og fremst en naturlig defensiv løsning uten noe formål om å etablere et angrep for eget lag.
Her må det også tas hensyn til hvor på banen og grad av press fra motstander.

Målsjanse
En spillsituasjon hvor spilleren etter en kvalitativ vurdering er i en avslutningsposisjon hvor
sannsynligheten for mål er stor i avslutningsøyeblikket (Larsen & Sigmundstad 1998). Det har i
flere utviklingsmiljøer i Norge vært vanlig å registrere en målsjanse som en situasjon eller
avslutningsforsøk der minimum 1 av 5 lignende situasjoner eller avslutninger resulterer i scoring.
Altså en situasjon eller avslutning med minimum 20 % sjanse for scoring. Her må man også ta
hensyn til avstand og vinkel til mål; alternative muligheter; motstanders press, sikring, markering
og dekking av rom; vinkel og posisjon i forhold til ball; samt at 1.angriper ikke nødvendigvis må
avslutte (Larsen 1992; Olsen 2011). Alle mål teller som en målsjanse, også selvmål, og dobbelt
sjanse teller i denne oppgaven som to målsjanser.
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Det er mulig å undersøke om en har truffet bra ved å dele antall målsjanser med antall mål.
Dersom ratio blir mellom 1: 3 og 1: 4 vil det si at en har truffet brukbart med analysen siden det
over tid scores på omtrent 30 % av målsjansene (Olsen 2011). Forfatteren har tidligere
sammenlignet sin egen analyse av målsjanser opp mot analysen til Egil Olsen og fant et faktisk
samsvar på 0,96 (Carlsen 2000).
1.touch med tett kontroll versus inn i rom
1.touch inn i rom kan i henhold til sentral norsk fotballitteratur referere til medtak, mens tett
kontroll kan brukes synonymt med mottak (Dreier et al. 2009). En 1.touch inn i rom
(”flyttouch”) medfører at ballen legges til rette med litt avstand til kroppen og spilleren beveger
seg etter ballen. En 1.touch med tett kontroll (”limtouch”) vil si å holde ballen så tett inntil
kroppen eller foten som mulig, men spilleren trenger ikke å stå helt stille så lenge det er forsøk
på å ta en 1.touch som sitter klistret til kroppen (jf. Martin Ødegaard). Nulltouch, det vil si å la
ballen gå forbi seg uten å være nær den, registreres her som 1.touch inn i rom

Balltap etter 1.touch inn i rom er et dårlig valg når ballfører heller burde valgt tett kontroll eller
1.touch inn i et annet rom. Tilsvarende er det et dårlig valg å bruke flere berøringer når han
skulle spilt på en berøring fordi det er trangt. Når spilleren lar ballen gå ut er det også dårlig valg,
men vanskelig å predikere type 1.touch. Så lenge det opplevdes som mulig å lykkes med valget,
ble det registrert som dårlig utførelse. Tvilstilfeller registreres som ”usikker”.

Kontrollert pasningsforøk
Kontrollert pasningsforsøk betyr at spilleren forsøker å spille en pasning med fot, kropp eller
hode til en spesifikk medspiller i beina, kroppen eller i ledig rom. En gjennombruddsspasning er
en pasning som passerer en eller flere motspillere i lenderetningen (Olsen et al. 1994). Motsatt er
en ”ikke gjennombruddspasning” en pasning til medspiller uten at den passerer noen motspillere
i lengderetningen. Som oftest vil dette være en pasning på tvers eller støtte. De andre variablene
virker forståelige, men en pasning langs bakken gjelder også de som spretter litt flere ganger i
samme høyde. Korte dødballer til medspiller, både frispark og innkast, regnes som en pasning på
en-touch. Når keeperen fanger ballen hendene for så å sette i gang med et keeperutkast, noteres
det som en pasning etter flere berøringer.

Kontrollerte pasningsforsøk som ender med balltap, men hvor spilleren kunne ha lyktes ved å
bruke en annen teknikk, for eksempel utside med skru, registreres som dårlig valg. Det vil si at
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dårlig/feil valg både er hvor og når ballfører spiller en pasning, men også valg av teknikk. Når
TV bildene tilsier at det er mulig å få ballen fram til ”valgte” medspiller, på et gitt tidspunkt og
med en valgt teknikk, men den kommer ikke fram, registreres det som dårlig/ upresis utførelse.
Imidlertid forutsetter det at spilleren prøver å treffe en bestemt medspiller på fot, i kropp eller i
ledig rom, og ikke bare spille ballen inn i rom eller opp på en duell. Sistnevnte registreres som et
kynisk eller naturlig valg. En svak pasning er dårlig utførelse og ikke et dårlig/feil valg.

De gangene hvor det er vanskelig å avgjøre om spilleren gjør et dårlig/feil valg eller om det var
dårlig/upresis utførelse registreres som ”usikker”. Det sammen gjelder ved glemt plotting for
valg eller utførelse, samt når TV bildene ikke viser et stort nok bilde til å se hele spillsituasjonen.

Dribling, føring og vending
Dribling/finting, føring og vending handler om å passere eller overliste motstanderen med ballen
under kontroll (Dreier et al. 2009). Det brukes ofte synonymt med en mot en situasjon, men kan
også være at ballfører utfordrer eller prøver å overliste to eller flere motstandere. I denne
undersøkelsen skilles det mellom å drible, føre eller vende for a) å skape gjennombrudd versus
b) å ta av press, skjerme ball og å holde på ball. Førstnevnte vil si at ballfører utfordrer med
hensikt å skape gjennombrudd eller ubalanse ved å passere en eller flere spillere i lengderetning.
Sistnevnte betyr at ballfører prøver å komme seg ut av en vanskelig situasjon eller fri/vekk fra en
eller flere motstandere. Føring framover i ledig rom registreres som forsøk på gjennombrudd.

Dårlig/feil valg er når ballfører vender eller utfordrer feil vei, det ville vært en klart bedre
utnyttelse av spillsituasjonen å spille en pasning eller distribuere ballen videre på en berøring, og
vanskelige dribletokter hvor det oppnås lite om en lykkes. Her må mulig gevinst ved å lykkes
vurderes opp mot mulige konsekvenser ved å miste ballen. Dersom ballfører ville ha skapt en
bedre spillsituasjon om han hadde lyktes, men mister ballen, registreres det som dårlig utførelse.
Det blir også notert som dårlig utførelse når ballfører sklir, eller det er mulig å løse situasjonen
selv om det er trangt og få ledige medspillere. De gangene ballfører både tar av press/skjermer
ball og dribler for å skape gjennombrudd i samme handling og mister ballen, så er det siste
handling som gjelder. De observasjonene som er vanskelig å avgjøre om er et dårlig/feil valg
eller dårlig utførelse registreres som ”usikker”. Det kan være at ballfører utfordrer med liten fart,
glemt plotting eller det er vanskelig å se klima rundt ballfører grunnet nærzoom.
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Avslutning
Avslutning innebærer alle forsøk på å få ballen i mål med fot, kropp eller hode. Her skilles det
mellom en hard avslutning med fokus på kraft versus en mer presis avslutning med fokus på å
plassere ballen i mål. Avslutningen trenger ikke å bli hard for å registreres som det, så lenge
intensjonen var å bruke kraft som virkemiddel til å oppnå scoring. Avslutninger med kraft
inkluderer også litt sånn på måfå og håpe-på-det-beste skudd. Direkte eller indirekte avslutning
på frispark tas med her. Avslutninger som ender med scoring teller ikke som balltap.

Avslutningsforsøk som ender med balltap registreres som dårlig/feil valg de gangene ballfører
velger kraft, men burde valgt plassering. Det blir også notert som dårlig/feil valg dersom det
hadde vært en bedre utnyttelse av spillsituasjonen å spille til en medspiller, håpløst langt hold,
feil valg av teknikk, og bruk av for få eller mange berøringer i avslutningsøyeblikket.
Avslutninger som i utgangspunktet kan forsvares som en riktig handling, men ender med balltap,
registreres som dårlig/upresis utførelse. I den forbindelse ble det ikke tatt høyde for stillingen og
tidspunkt i kampen. Alle avslutninger hvor det er vanskelig å avgjøre om det er et dårlig/feil valg
eller dårlig/upresis utførelse registreres som ”usikker”. Noen av balltapene etter avslutning vil
også tas med i kategoriene ”målsjanse ikke mål” og ”misbrukt målsjansemulighet”.

Kyniske og naturlige valg og handlinger med ball i åpent spill
Dette er handlinger utenom dødballer hvor det ikke er åpenbart hvem spilleren forsøker å nå med
en pasning, flikk eller heading/stuss. Ballen slås/stusse/heades/flikkes litt mer tilfeldig i retning
av en medspiller, opp/inn i rom, til en duell eller bort fra farlig sone. I slike situasjoner må en
forvente at balltap lett forekommer. Det inkluderer også avklaring med mindre det registreres
som gjenvinning for det andre laget. Dersom det er tydelig hvem det forsøkes å spille til, og det
er mulig å få ballen fram, ble det registrert som balltap ved pasning. For å avgjøre om balltapet
registreres etter pasning versus et kynisk eller naturlig valg, må det også tas hensyn til avstanden
mellom pasningslegger og mottaker.

Balltap etter innlegg og lang dødball.
Basert på operasjonaliseringen til Larsen m.fl. (1997) gjelder innlegg alle baller som slås fra
sidekorridor på motstanderens banehalvdel i retning 16 meteren eller scoringsboksen. Når lagene
spiller et langt oppspill inn i 16 meteren fra egen banehalvdel, vil det bli registrert som et kynisk
eller naturlig handling med mindre det var en dødball. I noen tilfeller kan baller som slås inn i
feltet fra innenfor 16 meteren tas med.
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Lang dødball betyr corner, lange innkast, frispark og målspark som ender med direkte balltap
uten at andre spillere enn vedkommende som tok dødballen påvirker hendelsesforløpet. Det tas
utgangspunkt i at et dødballangrep varer i inntil 7 sekunder etter at dødballen tas (Olsen et al.
1994; Olsen 2011).

Andre
Her registreres generelt handlinger med ball hvor balltapet skyldes medspiller og ikke ballfører,
samt alle andre hendelser som ikke passer i de andre kategoriene. Dette kan være medspiller som
ikke møter og blir brutt, løp i offside hvor det er 2.angripers feil, misforståelse uten at ballføre
kunne ha foretatt en handlingsendring, svært gode gjennombruddsforsøk som keeperen snapper
opp, ballfører eller 2.angriper lager frispark, klabb og babb, det ble vist informasjon på skjermen,
dommeren i veien, og åpenbare dommerfeil.

Målsjanse ikke mål
Her registreres alle målsjanser som ikke resulterer i mål, og om dette skyldtes dårlig/feil valg
eller dårlig/upresis utførelse hos tilrettelegger og/eller avslutter. Både ved denne og neste
variabler blir det foretatt en kvalitativ vurdering av ballførers handlinger.

Misbrukt målsjansemulighet
Dette er spillsituasjoner hvor ballfører og laget i angrep har en stor mulighet til å skaffe seg en
målsjanse, men ikke klarere det. Dette oppleves ofte som nesten mulighet, og det kunne blitt en
målsjanse dersom det ble foretatt bedre valg og/eller handlinger. Disse situasjonene er som oftest
nær motstanderens mål og hvor motstanderen er i ubalanse, eller laget i angrep har skapt et eller
flere gode gjennombrudd. At det ikke ble en målsjanse skyldes derfor et ikke hensiktmessig valg
og/eller dårlig/upresis utførelse i tredjetrekket, tilrettelegging, avslutningsøyeblikket, eller at
ballfører skulle ha avsluttet. På samme måte som tidligere registreres handlingene som dårlig/feil
valg, dårlig/ upresis utførelse eller ”usikker”. I tillegg tas kategorien ”annet” med, og det kan
være feil/dårlig bevegelse hos medspillere eller misforståelse. I oppgaven blir disse
spillsituasjonene brukt synonymt med nesten målsjanse. Leseren bes merke seg forskjellen
mellom misbrukt målsjansemulighet (her) og misbrukt målsjanse (ovenfor).
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3.0

Teori og tidligere forskning

3.1

Generell teori om valg og handling med ball

Kristian Holm Carlsen

NFF har følgende definisjon på fotballferdighet og spillsituasjon (Bergo et al. 2002, s. 50-51):
”Fotballferdighet er hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å skape og utnytte
spillsituasjoner til fordel for eget lag” (…) ”En spillsituasjon omfatter en spillsekvens som kan
betraktes som en enhet ut fra vår forståelse av spillet, og som i hvert enkelt tilfelle kan avgrenses
ut fra funksjonelle hensyn”. Spillsituasjonen oppstår som et resultat av spillerens individuelle
handlinger, og med- og motspilleres handlinger (Giske 2001). Selv om utgangspunktet for
handlingsvalg er enkeltspillere, dekker denne definisjonen av fotballferdighet alle de fire
ferdighetsdimensjonene; den individuelle, relasjonelle, strukturelle og kampdimensjonen (Bergo
et al. 2002). Videre er det grunn til å tro at en kollektiv organisering av gruppen i lagballspill
reduserer kompleksiteten for ballfører i spillsituasjonen, og dermed innskrenker antall aktuelle
eller ønskete handlingsalternativer (Giske 2001).

Et handlingsvalg betyr å gjøre X isteden for Y i en gitt spillsituasjon, og bestemmes av spillerne
egenskaper, prosesser, tilstander, spillsituasjonen og spillets regler (Giske 2001). Handlingsvalg i
lagballspill er trolig en mer eller mindre sammenhengende, sammenvevd og kontinuerlig
prosess, og de beveger seg på et kontinuum fra bevisste til ubevisste valg (Bergo et al. 2002;
Giske 2001; Wivestad 2008). Samtidig kan det virke som om handlingsvalgene forflyttes til det
ubevisste plan etter gjentatt øving og gjenkjennelse av ulike spillsituasjoner (Bergo et al. 2002;
Giske 2001). Vi snakker da om automatiserte valg som tidligere var bevisste (Giske 2001). I
forlengelsen av dette skriver Ronglan (2003) at fordi spillet går så hurtig er spillhandlingene ofte
et resultat av ikke bevisste valg. Men uavhengig av om valget fattes ubevisst eller ved bevisst
refleksjon, samt antall valg spilleren oppfatter i en spillsituasjon, foretar spilleren et valg (Bergo
m.fl. 2002). Imidlertid kan vi kun observere resultatet av handlingsvalget, det vil si spillerens
tekniske utførelse. Prosessene som ligger til grunn for handlingsvalget er umulig å observere,
men de bestemmes etter alt å dømme av forhold i omgivelsene, oppgaven og individet (ibid).

I tråd med NFF sin definisjon av fotballferdighet er det mulig å argumentere for at gode valg og
handlinger med ball vil si å skape en bedre spillsituasjon for eget lag enn forrige spillsituasjon.
Det vil si en spillsituasjon med økt mulighet eller sannsynligheten for å få en avslutning, skape
en målsjanse eller score. Dette innebærer å skape farlige gjennombrudd og/eller ubalanse. I
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tillegg foreslås det at gode valg og handlinger med ball også omfatter å spille seg ut av en
vanskelig situasjon, å velge beste alternativ, eller å få motstanderen til å løpe mest mulig.
Dessuten vil jo en lang klarering, langt oppspill som går rett til motstanderen, avslutning fra
langt hold, drøying og å spille ballen ut av banen kunne være gode valg i visse situasjoner.
Derfor trenger ikke balltap alltid å være et dårlig valg og/eller handling med ball, men som oftest
vil balltap enten skyldes et dårlig valg og/eller dårlig utførelse. Dårlige valg og handlinger med
ball er det motsatte av gode valg og handlinger med ball. Valg og handlinger med ball som
verken er gode eller dårlige kan kategoriseres som nøytrale eller enkle valg og handlinger med
ball. Det vil stor sett si å spille ballen til en ledig medspiller uten å oppnå en fordel for eget lag
utover å holde ballen i laget og å få motstanderen til å forflytte seg.

Siden denne oppgaven fokuserer på valg og utførelse hver for seg oppleves det hensiktmessig å
si noe om forholdet mellom ballteknisk repertoar og handlingsvalg. Med ballteknisk repertoar
menes alle de ballteknikkene utøveren har tilegnet seg og er i stand til å utføre med en viss grad
av stabilitet og kvalitet (Giske 2001). Utøvere på høyt ferdighetsnivå synes å kunne utføre gode
handlinger med ball uten å rette oppmerksomheten mot teknikken (ibid). Dermed er det grunn til
å tro at spilleren som har øvd mye og har automatisert ulike ballteknikker er i stand til å rette mer
av oppmerksomheten mot selve spillet (Giske 2001; 2003). Et slikt resonnement baserer seg på
en antagelse om at ”oppmerksomheten” er en fastsatt kapasitet (fixed capacity) til å fokusere på,
hente inn og bearbeide informasjon (Schmidt 1991; Giske 2001; 2003). Følgelig kan
automatiserte ballteknikker øke spillerens kapasitet til å innhente relevant informasjon fra
spillsituasjonen, og dermed forbedre vurderingen av hvilket handlingsalternativ som er mest
hensiktsmessig (Giske 2001; 2003).

Et omfattende ballteknisk repertoar gir til sammenligning med et mer begrenset ballteknisk
repertoar ballholder; 1) et større antall potensielle handlingsalternativer, 2) mer tid til
disposisjon, 3) økt mulighet til å skape og utnytte flere rom for seg selv og sine medspillere, og
4) redusert sannsynlighet for å miste ballen (Giske 2001). Imidlertid vil enkelte
handlingsalternativ i noen situasjoner være forbundet med en viss risiko for å miste ballen i en
ugunstig situasjon. Spillere med et omfattende ballteknisk repertoar vil i større grad enn spillere
med et begrenset ballteknisk repertoar kunne velge dette alternativet (ibid). Dette argumentet
støttes av at Messi er den spilleren i La Liga med flest balltap (Nettavisen 2012).
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Giske (2001, s. 86) har laget en relasjonell modell som viser at ballteknisk repertoar sammen
med grunnleggende ressurser, handlingskamuflasje og handlingsfleksibilitet utgjør spillernes
handlingskompetanse med ball. Handlingskompetanse defineres som spillerens evne til målrettet
tilpasning til spillsituasjonen ved besittelse av ballen (ibid). Grunnleggende ressurser er for
eksempel hurtighet, utholdenhet, reaksjonsevne, selvtillit, lojalitet og lignende (Giske 2001;
Bergo et al. 2002). Handlingskamuflasje henviser til spillerens evne til å skjule sine intensjoner
(Giske 2001). Handlingsfleksibilitet omfatter hensiktsmessige valg og justering av handlinger for
å tilpasse seg kravene i situasjonen. Handlingsfleksibilitet gjenspeiler seg i spillerens evne til
handlingsendring, handlingsutsettelse og handlingsframskyndelse (ibid).

3.2

Forskning om valg og handling med ball

Innledningsvis kan det nevnes at det generelt synes å foreligge begrenset vitenskapelig kunnskap
om taktikk (valg), og spesielt om forholdet mellom ballteknisk repertoar og handlingsvalg i
lagspill, samt at teknikk har blitt viet mest oppmerksomhet (Giske 2001). Et lite utvalg av den
gjennomførte forskningen systematiseres her.

McMorris and Graydon (1997) skrev en oppsummeringsartikkel om valg og beslutninger i
lagballspill, og de konkluderer med følgende: 1) Reliable og valide laboratorium tester om valg
og beslutningsprosesser i lagballspill eksisterer. Imidlertid har ikke disse testene entydig støttet
teoretikernes tese om at erfarne utøvere er signifikant raskere og mer nøyaktig i valg og
beslutninger enn mindre erfarne utøvere. Dette kan skyldes problemer med selve testene, for
eksempel at de er for enkle, eller at nevnte forskjeller bare eksisterer mellom de aller beste og
uerfarne utøvere. Dersom det siste er riktig indikerer dette at forskjeller mellom utøvere på ulikt
nivå i større grad skyldes motorikk og fysiologiske faktorer enn kognitive faktorer. 2) En
hierarkisk modell for beslutningstaking er enkel og forstå, men det krever en enorm mengde
bearbeiding av utøverne, og derfor ville beslutninger basert på denne teorien tatt for lang tid i
den praktiske utøvelsen av lagspillidretter (ibid).

Gode valg og beslutninger i lagballspill er avhengig av evnen til å ignorere irrelevant
informasjon og fokusere på relevant informasjon (McMorris & Graydon 1997; Giske 2001). I
henhold til teorien om informasjonsbearbeiding1 (jf. Schmidt 1991; Berger 1998; Holt et al.
1

Uten å gå i dybden på ulike pedagogiske tilnærminger, er det verd å nevne at teorien om informasjonsbearbeiding i
forbindelse med idrett har blitt kritisert av flere forskere (Balan & Davis 1993; Beek et al. 2003; Handford et al.
1997; Haugaasen 1996; Hodges, McGarry & Franks 1998; Jordet 2004; Jordet 2005a).
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2012) evner spillerne å gjøre dette fordi de gjennom erfaring har lært hvilken informasjon som er
relevant, og denne kunnskapen er lagret i langtidshukommelse. Dette støttes av noen av de
gjennomgåtte studiene i McMorris og Graydon (1997), hvor det blant annet ble demonstrert at
beslutningstiden i situasjoner hvor forskningsobjektene hadde tre valg var lik for de situasjonene
hvor de hadde fem valg. Imidlertid konkluderer Giske (2001) med at det på grunn av meget få
studier er vanskelig å antyde hvordan hukommelse påvirker spillerens handlingsvalg. Samtidig
skriver han at eksperter i ballspill har en større, mer kompleks og bedre organisert
kunnskapsbase enn nybegynnere i den aktuelle idretten. Det er med andre ord grunn til å tro at
økt idrettsspesifikk kunnskap fører til bedre beslutninger og handlingsvalg under spill (ibid).

Ut over det som har kommet fram ovenfor, hadde Giske (2001) flere interessante funn i sin
doktorgradsavhandling som både direkte og indirekte er knyttet til valg og utførelse i ballspill.
Blant annet skriver han at resultatene fra både laboratorie- og feltstudier indikerer at dyktige
spillere har bedre antesipasjon enn nybegynnere i ballspill. Antesipasjon betyr evnen til å forutse
hva som kommer til å skje. Effektiv antesipasjon innebærer at oppmerksomheten rettes mot noen
holdepunkter, mens andre blir ignorert, og det henger sammen med persepsjon og visuell
fiksering (ibid). Persepsjon betyr oppfatning og tolkning av det som skjer rundt oss (Holt et al.
2012; Jordet 2011), mens visuell fiksering betyr å feste blikket på et bestemt og mest mulig
relevante område (Giske 2001). I den forbindelse synes forskning å vise at antesipasjonsevnen
ikke bestemmes av øyebevegelsene, men evnen til å trekke ut oppgavespesifikk informasjon fra
omgivelsene. I fotball ser det som om hofteområdene er en sentral informasjonskilde (ibid).

I tråd med disse funnene konkluderte Jordet (2005b) med at elitespillere i fotball kan forbedre sin
orienteringsevne eller perseptuelle ekspertise ved hjelpe av mental trening, men at det er usikkert
om dette medfører bedre valg og handlinger med ball. Samtidig har laboratoriestudier de siste 20
årene kommet fram til at spillere på høyere nivå kikker mer på med- og motspilleres
bevegelsesmønstre enn på ballen (Jordet 2011). Spillere på lavere nivå kikker mest på ballen
(ibid). Dette kan tyde på at persepsjon og orientering gir forutsetning for å gjøre bedre valg og
handlinger med ball, men det er foreløpig for tidlig å si noe om kausale sammenhenger.

Giske (2001) gjennomførte også en retrospektiv intervjustudie av fire landslagsspillere i fotball.
Resultatene indikerer at spillere på høyt ferdighetsnivå primært opplever å handle. Under spillets
gang opplever ballfører sjeldent andre handlingsalternativer enn det valgte, uavhengig av om
utfallet er positivt, nøytralt eller negativt. Kun i enkelte spillsituasjoner hvor førsteangriperen
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hadde relativt god tid og ikke var presset opplevde han å vurdere andre alternativer. Sistnevnte
var stort sett knyttet til at spilleren ombestemte seg fordi de oppfattet at spillsituasjonen utviklet
seg slik at et annet alternativ ble å foretrekke. Dette utelukker ikke at det foregår en vurdering av
andre alternativer, men denne bearbeidingen foregår på et ubevisst plan og er dermed
automatisert. Dessuten virker det som om ballfører føler at spillsituasjonen tilbyr ett alternativ
som er vesentlig bedre enn de andre, og/eller er i samsvar med lagets spillestil og den kollektive
planen. Ved siden av disse funnene kom det fram at landslagspillerne i undersøkelsen betrakter
begrenset tid til rådighet som en viktig faktor for å gjøre valg på dette ferdighetsnivået. I tillegg
baserer valg i gitte situasjoner seg på en overveielse vedrørende sannsynligheten for å oppnå en
positiv gevinst versus hvilke muligheter motstanderen får dersom de erobrer ballen (ibid).

Andre studier antyder indirekte at valg og beslutningsprosesser er viktig i lagballspill. Blant
annet fant forskere ut at Tarkanian, en amerikansk ekspert basketballtrener, brukte taktisk
instruksjon mest frekvent i sin coaching (Bloom, Crumpton & Anderson 1997). I denne studien
utgjorde taktisk instruksjon nesten 1/3 av hans kodete atferd (ibid). En tilsvarende
observasjonsstudie av annen legendarisk amerikansk basketballtrener, John Wodden, indikerer at
50 % av Wodden’s budskap under trening kunne klassifiseres som instruksjon eller verbale
uttrykk som enten omhandlet hva spillerne skulle gjøre eller hvordan de skulle gjøre det (Tharpe
& Gallimore 1976). Lignende funn kom Isberg (1997) fram til i sin observasjonsstudie av tre
elitetrenere i fotball. Om lag 50 % av utsagnene til trenerne hadde til hensikt å endre spillet
(ibid). I relasjon til dette skriver Giske (2001) i sin observasjonsstudie av to treningsøkter med en
landslagstrener i fotball at ordet ”valg” ikke ble brukt eksplisitt i trenerens kommunikasjon med
spillerne. Til tross for dette tyder trenerens utsagn på at han implisitt beskjeftiget seg med
spillernes handlingsvalg under store deler av treningene (ibid). Dette støttes av undersøkelsen til
Næss (2009), hvor det kom fram at topptrenere i norsk fotball bruker mye tid på aspekter som
kan relateres til valg under den kampforberedende treningen inn mot neste motstander.

Forfatteren har ikke kommet over noen studier i fotball som analysert valg og utførelse av
kamper ved hjelp av indirekte observasjon av fotballkamper. Derimot er det gjennomført en
lignende undersøkelse av sideoutangrep i sandvolleyball av kvinnelige toppspillere (Wivestad
2008). Sideoutangrep og sideoutsituasjoner vil si angrep etter at motstanderen server. I denne
studien ble frekvens og kvalitet i mottak og opplegg, type angrepslag og utfall, og motstanderens
blokk nøye operasjonalisert og analysert. Resultatene indikerer at den viktigste faktoren for å
vinne sideoutsituasjoner er høy kvalitet, inneforstått med god/nøyaktig teknisk utførelse, i mottak
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og opplegg. Videre er kvaliteten på opplegget viktigere enn kvaliteten på mottaket. Derimot
knyttes tap av sideoutsituasjoner til en kombinasjon av dårlige valg i angrepslaget, og kvalitet
eller utførelse i mottak, opplegg og angrepslag (ibid).

3.3

Kampanalyseundersøkelser som er relatert til valg og handling med ball

Tall fra ulike ligaer synes å vise at gjennomsnittlig treffprosent på pasninger i Tippeligaen ligger
5 % under snittet i de fem beste ligaene i Europa (Wilsgård & Jordet 2013). Forfatterne
konkluderer med at uansett årsak så er denne differansen en utfordring for norske spillere som
melder overgang til bedre ligaer. Enten må de endre sin spillestil, gjøre bedre valg med ball, eller
så må utførelsen bli bedre2 (ibid). I relasjon til dette skriver Jordet (2011) at nyere og
praksisnære studier gir gode holdepunkter for at pasningseksperter har høyere søkefrekvens enn
de andre, og at de var i stand til å søke like før ballen ankom. I en Premier League studie
presterte spillere som søker mer aktivt i de siste 10 sekundene før mottak bedre med ball enn
spillere som hadde lavere søkefrekvens. Spillere med høy søkefrekvens hadde dobbelt så høy
pasningssikkerhet med framoverpasninger i kamp enn spillere med lav søkefrekvens, 77 versus
39 % (ibid).

I VM 2014 var Italia det mest pasningssikre laget med 85 % vellykkede pasninger, etterfulgt av
Spania og Tyskland med 82 % (FIFA 2014a). I snitt var det 396 pasninger per kamp. De mest
pasningssikre midtbanespillerne hadde stort sett mellom 90-95 % vellykkede pasninger (ibid).

Siden denne undersøkelsen tar for seg valg og handlinger i forbindelse med balltap og
målsjanser, synes det naturlig å hente inn litt data om hva som synes å øke eller redusere
sannsynligheten for seier, og kjennetegn ved scoringer. Flere forfattere har ved hjelp av
kampanalyse kommet fram til at det å unngå balltap på egen 1/3 av banen er viktig for å vinne
kampen (Hughes 1990; Olsen et al. 1994; Lanham 2005; Hughes & Churchill 2005). Lanham
(2005) fant ut av 90 % av alle seire i fotball ble oppnådd ved ikke å miste ballen på egen 1/3-del.
I tråd med dette kom 50 % av målene i undersøkelsen til Hughes & Churchill (2005) etter angrep
som startet i angrepssonen, og suksessfulle lag hadde høyere frekvens enn ikke suksessfulle lag.

2

Denne formuleringen bygger opp under en forståelse som danner grunnlaget for denne undersøkelsen. Det vil si at
selv om valg og handling er uløselig knyttet sammen i den praktiske utførelsen av fotball, argumenteres det for at
det er mulig å observere og analysere begge deler hver for seg.
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Antall trekk forut for scoring er få, og majoriteten av alle mål scores etter 0-3 trekk (Olsen 1974;
Bate 1988; Hughes 1990; Larsen 1992; Olsen et al. 1994; Garganta et al. 1997; Carlsen 2000;
Acar et al. 2009; Olsen 2011). Få trekk forut for scoring medfører logisk nok at varigheten på
målgivende angrep er kort, og størstedelen av målgivende angrep varer under 10 sekunder
(Garganta et al. 1997; Larsen 1992; Carlsen 2000; Flå 2007; Acar et al. 2009). Dette gjelder selv
om vi utelukker dødballangrep og benytter oss av kontrollbegrepet i angrep (Carlsen 2000).
Imidlertid synes angrep i åpent spill som ender opp med scoring i snitt å inneholde flere
pasninger enn tilsvarende angrep som ikke resulterer i scoring (Larsen 1992; Carlsen 2000;
Hughes & Churchill 2005; Flå 2007).

I VM 2014 i Brasil var det i snitt 16 avslutninger på mål per kamp (Hegre 2014). Lag som vinner
kamper synes å ha flere avslutninger på mål enn lag som taper (Carlsen 2000; Hughes &
Churchill 2005; TFS 2010; Casamichana et al. 2013), men uavhengig av seier eller tap ender
omtrent halvparten av alle avslutninger utenfor mål (Hughes 1990; Hughes & Churchill 2005;
TFS 2010). Imidlertid kan effektive spisser treffe mål med over 60 % av avslutningene (VG
2007). Videre kom Hughes (1990) fram til at 10 avslutninger eller mer på mål gir 86 % sjanse
for å vinne kampen. I alle de hundretalls kamper som ble analysert, skjedde det ikke en gang at
det laget som hadde 10 avslutninger eller mer på mål tapte kampen (ibid). I relasjon til dette kan
det synes som om 10 eller flere avslutninger på mål for et lag per kamp opptrer sjeldent, men at
det ikke er en garanti mot tap (Carlsen 2000). Et interessant funn i denne sammenhengen er at
det ser ut som avslutninger på mål gir større sannsynlighet for scoring og seier enn en målsjanse
(Carlsen 2000; TFS 2010).

En viktig forklaring på suksess i VM 2010 var antall inntrengninger inn i farlig rom, og det
forklarer 38 % av suksessen i VM (TFS 2010). Antall gjennombrudd totalt forklarer 25 % av
suksessen i samme VM, mens graden av gjennombruddshissighet ikke hadde noen betydning for
hvilke lag som gjorde det best (ibid). Disse resultatene støttes av Mortensholm (2012) som kom
fram til at finalistene i Champions League i 2010/2011 også hadde flere gjennombrudd til farlige
rom enn sine motstandere. I VM 2010 var 46 % av alle angrepshandlinger gjennombrudd, 42 %
var ikke gjennombrudd og 12 % var føring/dribling (TFS 2010). Videre var omtrent 2/3 av
føring/driblingene vellykket. Ser vi på antall gjennombrudd som kom fram til medspiller i
forhold til antall gjennombruddshandlinger totalt, hadde topp fem lagene i VM en treffprosent på
73-75 %. Sistnevnte indikerer at lagene mister ballen i omtrent 25 % av forsøkene på
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gjennombrudd. I snitt hadde lagene i dette sluttspillet 64 brudd mot per kamp. Imidlertid hadde
verken prosentandelen vellykkede gjennombruddshandlinger eller antall brudd mot noen
sammenheng med plasseringen i VM. Antall gjennombruddsforsøk totalt og antall vellykkede
gjennombruddsforsøk er altså viktigere enn høy treffprosent (ibid). I relasjon til dette gir
undersøkelsen til Carlsen (2013a) inntrykk av at vinnerlag oftere får ballen inn i motstanderens
16m, samt at de oftere treffer en medspiller inne i feltet enn taperlag. Videre kom det fram at
sannsynligheten for å vinne kampen med mer enn 40 gjennombrudd inn i 16m var 62 % (ibid).

I relasjon til disse resultatene fant andre forskere ut at vinnerlag i VM 2010 i snitt hadde
signifikant flere pasninger og mer ballbesittelse enn lag som spilte uavgjort og tapte
(Casamichana et al. 2013). Her er det viktig å legge til at selv om vinnerlag har flest pasninger
og ballbesittelse i snitt, behøver ikke det å bety at det er en viktig faktor for å vinne kamper. I
WM 2010 vant laget med mest ballbesittelse 40 % av kampene (Olsen 2011), og da må vi huske
på at i mange kamper var den ene laget overlegent. I kamper hvor spill motspill er mer jevnt kan
det synes som om det å ha mest ballbesittelse ikke alltid er en suksessfaktor for seier. Blant annet
vant lagene med mest ballbesittelse kun 14 % av kampene i cupspillet i VM 2006 (FIFA 2006).

Mål og tid ser ut til å prege kamper. Statistikk fra flere ulike turneringer og studier konkluderer
med at det scores klart flest mål i løpet av de siste 15 minuttene selv om overtiden trekkes fra
(NFF 1998; Carlsen 2000; Abt, Dickson & Mummery 2002; Acar et al. 2009; TFS 2010; FIFA
2010; FIFA 2014b). Videre er det å score først høyt korrelert med seier. I VM i 2006 klarte laget
som kom under å snu kampen og vinne i kun 8 av 64 tilfeller (Semb 2006). Tilsvarende funn fra
VM 2010 synes å vise at laget som leder har større sjanse for å score igjen enn motstanderlaget
(TFS 2010). I samme turnering skaper lederlaget også flere sjanser, men avslutter færre ganger
enn laget som ligger under. Dessuten fikk lederlaget lettere tilgang til både mellomrommet, rom i
bakre ledd og bakrommet, og de hadde færre brudd mot enn laget som lå under. Uavhengig om
lagene i VM 2010 ledet eller ikke kan det se ut som om bakrommet og rom “mot mål” benyttes
mer utover i kampene, og klart mest det siste kvarteret. Tilsvarende benyttes framrommet
vesentlig mindre i andre omgang sammenlignet med første (ibid).

Flere ulike kampanalyseundersøkelser kan bidra til å belyse hvilke krav som stilles til valg og
handling i forbindelse med målsjanse og scoring. Først og fremst scores 80-90 % av målene
innenfor 16m (Olsen 1974; Larsen 1992; NFF 1998; Semb 2006; VG 2007; Acar et al. 2009;
FIFA 2010; FIFA 2014b). I VM 1990 ble 24.4 % av målene scoret med innsiden av foten, 28.7
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% med vristen, 24.4 % med hode og kun 1.7 % med utsiden av foten (Jinhoan et al. 1993). Av 55
analyserte mål av spisser etter angrep mot etablert forsvar og offensiv overgang (kontring) i
Tippeligaen i 2007 kom 87 % av scoringene på en eller to berøringer (Holmedal 2008). Resultat
fra andre undersøkelser indikerer at mellom 70-80 % av alle mål uavhengig av spillerposisjon
scores på en eller to berøringer (Hughes 1990; Faag 2000). Holmedal (2008) fant også ut at
spissene i Tippeligaen brukte avslutningsteknikkene innside i over 50 % og vrist i 20 % av
tilfellene, og at 50 % av målene ble satt i lengste hjørnet.

Det var ikke enkelt å finne undersøkelser som sammenligner spillere på ulikt ferdighetsnivå
utover forskjeller berørt ovenfor. Uansett konkluderte en studie med at topp europeiske lag
hadde 40 % mer kombinasjonsspill i motstanderens straffefelt enn lag på lavere nivå (Shestakov
et al. 2013). Videre presterte toppspillere dobbelt så mange taktiske gruppehandlinger enn
spillere på lavere ferdighetsnivå (ibid). En annen studie sammenlignet åtte spillere i henholdsvis
cupspillet i Champions League 2005/2006 og VM 2006 (Rowlinson & O´Donoghue 2009). De
tok kun for seg antall defensive og offensive handlinger, og resultatene synes å vise at det kun
var en marginal forskjell mellom de to gruppene av toppspillere (ibid).

Jacobsen (2014) foretok en analyse av de tre siste spillerne som var involvert før scoring for
totalt 340 scoringer for Bayern München, Barcelona, Manchester United og Nordstrand.
Resultatene fra denne undersøkelsen framhever at ferdighetene til den tredje siste spilleren før
scoring er avgjørende for at angrepet resulterer i scoring. Det kom også fram at det var noen
forskjeller mellom de internasjonale lagene, Strømsgodset og Nordstrand. Blant annet brukte
topplagene i snitt 2,11 berøringer per spiller på de tre siste ballinvolveringene, mens Nordstrand
brukte 2,32. Videre var det en tydelig forskjell i tid brukt fra tredje siste involverte spiller til
ballen lå i mål. I snitt tok det 6,37 sekunder fra tredjespilleren mottok ball til ballen lå i mål for
de internasjonale topplagene, mot 7,09 sekunder for Strømsgodset og 7.9 sekunder for
Nordstrand (ibid).
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Undersøkelsen benytter seg av objektiv eller indirekte kampanalyse som metode (Brackenridge
& Alderson 1983; Larsen 1992; Larsen, Olsen & Semb 1996; Larsen 1997; Olsen & Larsen
1997). Objektiv kampanalyse består av å benytte videoopptak for å observere, samle inn og
bearbeide informasjon som trener, spesielt under kampens gang, vil ha vanskelig for å få med
seg (ibid). Et viktig felt innen kampanalyseforskning er å analysere spillets syntaks, noe som vil
si å kartlegge hva som egentlig skjer i en spesiell kamp, og tendenser fra et antall kamper eller
hos spesielle lag (Brackenridge & Alderson 1983; Larsen 1992). I følge Larsen (1997) har
kampanalyseundersøkelser seks hensikter:
1) Få oversikt over hva som skjer i spillet uavhengig om lag skaper avslutning, målsjanse
eller scorer. Det vil si å kartlegge angrepssyntaksen i hele kamper.
2) Identifisere syntaksen knyttet til avslutning, målsjanser eller scoringer. Det vil si å
kartlegge effektivitetssyntaksen.
3) En kombinasjon mellom variabler i hele kamper og effektivitetssyntaksen.
4) Finne forskjeller i syntaks hos lag som vinner og lag som taper. En undersøkelse i
”vinnersyntaksen”.
5) Finne variabler som direkte og indirekte ser ut til å være avgjørende for å nå de
posisjoner det scores mål fra. Det vil si å undersøke ”ikke effektivitetsvariabler” knyttet
opp mot effektivitet.
6) Individuelle analyser.
Denne undersøkelsen fokuserer på angrepssyntaksen i hele kamper (problemstilling nr. 1) og
effektivitetssyntaksen (problemstilling nr. 2 og 3). I tillegg tar oppgaven kort for seg forskjeller
mellom vinnerlag og taperlag (variant nr. 4).

4.2

Utvalg og begrunnelse for utvalg
1) Gruppe 1: Internasjonalt toppnivå. EM-finalen 2012, VM-finalen 2014 og Champions
League finalene i 2013, 2014 og 2015. Totalt fem finaler, og kun ordinær spilletid.
2) Gruppe 2: Norsk Tippeliga. Fem tilfeldig seriekamper fra sesongen 2015.
3) Gruppe 3: Norsk 1.divisjon senior menn. Fem tilfeldige seriekamper fra sesongen 2015.
4) Gruppe 4: Aldersbestemt toppfotball. Fire kamper fra cupspillet i VM G17 i Chile 2015
og NM finalen junior G19 i 2014. Totalt fem kamper, og kun ordinær spilletid.
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Til sammen er 20 kamper analysert, fem i hver gruppe. En eksakt oversikt over hvilke kamper
som er med i utvalget og spilledato finnes i vedlegg nr. 1. I tråd med Bordens og Abbot (2011)
har utvalget til formål å representere populasjonen, og skal derfor være en miniatyrkopi av
variasjonen i populasjonen. Hvis dette er tilfelle har vi ett representativt utvalg, og hvis dette
ikke er tilfelle har vi et skjevt utvalg (Bordens & Abbot 2011; Hellevik 1991). Vi ønsker med
andre ord at funnene for utvalget er representativt for og kan generaliseres til å gjelde for hele
populasjonene (Bordens & Abbot 2011; Hellevik 1991; Løvås 2004). Det vil si at resultatene fra
utvalget ville blitt det samme som om vi hadde undersøkt samtlige enheter i de fire gruppene.

For å kunne generalisere funnene til å gjelde for hele populasjonen bør vi benytte oss av
sannsynlighetsutvelgelse og velge et tilstrekkelig stort utvalg (Bordens & Abbot 2011; Hellevik
1991). Utvalget skulle gjerne vært større, men grunnet oppgavens omfang ble fem kamper for
hver gruppe valgt. Undersøkelsen benyttet både sannsynlighetsutvelgelse (tilfeldig utvalg) og
ikke sannsynlighetsutvelgelse. Sistnevnte ble benyttet for gruppen ”Aldersbestemt toppfotball”.
Disse utgjør følgelig en trussel mot funnenes generaliserbarhet eller undersøkelsens eksterne
validitet. At det for denne gruppen ble benyttet en ikke sannsynlighetsutvelgelse skyldes tilgang
på videoopptak. Kampene i G17 VM ble vist på Eurosport, og av disse kampene valgte jeg bare
på skjønn ut 5-6 kamper fra cup spillet. Sistnevnte bergunnes med at disse kampene er jevnere
og litt høyere nivå enn gruppespillkampene. Grunnet problemer med opptakene hadde jeg kun
4,5 hele kamper. Derfor ble finalen i NM for G19 i 2014 inkludert. Denne finalen ble foretrukket
framfor årets finale fordi resultatet var mye jevnere i denne finalen.
For gruppene ”Norsk Tippeliga” og ”norsk 1.divisjon” (Obos-ligaen) ble vanlig randomisert
sampling eller sannsynlighetsutvelgelse benyttet. Fem kamper ble valgt ut med loddtrekning ved
først å trekke rundenummer (1-30) og så kampnummer (1-8). Nummeret ble så synkronisert med
terminlisten på www.fotball.no. Trekningen ble gjennomført med tilbakelegging og ny trekning
dersom samme kamp ble trukket to ganger, eller samme lag ble trukket tre ganger. For gruppen
”internasjonalt toppnivå” er alle de fem siste finalene i EM, VM og Champions League tatt med.

4.3

Utstyr og registreringsskjema

Undersøkelsen ble gjennomført med helt ordinært utstyr som pc, Excel, kalkulator og
videoopptak av de utvalgte kampene. I tillegg ble det benyttet et registreringsskjema (vedlegg nr.
2) og et dataanalyseskjema (vedlegg nr. 3). Forfatteren brukte vedlegg nr. 2 til selve
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kampanalysen av de 20 kampene. Etter at kampen var analysert ble resultatene plottet inn i
vedlegg nr. 3, og den videre databehandlingen og presentasjonen ble foretatt basert på dette.

4.4

Reliabilitet og validitet

Før en begynner å analysere data er det nødvendig å foreta en kontroll av datas reliabilitet og
validitet. Reliabiliteten bestemmes av hvordan målingene som leder fram til tallene er utført, og
sikter til nøyaktigheten i de ulike operasjonene i denne prosessen (Hellevik 1991; Halvorsen
1993). Validitet (gyldighet) går ut på om instrumentet måler det som det er ment til å måle, eller
datas relevans i forhold til problemstillingen (ibid).

Mens det er vanskelig å teste validiteten rent empirisk, finnes det to måter å undersøke
reliabiliteten på (Hellevik 1991). Det vil si å benytte seg av en intrasubjektivitet eller
intersubjektivitet test. Med intrasubjektivitet menes det at variablene skal være så entydige at: 1)
forskeren registrerer det samme fenomenet riktig fra gang til gang og 2) forskeren får de samme
resultatene når materialet gås igjennom i ettertid. Vi snakker da om måleinstrumentets stabilitet.
Intersubjektivitet sikter til at en annen forsker skal kunne gå inn å få de samme resultatene ved
en etterprøving. Her tester man måleinstrumentets ekvivalens (ibid). I denne studien ble det
foretatt en pilotstudie og en liten intrasubjektivitetstest. Pilotstudien besto i å analysere de første
10 minuttene av en Il Classico flere ganger, to tippeligakamper, samt en omgang av en
3.divisjons kamp. Intrasubjektivitetstesten ble gjennomført ved å analysere de første 10
minuttene av Champions League finalen i 2015 to ganger. I tråd med tidligere forskning (jf.
Carlsen 2000) ble det kun foretatt en test av det faktiske samsvaret. Faktisk samsvar kan i følge
Larsen (1992; 1997) regnes ut ved formelen; antall samsvar / (antall samsvar + antall ikke
samsvar). Det vil si at dersom første måling viser 20 og andre måling viser 18, får vi et faktisk
samsvar på 0,9 (18 / 18 + 2).

Tab. 3.1: Intrasubjektivitetstest av de 10 første minuttene av Champions League finalen 2014/2015.

Analysetest 1 Analysetest 2
45

43

Antall samsvar
(enighet)
43

Antall ikke samsvar
(uenighet)
2

Faktisk samsvar
0,96

Testene ble gjennomført med fem dagers pause mellom test en og test to for at hukommelse ikke
skulle innvirke på resultatet. Faktisk samsvar viste seg å være på 0,96. Ut fra de krav som stilles
til reliabilitet, er dette meget betryggende (Larsen 1992).
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Når det gjelder stabiliteten i selve databearbeidingen bør samsvaret være tilnærmet 100 %. Alle
utregninger ble foretatt så mange ganger at resultatet ble identisk to ganger etter hverandre.
Dersom første og andre utregning stemte overens tolket forfatteren dette som et godt mål for god
reliabilitet. Dersom det ikke var samsvar, ble enda en utregning gjennomført. Dette foregikk helt
til resultatet ble identisk to ganger etter hverandre. I tillegg var det mulig å regne seg fram til en
del resultat på flere forskjellige måter, eller sammenligne to ulike framgangsmåter.

Som nevnt er det, med unntak av ekstern validitet eller generalisering, vanskelig å teste
validiteten empirisk. Høy validitet avhenger av om variablene i oppgaven forteller noe i forhold
til problemstillingen, og om de data som kommer fram svarer på problemstillingen. I denne
undersøkelsen vil det blant annet si om forfatteren måler balltap på riktig måte, om det skyldtes
valg eller utførelse, og riktig registrering av valg og utførelse i forbindelse med målsjanse og
misbrukte målsjansemuligheter. Måten å ivareta validiteten på er å benytte seg av standardiserte
definisjoner, operasjonalisere nye variabler på en nøyaktig måte, samt å ta utgangspunkt i teori,
forskning og erfaring om emnet. Som det kom fram i kapittel 2.0 og 3.0 har andre forskere og
forfattere tidligere brukt noen av disse eller tilsvarende definisjonene i ulike sammenhenger.
Variabler som ikke har en standardisert definisjon er operasjonalisert på bakgrunn av teoretisk og
praktisk kunnskap, de er godkjent av veileder, og det var praktisk gjennomførbart å undersøke
variablene. Som en følge av dette kan det se ut som at undersøkelsen målte det den hadde tenkt å
måle. Når det i tillegg kom fram ovenfor at reliabiliteten er høy, konkluderes det med at
validiteten i studien er god.

4.5

Dataanalyse

Det ble kun benyttet beskrivende eller deskriptiv statistikk ved hjelp av kalkulator og Excel. De
viktigste statistiske beregningene besto av å summere antall observasjoner, samt å regne ut
gjennomsnitt og standardavvik. Disse statistiske beregningene ble brukt på kampnivå,
gruppenivå og for hele utvalget. Grunnen til en relativ enkel dataanalyse skyldes blant annet et
lite utvalg, og at det ikke ble brukt sannsynlighetsutvelgelse på hele utvalget. I tillegg opplever
forfatteren at mer omfattende statistiske analyser ofte ikke har så stor betydning i en praktisk
sammenheng. Dette på grunn av at toppidrett handler om små marginer, og at det derfor kan
være vanskelig å påvise for eksempel signifikante forskjeller mellom utøvere på ulikt
ferdighetsnivå. Dessuten vil den vanlige leser fort ha problemer med å forstå og verifisere mer
komplisert statistikk. I tillegg ble det benyttet en enkel kvalitativ analyse i forbindelse med
avslutninger, målsjanser som ikke ble mål og misbrukte målsjansemuligheter.
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Feilkilder

Feilkilder vil alltid være tilstede i forskning. I denne oppgaven er det også noen feilkilder,
samtidig som det er rom for en del feiltolkninger. Uansett er antall typer og frekvensen av
feilkilder forsøkt minimalisert gjennom bruk av standardiserte definisjoner, presise
operasjonaliseringer og stor nøyaktighet i alle deler av forskningsprosessen.

Bilde mangler i tre sekunder eller mer
Så lenge deler av analysen baserer seg på opptak av kamper til kommersielt formål vil det alltid
være en del repriser mens spillet pågår. Under disse sekvensene kunne det skje balltap,
gjenvinninger og til og med målsjanser som ikke var mulig å registrere nøyaktig. Totalt sett ble
det notert 100 sekvenser hvor bildet manglet mens spillet foregikk i tre eller flere sekunder, og
hvor det samtidig kunne ha forekommet et eller flere balltap, gjenvinninger og/eller dødballer.
Variasjonsbredden mellom gruppene var 15 til 32. Siden det forelå en stor usikkerhet knyttet til
handlingsforløpet mens bildet var borte, ble disse ekskludert fra analysen uten noe forsøk på å
rekonstruere hva som har skjedd. Totalt sett ble det foretatt 6359 observasjoner, og de 100
sekvensene hvor bildet manglet i tre eller flere sekunder utgjør 1,6 % av disse.

Valg eller utførelse
Av og til var det vanskelig å avgjøre eller se om balltapet skyldtes dårlig valg eller dårlig
utførelse, eller om det var ballførers feil. Dette gjelder spesielt langpasning og dribling ved
nærbilde siden det da var vanskelig å avgjøre om handlingen hadde stor mulighet for suksess,
eller om det fantes andre og bedre alternativer. Av den grunn ble kategorien ”usikker” tatt med.
Videre ble alle balltap hvor det ikke kom klart fram om balltapet i forbindelse med 1.touch,
kontrollert pasningsforsøk til medspiller, dribling/føring/vending og avslutning skyldes dårlig
valg eller utførelse hos ballfører registrert i kategorien ”andre”. Dette for å unngå for mange
subjektive avgjørelser i analysen. Imidlertid ble det notert i kategorien ”usikker” når det var
ballførers feil, men vanskelig å skille valg og utførelse fra hverandre. Det registreres som
dårlig/feil valg i de tilfellene hvor det kan sies både å være et dårlig/feil valg og dårlig/upresis
utførelse. Intensjonen var å få så få registreringer i kategoriene ”usikker” og ”andre” som mulig.
Til sammen ble henholdsvis 91 og 369 balltap registrert i kategoriene ”usikker” og ”andre”.
Førstnevnte utgjør 4,4 % av de 2080 balltapene i de fire hovedkategoriene, og gir et snitt på 4,5 i
hver kamp. Variasjonsbredden mellom gruppene var 18 (gruppe tre) til 28 (gruppe en). De 369
registreringene i kategorien ”andre” utgjør 10 % av de 3645 balltapene totalt, og gir et snitt på
18,5 per kamp. Variasjonsbredden mellom gruppen var 68 (gruppe tre) til 106 (gruppe fire).
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Enkelte vil nok argumentere for at noen dårlig/upresis utførelse er dårlig/feil valg. Dette gjelder
spesielt dribling/føring/vending og det å score på en målsjanse. Dersom spilleren ikke lykkes
med å komme forbi eller sette ballen i mål, er det alltids mulig å si at han skulle tatt en berøring
til høyre, tatt touchen senere, satt ballen i motsatt hjørnet, avsluttet litt før etc. Alt dette vil jo
etter Bergo m.fl. (2002) representere valg. Imidlertid tas det her utgangspunkt i at valget er gjort,
og hvis valget var bra, er resten av handlingen spillerens tekniske utførelse.

På grunn av ønsket om å unngå for mange subjektive avgjørelser ble det laget egne kategorier for
innlegg og lange dødballer, og kyniske eller naturlige valg. Dette skyldes at slike valg ofte ikke
oppleves som valg for spillerne, og ansees som nødvendig å utføre (jf. Giske 2001; Rongland
2003). Disse er også nærmere relatert til lagets spillestil og trenerens fotballfilosofi. Derfor
oppleves det mer tilfeldig å skulle avgjøre om disse handlingene var et godt eller dårlig valg.

Ut over dette vil noen muligens mene at det stilles for store krav til god utførelse i denne
undersøkelsen. For eksempel er det mulig å anse en avslutning som treffer mål som et godt valg
og en god utførelse, selv om det her ble registrert som en dårlig utførelse dersom det endte med
balltap. Dog med forbehold om at det opplevdes som et riktig valg å avslutte. På samme måte ble
de aller fleste handlinger som resulterte i balltap, og hvor denne handlingen virket fornuftig,
registrert som dårlig utførelse uavhengig av motstanderens ferdigheter og hvor nært ballfører var
å lykkes. Formålet med undersøkelsen er å finne antall balltap, og uansett hvor godt forsøket var,
blir det registrert som balltap dersom ballen går til motsatt lag. Hvilket som medfører at balltapet
også må kategoriseres i dårlig/feil valg, dårlig/upresis utførelse eller ”usikker”. I tillegg tar
analysen hensyn til Giske (2001, s. 86) sin modell for handlingskompetanse med ball.

Hvilken kategori observasjonen ble registrert i
Selv om det stort sett kan virke logisk hvilken kategori balltapene skulle registreres i var det ikke
alltid slik. De fleste variablene og kategoriene inneholder en viss skjønn. Derfor er det alltid en
mulighet for at et balltap registreres feil. Noen ganger kunne det for eksempel være vanskelig å
avgjøre om det var forsøk på pasning eller 1.touch inn i rom, eller om det var et forsøk på å
avslutte eller legge ballen ned til medspiller. Dog opplevdes ikke dette som et hyppig fenomen.
Derimot oppsto det en del situasjoner hvor det var vanskelig å skille mellom 1.touch inn i rom
versus tett kontroll, og dribling for å skape gjennombrudd versus å ta av press eller holde på
ballen. Det samme gjelder om det var et forsøk på en hard avslutning eller plassering, spesielt
ved avslutninger på hodet. I tillegg var det av og til en utfordring å skille mellom balltap etter
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langpasning til medspiller, kynisk valg eller avklaring. Uansett virket det stort sett greit å
registrere balltapene i riktig kategori.

Analysefeil og regnefeil
Analysefeil handler om hvor nøyaktig registreringen gjøres. Nøyaktigheten i registreringen
kommer blant annet fram ved å sammenligne antall balltap under de ulike kategoriene for
1.touch, pasning, drible/føre/vende og avslutning. Ideelt sett skal det være nøyaktig lik verdi i
alle kategorier innenfor samme hovedkategori. Dersom det ikke er 100 % samsvar her så har det
forekommet en eller flere registreringsfeil. Totalt sett var det seks balltap som ble glemt i en
kategori, noe som utgjør 0,3 % av alle balltap. I henhold til regnefeil så har det blitt gjennomført
mange utregninger i denne oppgaven. Av den grunn kan man ikke gardere seg mot regnefeil selv
om utregningene ble foretatt flere ganger, samt at samme verdi kunne regnes ut på flere måter.

Gjenvinning
Noen ganger kunne det være tvil om det var forsøk på pasning eller et kynisk valg, eller om det
var gjenvinning for motsatt lag. Forskjellen mellom forsøk på kontrollert pasning til medspiller
og klarering inn i rom var av til vanskelig å se selv om kontrollbegrepet i angrep ble brukt. I
tillegg var det noen få ganger vanskelig å se hvem som vant hodeduellen selv om sekvensen ble
avspilt flere ganger. Dette kunne ha betydning for om det ble registrert som en gjenvinning,
balltap etter kontrollert pasningsforsøk til medspiller eller 1.touch, eller balltap etter en
kynisk/naturlig handling. Stort sett var valget å registrere det som en gjenvinning eller balltap
etter en kynisk handling, og dette har liten betydning for problemstillingene i oppgaven.

Uteliggere
Ved små utvalg som her vil en uteligger i stor grad kunne påvirke sum, gjennomsnitt og
standardavvik (Bordens & Abbot 2011). Det synes ikke å foreligge en standard matematisk
definisjon på en uteligger. I denne undersøkelsen ble uteliggere forsøkt identifisert ved hjelp av
en grafisk framstilling og standardavvik. Basert på dette ble 40 av 1050 kampverdier vurdert som
mulige uteliggere på gruppenivå. Av disse 40 observasjonene ble 10 ansett som uteliggere siden
de øket eller senket gjennomsnittet i gruppen med over 20 %. Majoriteten av de resterende 30
verken hevet eller senket gjennomsnittet med mer enn 10 %. Her er det viktig å legge til at få av
disse 10 uteliggerne på gruppenivå også representerer en uteligger for hele utvalget totalt sett.
Det vil si at selv om en kamp skiller seg ut i sin gruppe, skiller den seg ikke nødvendigvis ut like
mye for alle kampene i utvalget.
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Resultat

Undersøkelsen resulterte i en stor mengde data i form av tabeller og grafer. Det blir for
omfattende å presentere og behandle alt dette i resultat- og diskusjonskapitlene. Istedenfor
presenteres de viktigste funnene her, samt at noen av dataene brukes for å forklare funnene i
diskusjonsdelen. Resultatene systematiseres i tråd med de tre problemstillinger i hvert sitt
kapittel. Det henvises til kapittel 2.0 for en forklaring av de ulike variablene og begrepene.

5.1

Balltap

Tab. nr. 5.1: Antall balltap for de ulike gruppene og totalt for kategoriene 1.touch, kontrollert pasningsforsøk til
medspiller, dribling/føring/vedning og avslutning (balltap hovedkategori), og innlegg og lang dødball, kyniske og
naturlige handlinger, og andre balltap (diverse balltap).

Internasjonalt toppnivå (gruppe 1)
Tippeliga (gruppe 2)
Norsk 1.divisjon (gruppe 3)
Aldersbestemt (gruppe 4)
Alle grupper

Balltap hovedkategori
480
536
475
589
2080

Diverse balltap
361
389
416
399
1565

Av tabellen ovenfor kommer det fram at gruppen ”Aldersbestemt toppfotball” hadde flest balltap
etter 1.touch, kontrollert pasningsforsøk til medspiller, dribling/føring/vending og avslutning
med 118 balltap per kamp i snitt (SD = 21,3). Dette etterfølges av gruppen ”Tippeliga” med 107
balltap i snitt per kamp (SD = 11,1), mens gruppen ”Internasjonalt toppnivå” hadde 97 balltap
per kamp i snitt (SD = 5,9). Gruppen ”Norsk 1.divisjon” hadde færrest balltap med et snitt på 95
per kamp (SD = 8,0). Imidlertid hadde gruppe ”Norsk 1.divisjon” flest balltap etter innlegg, lang
dødball, kyniske og naturlige handlinger, og andre årsaker.

Ser vi nærmere på de fire hovedkategoriene av balltap, så indikerer funnene at det var klart flest
balltap for alle gruppene etter kontrollert pasningsforsøk til medspiller, totalt 1011 (se figur 5.1).
Dette utgjør nesten 50 % av alle balltapene totalt for hovedkategoriene. Det er færrest balltap
etter avslutning, totalt 289 (14 %), og nesten likt mellom 1.touch og dribling/føring/vedning med
384 (18 %) versus 396 (19 %). Gruppen ”Aldersbestemt toppnivå” hadde flest balltap i samtlige
kategorier. Gruppe 1 (”Internasjonalt toppnivå”) hadde færrest balltap i samtlige kategorier
bortsett fra etter pasning hvor gruppe 3 (”Norsk 1.divisjon”) hadde færrest balltap.
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Balltap fordelt etter hovedkategoriene
300
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200
150

Internasjonalt

100

Tippeliga

50

1.divisjon

0

Aldersbestemt

Fig. nr. 5.1: Antall balltap innefor de fire hovedkategoriene 1.touch, kontrollert pasningsforsøk til medspiller,
dribling/føring/vending, og avslutning fordelt på de fire gruppene.

Nedenfor presenteres en del figurer som illustrerer fordelingen av balltap mellom dårlig/feil valg,
dårlig/upresis utførelse og ”usikker” totalt, og for de ulike hovedkategoriene eller
delferdighetene 1.touch, kontrollert pasningsforsøk til medspiller, dribling/føring/vending og
avslutning. Dette gjøres både for utvalget totalt sett og for de ulike gruppene.

Fordelt balltap totalt
4%

26 %

Valg
Utførelse

70 %

Usikker

Fig. nr. 5.2: Fordeling av balltap i dårlig/feil valg, dårlig/upresis utførelse og ”usikker” for alle gruppene totalt for
alle de fire hovedkategoriene.

Litt over ¼ av balltapene skyldtes dårlig/feil valg og nesten ¾ skyldtes dårlig/upresis utførelse.
Dette utgjør henholdsvis 535 og 1454 balltap, mens 91 balltapene ble registrert som usikker.
Balltap som følge av dårlig/feil valg utgjør størst andel for kontrollert pasningsforsøk til
medspiller med 30 %, etterfulgt av 26 % for dribling/føring/vending, 20 % for avslutning og 13
% for 1.touch (se figur 5.3).
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Fordelt balltap - Pasning

Fordelt balltap - 1.touch

6%

3%
17 %

Valg

30 %

Utførelse

Utførelse
64 %

Usikker

80 %

Valg

Fordelt balltap - Drible/føre/vende

Usikker

Fordelt balltap - Avslutning

4%

2%
20 %

Valg

26 %

Utførelse

Utførelse

Usikker

70 %

Valg

Usikker

78 %

Fig. nr. 5.3: Fordeling av balltap i dårlig/feil valg, dårlig/upresis utførelse og ”usikker” for de ulike
hovedkategoriene for alle gruppene totalt.

På gruppenivå skiller ikke dataene seg så mye fra det som kom fram ovenfor. Det betyr at de
fleste gruppene har en ganske lik fordeling av balltap mellom dårlig/feil valg og dårlig/upresis
utførelse. Figur nr. 5.4 illustrerer det samme som figur nr. 5.2, men på gruppenivå.

Fordelt balltap etter grupper
450
400
350
300
Valg

250
200
150
100
50

107

338

152
28

Utførelse

408

363

345

21

119

Usikker
157
18

24

0
Internasjonalt

Tippeliga

1.divisjon

Aldersbestemt

Fig. nr. 5.4: Fordeling av balltap i dårlig/feil valg, dårlig/upresis utførelse og ”usikker” for de fire gruppene.
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Resultatene indikerer at gruppen ”Internasjonalt toppnivå” har færrest balltap etter dårlig/feil
valg. Denne gruppen skiller seg også mest ut når vi ser på den prosentvise fordelingen mellom
balltap etter dårlig/feil valg versus dårlig/upresis utførelse. Balltap som følge av dårlig/feil valg
utgjør 22 % for nevnte gruppe, mot 25 % for gruppe 3, 27 % for gruppe 4 og 28 % for gruppe 2.
Det vil si at gruppen ”Tippeliga” hadde den største andelen av balltap som følge av dårlige/feil
valg, og da logisk nok den minste andelen balltap etter dårlig/upresis utførelse med 68 %.
Forskjellen her mellom gruppene er derimot svært liten. Tilsvarende tall for de andre gruppene er
69 % for ”Aldersbestemt”, og 71 % for ”Norsk 1.divisjon” og ”Internasjonalt toppnivå”.

Relatert til figur nr. 5.3 presenteres en tabell som oppsummerer fordelingen av balltap mellom
dårlig/feil valg og dårlig/upresis utførelse på gruppenivå. Helt til venstre står de fire
hovedkategoriene eller delferdighetene. Deretter vises fordelingen mellom dårlig/feil valg,
dårlig/upresis utførelse og ”usikker” for de ulike gruppene bortover. Verdier som skiller seg ut
fra de andre er markert med fet skrift, samt at det er størst variasjon mellom gruppene for
hovedkategorien eller delferdigheten avslutning.
Tab. nr. 5.2: Oversikt over fordelingen av balltap mellom dårlige/feil valg, dårlig/upresis utførelse og ”usikker” for
de ulike gruppene i forhold til de ulike hovedkategoriene 1.touch, dribling/føring/vending, kontrollert
pasningsforsøk til medspiller og avslutning.

1.touch

Internasjonalt
Tippeliga
1.divisjon
Aldersbestemt

Valg
14 %
19 %
18 %
17 %

Pasning

Internasjonalt
Tippeliga
1.divisjon
Aldersbestemt

28 %
34 %
28 %
31 %

65 %
60 %
66 %
63 %

7%
6%
6%
6%

Dribling

Internasjonalt
Tippeliga
1.divisjon
Aldersbestemt

22 %
28 %
28 %
26 %

72 %
69 %
71 %
70 %

6%
3%
1%
4%

Avslutning Internasjonalt
Tippeliga

13 %
25 %
17 %
24 %

84 %
74 %
81 %
75 %

3%
1%
2%
1%

1.divisjon
Aldersbestemt

Utførelse
81 %
79 %
79 %
81 %

Usikker
5%
2%
3%
2%
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Til slutt tas en tabell med som viser antall balltap for de ulike underkategoriene innen 1.touch,
kontrollert pasningsforsøk til medspiller, dribling/føring/vending og avslutning på gruppenivå.
På samme måte som ovenfor er verdier som skiller seg ut fra de andre markert med fet skrift.

Tab. nr. 5.3: Antall balltap for de ulike gruppene i underkategoriene innen 1.touch, kontrollert pasningsforsøk til
medspiller, dribling/føring/vending og avslutning.

1.touch
Pasning
Tett kontroll Inn i rom En-touch Flere touch Bakken Lufta Gj.brudd
Internasjonalt
55
84
169
193
28
134
119
Tippeliga
51
88
156
159
86
179
50
1.divisjon
54
35
155
152
79
76
162
Aldersbestemt
41
84
95
69
198
187
203

Internasjonalt
Tippeliga
1.divisjon
Aldersbestemt

5.2

Drible/føre/vende
Utfordre
Ta av press
48
31
56
53
40
51
45
70

Ikke gj.brudd
60
66
69
79

Avslutning
Kraft
Plassering
37
27
24
56
41
22
20
61

Målsjanser som ikke resulterte i mål

Først presenteres en oversikt over antall mål, målsjanser, forholdet mellom mål og målsjanser,
og antall målsjanser som ikke resulterte i mål for hver av gruppene og totalt for hele utvalget.
Sistnevnte ”ratio” henviser til antall målsjanser per mål. Forholdet mellom mål og målsjanser for
alle grupper totalt var på 1: 2,8. Det betyr at det i denne undersøkelsen behøvdes 2,8 målsjanser
per mål i snitt, eller at det ble scora på rett i underkant av hver tredje målsjanse.

Tab. nr. 5.4: En oversikt over antall mål, målsjanser, forholdet mellom mål og målsjanser og antall målsjanser som
ikke resulterte i mål for hver av gruppene og totalt for hele utvalget.

Internasjonalt
Tippeliga
1.divisjon
Aldersbestemt
Alle grupper

Mål
13
19
16
18
66

Målsjanser
43
55
41
49
188

Ratio
1: 3,3
1: 2,9
1: 2,6
1: 2,7
1: 2,9

Målsjanse ikke mål
30
36
25
31
122
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Når det gjelder kjennetegn på målsjanser som ikke endte opp med scoring indikerer funnene fra
denne undersøkelsen at årsaken utelukkende kan tilskrives spilleren som avslutter. I analysen var
årsaker til at målsjanser ikke førte til mål delt inn i dårlig/feil valg, dårlig/upresis utførelse og
”usikker” både for tilrettelegger og avslutter. Imidlertid kom det fram av at dårlig/feil valg eller
dårlig/upresis utførelse hos tilrettelegger kun var årsak til at det ikke ble scoring i 8 av 122
observasjoner. Samtidig var avslutter også involvert ved alle disse tilfellene, og de var likt
fordelt mellom gruppene. Følgelig tas kun årsaker som kan tilskrives avslutter med i figurene
nedenfor. I tillegg er det foretatt en kvalitativ vurdering av dårlig/feil valg av et stort antall av
målsjansene som ikke førte til mål.

Målsjanse ikke mål alle grupper
3%
13 %
Valg
Utførelse
84 %

Usikker

Fig. nr. 5.5: Kjennetegn eller årsaker hos avslutter til at en målsjanse ikke resulterte i mål. Årsakene er delt inn i
dårlig/feil valg, dårlig/upresis utførelse eller ”usikker”.

Av de 122 målsjansene som ikke resulterte i mål kunne hele 102 tilskrives dårlig/upresis
utførelse hos avslutter versus 16 av dårlig/feil valg hos avslutter. Den kvalitative analyse av
målsjanser som ikke ble mål som følge av dårlig/feil valg hos avslutter synes å vise at det som
oftest skyldtes at avslutter gikk for kraft framfor å fokusere på å plassere ballen i mål. Deretter
var det en del tilfeller hvor avslutter heller burde spilt ballen til en bedre plassert medspiller.
Andre årsaker inkluderer å ta 1.touch mer rett mot mål, ta ned ballen og bruke to berøringer, feil
valg av avslutningsteknikk eller skulle ha skutt. I de fem kampene hvor en tilsvarende kvalitativ
analyse ble gjennomført for valg i forbindelse med balltap etter avslutning, tyder resultatene på
at avslutter i de aller fleste tilfeller heller skulle ha spilt ballen.
Gruppene ”Internasjonalt toppnivå” og ”Norsk 1.divisjon” hadde nesten tilsvarende fordeling
som for hele utvalget. For gruppen ”Tippeliga” kunne en større andelen forklares med dårlig/feil
valg, mens det motsatte var tilfelle for gruppen ”Aldersbestemt fotball”.
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Målsjanse ikke mål - Internasjonalt

Målsjanse ikke mål - Tippeliga

3%

3%

13 %

19 %

Valg
Utførelse

Utførelse

Usikker

84 %

Valg

Usikker

78 %

Målsjanse ikke mål - 1.divisjon

Målsjanse ikke mål - Aldersbestemt

4%

3 %7 %
12 %
Valg

Valg

Utførelse

Utførelse

Usikker

84 %

Usikker

90 %

Fig. nr. 5.6: Kjennetegn eller årsaker hos avslutter til at en målsjanse ikke resulterte i mål for de ulike gruppene.
Årsakene er delt inn i dårlig/feil valg, dårlig/upresis utførelse eller ”usikker”.

5.3

Misbrukt mulighet for å skape en målsjanse

Totalt sett var det 118 muligheter for å skape en målsjanse som ble misbrukt som følge av
dårlig/feil valg eller dårlig/upresis utførelse hos avslutter, tilrettelegger eller i trekket forut for
dette. Gruppen ”Internasjonalt toppnivå” hadde klart flest slike muligheter, mens gruppen
”Norsk 1.divisjon” hadde klart færrest slike muligheter.
Tab. nr. 5.5: En oversikt over antall misbrukte muligheter for å skape en målsjanse for de ulike gruppene og utvalget
som en helhet, samt årsaker til dette sortert i dårlig/feil valg, dårlig/upresis utførelse, ”usikker” og ”annet”.

Internasjonalt
Tippeliga
1.divisjon
Aldersbestemt
Alle grupper

Valg
19
16
7
14
56

Utførelse
18
13
7
11
49

Usikker
1
0
1
0
2

Annet
5
3
2
1
11

Sum
43
32
17
26
118
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For å få et bedre bilde av hvordan disse misbrukte mulighetene til å skape en målsjanse fordeler
seg i forhold til valg og utførelse, presenteres noen figurer for alle gruppene totalt sett og for
hver av gruppene. Til motsetning til de foregående kategoriene eller variablene indikerer
tallmaterialet at valg spiller en mye større rolle for å forklare hvorfor disse spillsituasjonene ikke
ble utnyttet bedre. Totalt sett kan neste 50 % av disse situasjonene tilskrives dårlig/feil valg hos
avslutter, tilrettelegger eller trekket forut for dette.

Misbrukt målsjansemulighet alle grupper
2%

9%
Valg
Utførelse

47 %

Usikker

42 %

Annet

Fig. nr. 5.7: Fordelingen av misbrukte målsjansemuligheter i dårlig/feil valg, dårlig/upresis utførelse, ”usikker” og
”annet” for alle gruppene totalt.

Misbrukt mulighet - Internasjonalt
12 %

Misbrukt mulighet - Tippeliga
0%

2%
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44 %

Utførelse
Usikker

42 %

Valg

41 %

50 %
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Misbrukt mulighet - 1.divisjon

Utførelse
Usikker
Annet

Misbrukt mulighet - Aldersbestemt
0% 4%

6%

12 %
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41 %

Utførelse
Usikker
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Utførelse
54 %

Usikker
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Fig. nr. 5.8: Fordelingen av misbrukte målsjansemuligheter i dårlig/feil valg, dårlig/upresis utførelse, ”usikker” og
”annet” for de ulike gruppene.
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Den kvalitative analysen tyder på at den viktigste grunnen til at lagene misbrukte en opplagt
mulighet til å skape en målsjanse var upresis sistepasningen. Dette inkluderer både pasning på
tvers og i støtte, gjennombruddspasning, 45 graders pasning og innlegg. Kun et fåtall ganger
opplevdes det som om årsaken kunne relateres til dårlig/upresis utførelse i trekket før
sistepasning. Dårlig/upresis 1.touch var den tredje viktigste årsaken totalt, og nest viktigste
årsaken i forhold til teknisk utførelse ved misbrukte målsjansemuligheter. Når det gjelder årsaker
relatert til valg kom det fram at den desidert viktigste grunnen var at ballfører valgte å avslutte
selv istedenfor å spille ballen til en bedre plassert medspiller. Dette var den nest vanligste
grunnen totalt sett. En annen årsak som gikk igjen ofte var at sistepasningen ble spilt for sent, for
tidlig eller i feil rom. Andre dårlige/feil valg inkluderer å spille til feil spiller, skulle ha avsluttet
på 1.touch, kunne brukt to berøringer, skulle gått rett på mål istedenfor å vende hjem, kunne
sluppet ballen videre til medspiller bak, kunne utfordret på motsatt side av forsvarsspilleren, og
burde ha utfordret eller fintet bort 1.forsvareren i stedet for å avslutte tidlig. Årsaker i kategorien
”annet” skyldtes hovedsaklig dårlig bevegelse i boks, løp i offside eller ”klabb og babb”.

5.4

Andre funn

Til slutt presenteres noen funn knyttet til vinnersyntaksen. Av de valgte variablene eller
kategoriene kom det fram at det kun var antall målsjanser og forholdet mellom mål og
målsjanser som viste noen tydelig forskjell mellom vinnerlag og taperlag. Vinnerlag vil si lag
som vinner kampen, mens taperlag er det laget som taper kampen. Det betyr at de tre kampene
som endte uavgjort ikke er med i analysen. Basert på dette tallmaterialet er det få av variablene
eller kategoriene som kan sies å representere kjennetegn for vinnerlag og dermed å øke
sannsynligheten for seier for laget som ”scorer” best på de undersøkte variablene.
Tab. nr. 5.6: Oversikt over kjennetegn for vinnerlag og taperlag for utvalget totalt sett. Tabellen viser både antall
seirer og tap, og gjennomsnittsverdier for vinnerlag versus taperlag for variablene flest balltap, flest målsjanser,
forholdet (ratio) mellom mål og målsjanser, flest misbrukte målsjansemuligheter, flest kyniske og naturlige
handlinger, og flest gjenvinninger og offensive dødballer etter balltap.

Flest balltap
Flest målsjanser
Ratio
Flest misbrukte sjansemuligheter
Flest kyniske handlinger
Flest gj.vinninger og dødballer

Antall seier
9
13

Antall tap
8
3

7
8
6

5
9
11

Gj.snitt vinnerlag Gj.snitt taperlag
53,7
52,1
6,1
3,75
1: 2,1
1: 4
3,4
2,6
16,6
18,9
55,5
62,2
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Diskusjon

Formålet med undersøkelsen var å finne ut hvilke krav som stilles til valg og handlinger med ball
for å prestere på høyt ferdighetsnivå i fotball. Dette ble gjort ved å sammenligne prestasjonen og
ferdighetene til mannlige fotballspillere på ulikt ferdighetsnivå, både seniornivå og aldersbestemt
fotball. For å få mest mulige valide data ble det fokusert på balltap og målsjanser. For å besvare
oppgaveteksten ble det utledet tre problemstillinger. Disse gås gjennom i hvert sitt kapittel
nedenfor. Til slutt kommer en oppsummering og generelle betraktninger.

Dersom leseren er usikker på hva de ulike variablene og begrepene betyr, henvises det til kapittel
2.0. For avklaringens skyld nevnes det at gruppe 1 er ”Internasjonalt toppnivå”, gruppe 2 er
”Tippeligaen”, gruppe 3 er ”Norsk 1.divisjon” og gruppe 4 er ”Alderbestemt toppfotball”.

6.1

Balltap

Som det kom fram i tabell 5.1 var det totalt sett 2080 balltap i de 20 analyserte kampene fordelt
etter hovedkategoriene a) 1.touch (384), b) kontrollert pasningsforsøk til medspiller (1011), c)
dribling/føring/vending (396) og d) avslutning (289). Dette gir et snitt på 104 balltap per kamp.
Kampen mellom Levanger og Jerv i norsk 1.divisjon hadde færrest balltap med 87, mens
kampen mellom Mali og Belgia i U17 VM i Chile hadde flest balltap med 149. Totalt sett var det
færrest balltap i kampene i norsk 1.divisjon, men marginalt færre enn i gruppe 1. Flest balltap var
det i kampene for de aldersbestemte lagene, mens antall balltap i kampene i Tippeligaen lå
omtrent midt mellom gruppene med flest og færrest balltap. Det kan også legges til at antall
balltap i gruppekampen med færrest balltap var svært likt på tvers av gruppene, mens
gruppekampen med flest balltap var svært variabel. I tillegg var variasjonen i antall balltap
mellom kampene minst i de utvalgte finalekampene i VM, EM og Champions League.

At det var færrest balltap i norsk 1.divisjon i dette tallmaterialet kommer muligens litt
overraskende på noen. En forklaring til disse funnene kan være måten lagene spiller på.
Muligens spilles det med lavere risiko med ball i 1.divisjon enn i kampene i de andre gruppene.
Det er ikke en urimelig antydning siden disse kampene inneholdt både flest innlegg og lange
dødballer, kyniske og naturlige valg og handlinger, og balltap som resulterte i en gjenvinning
eller offensiv dødball. Motsatt hadde gruppen ”Internasjonalt toppnivå” færrest diverse balltap,
og også færrest gjenvinninger og balltap som ga en offensiv dødball. I tillegg må vi huske på at
motspillet i de ulike gruppene er forskjellig. Til høyere nivå til bedre motspill. Av den grunn er
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det ikke nødvendigvis slik at spillere på lavere ferdighetsnivå mister ballen oftere enn spillere på
høyere ferdighetsnivå. Samtidig er det vel som forventet at det var klart flest balltap i kampene i
U17 VM og NM finalen for G19. Unge spillere har ikke samme erfaring som seniorspillere. I
tråd med min egen erfaring fra å trene unge spillere, opplevdes det kvalitativt som om det var litt
mer ”rot” og merkelige handlinger i disse kampene enn i de andre kampene.

Nesten 50 % av alle balltapene kom etter et kontrollert pasningsforsøk til medspiller, versus 19
% etter dribling/føring/vending, 18 % etter 1.touch og 14 % etter avslutning (se figur nr. 5.1).
Igjen hadde gruppen ”Aldersbestemt fotball” ikke uventet flest balltap i alle kategorier. Gruppen
”Internasjonalt toppnivå” hadde færrest balltap i alle kategorier bortsett fra etter kontrollert
pasning til medspiller, hvor gruppene ”Tippeligaen” og ”Norsk 1.divisjon” hadde færre balltap.
Sistnevnte kan tolkes som å være i strid med funnene til Wilsgård og Jordet (2013), der det kom
fram at gjennomsnittlig treffprosent på pasninger i Tippeligaen ligger 5 % under snittet i de fem
beste ligaene i Europa. Imidlertid tas det ikke her høyde for antall pasninger totalt. Selv om det
kvantitativt sett var flere balltap etter pasninger i gruppe 1 enn i gruppe 2, betyr ikke dette at
spillerne her hadde lavere pasningssikkerhet. Dette beror jo på antall pasninger totalt. Uansett er
det et litt interessant funn, og det indikerer at tid og sted for balltap, samt i hvor stor grad en
pasning bedrer spillsituasjonen til angripende lag eller ikke, muligens er viktigere faktorer å se
på enn antall balltap, ballbesittelse og treffprosent på pasninger. Blant annet avslører tallene fra
både denne undersøkelsen og undersøkelsen til Toppfotballsenteret (2010) at antall balltap og
brudd mot har liten sammenheng med seier eller tap. Motsatt var en av de viktigste forklaringene
på suksess i VM 2010 antall inntrengninger inn i farlig rom (ibid). Dessuten kom det fram at det
å unngå balltap på egen 1/3 av banen er viktig for å vinne kampen (Hughes 1990; Olsen et al.
1994; Lanham 2005; Hughes & Churchill 2005).
Litt i tråd med det som kom fram i avsnittet ovenfor hadde gruppe ”Internasjonalt toppnivå”
færrest balltap etter pasninger som ikke skapte gjennombrudd, men nest flest balltap etter
gjennombruddspasninger. Sistnevnte forteller oss noe om både motspillet, antall forsøk på
gjennombrudd totalt og ikke minst valg med ball. Følgelig blir det interessant å se på forskjeller
mellom gruppene når det kommer til valg og utførelse i forbindelse med balltap. Først synes
fordelingen av balltap mellom valg og utførelse totalt for alle gruppene å vise at litt over ¼ av
balltapene skyldtes dårlig/feil valg og nesten ¾ skyldtes dårlig/upresis utførelse (se figur nr. 5.2).
Data fra dette tallmaterialet indikerer med andre ord at spillernes tekniske repertoar er en større
begrensende faktor enn evnen til å gjøre gode valg når det gjelder å unngå balltap. Tilsvarende
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konklusjon kom Olsen (1974) fram til for over 40 år siden, hvor han i sin hovedfagsoppgave
skriver at resultatene indikerer en høy intensitet i spillet, og en teknikk som ikke klarer å følge
opp det høye tempoet.

Fordelingen mellom valg versus utførelse er imidlertid rimelig varierende for de ulike
delferdighetene (se figur nr. 5.3). Evnen til å gjøre gode valg med ball synes viktigere for å
unngå balltap etter pasninger, mens god teknisk utførelse er klart viktigst for å lykkes med en
1.touch. For balltap etter kontrollert pasningsforsøk utgjør dårlig/feil valg nesten 1/3, mens
omtrent 1 av 6 balltap etter 1.touch forklares med dårlig/feil valg. Det betyr at 80 % av alle
balltap etter 1.touch i denne studien skyldes dårlig/upresis utførelse. Nesten tilsvarende tall
gjelder for avslutninger, hvor 1 av 5 balltap tilskrives at spilleren som avsluttet gjord et
dårlig/feil valg versus 4 av 5 dårlig/upresis utførelse. For kategorien dribling/føring/vending var
fordelingen 26 % versus 70 % mellom valg og utførelse. Basert på data fra denne undersøkelsen
kan det synes som om det stilles større krav til valg i forbindelse med pasning enn ved andre
delferdigheter, og at det stilles størst krav til teknisk utførelse for 1.touch og avslutninger.
Sammenligner vi gruppene mot hverandre indikerer resultatene at gruppen ”Internasjonalt
toppnivå” både har færrest antall (107) og lavest prosentandel av balltapene etter dårlig/feil valg
(22 %) (se figur nr. 5.4). Gruppe to, Tippeliga, har den største prosentandelen av balltapene som
følge av dårlig/feil valg (28 %). De to resterende gruppene har en litt mindre andel av sine
balltap etter dårlig/feil valg enn Tippeligaen. Generelt virker det som om det var større
forskjeller i absolutt antall balltap som følge av dårlig/feil valg på tvers av gruppene enn
fordelingen i prosent mellom valg og utførelse. Videre var det ikke noe klart mønster i forhold til
ferdighetsnivå, bortsett fra at spillerne på internasjonalt toppnivå later til å gjøre bedre valg med
ball. Et slikt funn kan jo sies å være i tråd med resultatene fra ulike laboratoriums undersøkelser,
hvor det kom fram at det er få isolerte tester som entydig synes å vise at erfarne utøvere gjør
signifikant bedre og raskere valg enn uerfarne (McMorris & Graydon 1997). Igjen må det
understrekes at motspillet trolig er betydelig bedre til høyere nivå. Av den grunn vil også et likt
antall balltap og en lik prosentvis fordeling av balltap etter dårlig/feil valg og dårlig/upresis
utførelse på tvers av nivå, antyde at spillere på høyere ferdighetsnivå er dyktigere enn spillere på
lavere nivå. Dette gjelder både valg og utførelse. Relatert til det som kom fram i teorikapitlet kan
forklaringen på dette ligge i at disse spillerne har et bedre utviklet teknisk repertoar, er flinkere
til å fokusere på relevant informasjon i spillsituasjonen, de er flinkere til å forutse hva som
kommer til å skje, og/eller de har bedre orienteringsevne (McMorris & Graydon 1997; Giske
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2001; Jordet 2011). I tillegg er etter alt å dømme antallet av ulike vellykkede handlinger i angrep
viktigere enn prosentandelen (TFS 2010; Olsen 2011).
Her må det legges til at gruppen ”Internasjonalt toppnivå” hadde flest usikre registreringer.
Grunnen til dette skyldes nok en kombinasjon av TV produksjonen og min læringseffekt
gjennom analyseperioden. I finalene i Champions League 2013-2015, EM 2012 og VM 2014
opplevdes det å forekomme mye nærfilming og bytte av bilde. Dette har nok medført at det var
vanskelig å avgjøre om balltapene skyldtes dårlig/feil valg eller dårlig/upresis utførelse siden
hele spillsituasjonen og andre alternativer ikke kom fram på skjermen. Dette synes som en
rimelig forklaring med tanke på at disse kampene også hadde flest sekvenser hvor bildet av selve
kampen manglet i mer enn tre sekunder. I tillegg ble disse kampene analysert først eller blant de
første. Av den grunn kan det ikke utelukkes at det har skjedd en læringseffekt gjennom
analyseprosessen, noe som medførte færre ”usikre” registreringer for de andre kampene.

Et interessant moment er å se nærmere på forskjellen mellom Tippeligaen og internasjonalt
toppnivå. Dette sier jo noe om forskjeller mellom norsk og internasjonal toppfotball. Som vi har
sett var det betydelig flere balltap i Tippeligaen totalt (536 versus 480), og som følge av
dårlig/feil valg (152 versus 107) enn for gruppen ”Internasjonalt toppnivå”. I tillegg var
prosentandelen valg i forhold til utførelse over 25 % høyere for Tippeligaen (28 versus 22 %). På
grunn av spill motspill kunne en forvente at både antall balltap og forholdet mellom balltap
fordelt etter valg og utførelse var likt på ulikt ferdighetsnivå. Når funnene her ikke støtter denne
påstanden, kan det se ut som det relativt sett stilles større krav til valg med ball på internasjonalt
toppnivå enn i Tippeligaen. Motsatt virker det som om den tekniske utførelsen er en større
begrensende faktor på internasjonalt toppnivå enn i Tippeligaen. Dette på tross av at spillere på
internasjonalt toppnivå forventes å ha bedre teknisk repertoar. Sistnevnte kan antyde at den
defensive strukturen og/eller de individuelle defensive ferdighetene er betydelig bedre på
internasjonalt toppnivå enn i Tippeligaen, både absolutt og relativ sett i forhold til nivå. Denne
påstanden støttes også av det faktum at det både ble scora flere mål og skapt flere målsjanser i de
fem kampene i Tippeligaen enn i de fem kampene på internasjonalt toppnivå.
Et annet interessant funn er at gruppen ”Norsk 1.divisjon” både har færrest balltap totalt og etter
kontrollerte pasningsforsøk til medspiller av samtlige grupper, samt betydelig færre balltap etter
dårlig/feil valg enn gruppene ”Tippliga” og ”Aldersbestemt fotball”. Videre har
1.divisjonslagene i sum den nest laveste prosentandel av balltapene etter dårlig/feil valg av de
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fire gruppene. Dessuten kommer det fram i de neste kapitlene at lagene i 1.divisjon har en
betydelig lavere andel målsjanser som ikke ble mål, og misbrukte målsjansemuligheter som følge
av dårlig/feil valg enn lagene i Tippeligaen. Basert på disse observasjonene er det relevant å
stille spørsmål om seleksjonen av spillere til, opplæringen i og kravene til valg med ball
1.divisjon medfører at spillerne er like dyktige på denne ferdigheten som spillere i Tippeligaen
sett i et absolutt perspektiv. Derfor vil de som følge av et antatt dårligere motspill oftere
gjennomføre gode valg med ball enn spillere i Tippeligaen.

Et motargument mot denne antagelsen er at var færre mål, klart færre målsjanser, og nesten bare
halvparten så mange misbrukte muligheter til å skape en målsjanse i 1.divisjon enn i
Tippeligaen. I henhold til å skape målsjanser og nesten målsjanser er nok det totale antallet
viktigst. I tillegg kreves det nok bedre ferdigheter å score, produsere målsjanser og å spille seg
fram til gode muligheter for å skape en målsjanse enn andre spillhandlinger med ball. Dessuten
ble det argumentert for at lagene i 1.divisjon tar litt mindre risiko med ball enn i Tippeligaen.
Sistnevnte kan i tråd med Giske (2001) antyde at de besitter et dårligere teknisk repertoar. For å
oppsummere kan det basert på tallmaterialet i denne undersøkelsen argumenteres for at spillere i
1.divisjon er dyktigere på valg enn spillere i Tippeligaen når det gjelder å unngå balltap. Derimot
er de ikke flinkere til å skape målsjanser og målsjansemuligheter enn spillere i Tippeligaen, selv
om de også her isolert sett gjør færre dårlige/feil valg med ball ved ugunstig utfall.

Når vi går enda litt dypere inn i tallmateriellet og sammenligner de ulike gruppene basert på de
ulike delferdighetene eller hovedkategorier, er det noen tall som er verd å se nøyere på (se tabell
nr. 5.2). Som allerede nevnt var det flere usikre observasjoner for gruppe 1 enn for de andre
gruppene. En annen kategorisering av disse balltapene kunne ha utjevnet ulikhetene mellom
gruppene noe. Samtidig er forskjellen i usikre observasjoner mellom gruppen liten i absolutte
verdier, ofte bare 1-2, men det utgjør en større andel i prosent som en kombinasjon av få usikre
observasjoner og ulikt antall balltap på tvers av gruppene.
Gruppen ”Internasjonalt toppnivå” har en betydelig lavere andel balltap som skyldes dårlig/feil
valg etter 1.touch, dribling/føring/vending og avslutning enn de andre gruppene. Konkret betyr
det at de, sammenlignet med spillere på lavere ferdighetsnivå, er flinkere til å vurdere når de skal
bruke tett kontroll og når de skal ta 1.touchen inn i rom, samt hvilket rom de tar 1.touchen inn i.
Videre synes de bedre i stand til å vurdere når de skal utfordre eller holde på ballen for å ta av
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press, og hvilken vei de skal utfordre eller vende. Det samme gjelder for når de skal avslutte eller
ikke, og om de skal velge kraft eller plassering.
Ut over dette kan det synes som om gruppene ”Internasjonal toppfotball” og ”Norsk 1.divisjon”,
og ”Tippeliga” og ”Aldersbestemt toppfotball” i flere tilfeller har relativt like verdier. Dette
gjelder både i forhold til antall balltap totalt, og antall balltap i de ulike hovedkategoriene. De to
første gruppene har betydelig færre balltap enn de to siste. Dog gjelder ikke dette for pasninger,
hvor gruppen ”Tippeliga” har færre antall balltap enn gruppe 1. Likheten mellom gruppene
”Tippeliga” og ”Aldersbestemt toppfotball” gjelder også i forhold til den prosentvise fordelingen
mellom valg og utførelse for alle delferdighetene bortsett fra kontrollert pasningsforsøk. Hva
som er årsaken til dette er vanskelig å si. Ferdighetsnivået i Tippeligaen er nok nærmer
internasjonalt toppnivå enn det er for norsk 1.divisjon og aldersbestemt toppfotball.

Noe av forklaringen på denne tendensen kom fram ovenfor hvor det ble poengtert at resultatene
så langt utelukkende gjelder å unngå balltap. I henhold til å skape effektive angrep presterte
Tippeligalagene i undersøkelsen best av alle gruppene. Videre antas det at ulik spillestil er med
på å forklare disse funnene. Dessuten er nok det tekniske repertoaret i Tippeligaen jevnt over
bedre enn i 1.divisjon. Dette gir i følge Giske (2001) Tippeligaspillere flere potensielle
handlingsvalg, noe som igjen øker kravene for valg med ball. Samtidig var det også flere balltap
etter dårlig/upresis utførelse i Tippeligaen enn i de to ”beste” gruppene. Sistnevnte kan implisere
at spillere i Tippeligaen prøver på vanskeligere handlingsvalg enn spillere på internasjonalt
toppnivå og i norsk 1.divisjon. En alternativ forklaring er at spillere i Tippeligaen relativt sett tar
vanskeligere valg med ball i forhold til deres teknisk repertoar sammenlignet med de beste
spillerne i verden og 1.divisjonsspillere. At det skyldes et bedre motspill ble ikke forsvart
tidligere i diskusjonen. Et viktig forhold å huske på er at det på grunn av et lite utvalg kan
skyldes tilfeldigheter. Dette på tross av at det ble brukt sannsynlighetsutvelgelse, og at det
relativt sett var få verdier som var ekstreme i forhold til resten.

Til slutt kan vi se på frekvensen for de ulike teknikkene eller handlingene innenfor de fire
hovedkategoriene 1.touch, kontrollert pasningsforsøk til medspiller, dribling/føring/vending og
avslutning (se tabell nr. 5.3). I henhold til 1.touch kom det totalt sett flere balltap etter 1.touch
med tett kontroll enn inn i rom (229 versus 154). Dette gjelder for alle grupper bortsett fra
gruppen ”Tippeliga” som hadde en lik fordeling av balltap mellom disse handlingene. Videre
hadde gruppen ”Internasjonal toppfotball” klart færre balltap etter 1.touch inn i rom enn de andre
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gruppene, mens gruppen ”Aldersbestemt toppfotball” hadde betydelige flere balltap etter 1.touch
med tett kontroll enn de andre gruppene.

Når det gjelder balltap etter pasninger er det allerede nevnt at de fleste balltap kommer som følge
av et gjennombruddsforsøk. Av de 1011 balltapene etter kontrollert pasningsforsøk til medspiller
kom hele 73 % etter gjennombruddspasning. Til sammenligning er forholdet mellom totalt antall
gjennombruddspasninger og ikke gjennombruddspasninger nesten jevnt fordelt i hele kamper
(TFS 2010). En stor del av balltapene etter ikke gjennombruddspasning kom på hode og volley.
Gruppen ”Aldersbestemt toppfotball” hadde betydelig flere balltap enn de andre gruppene både
for pasninger med og uten gjennombrudd. Motsatt hadde gruppen ”Norsk 1.divisjon” det klart
laveste antall balltap etter gjennombruddspasning, men nest flest etter ikke gjennombrudd.

I henhold til balltap etter pasning med en-touch versus flere touch indikerer resultatene at 33 %
av balltapene kom etter en-touch pasning. Gruppe 4 hadde både betydelig flere og en større andel
balltap etter flere berøringer enn de andre gruppene. Gruppe 3, ”Norsk 1.divisjon”, skilte seg ut
ved å ha klart færre balltap etter en-touch pasning enn de andre gruppene. Disse funnene
samsvarer med at fordelingen mellom en-touch og flere touch i hele kamper på toppfotball synes
å være 34 % versus 66 % (Carlsen 2009). Imidlertid kom en nyere studie fram til at 25 % av alle
handlinger med ball for Barcelona i sine Champions League kamper våren 2011 var med entouch (Olsen, F.B. 2011). Andel pasninger med en-touch var enda lavere for Barcelona i angrep
som endte opp med scoring, men høyere i perioder hvor de ønsket å trygge en ledelse.
Forfatteren antyder at dette skyldes at de prioriterer god kontroll framfor høyest mulig tempo
(ibid). Til sammenligning hadde Barcelona i sin Champions League finale i 2015 litt over 50 %
av balltapene etter en-touch pasning. Sistnevnte sier ikke noe om antall en-touch pasninger totalt
i denne finalen. Uansett kan det se ut som om andelen balltap fordelt mellom en-touch og flere
touch ikke er så ulik angrepssyntaksen i hele kamper, men med litt overvekt etter en-touch.

Omtrent 63 % av balltap etter kontrollert pasningsforsøk til medspiller kan tilskrives pasning
langs bakken for alle gruppene samlet, mens for gruppen ”Internasjonal toppfotball” var andelen
53 %. Det betyr at denne gruppe hadde flest balltap etter pasning i lufta av alle gruppene.
Dersom en antar at de fleste pasninger i lufta er langpasninger og forsøk på gjennombrudd, så
kan dette funnet reflektere erfaringene til en norsk topptrener. ”For etter vår erfaring mot gode
lag, så kan du ikke spille gjennombruddspasning som er noe mye mer enn en 30 meter i hvert
fall. Da er de dårlig til å falle av i motpartens forsvar” (Carlsen 2002, s. 76).
47

UEFA A-lisens 2015/2016

Kristian Holm Carlsen

Tar vi for oss fordelingen av balltap mellom dribling/føring/vending for å skape gjennombrudd
versus å ta av press eller holde på ballen synes resultatene å vise at 54 % av balltapene kom etter
førstnevnte handling. I snitt var det 11 balltap per kamp som følge av at spillere forsøkte å
utfordre for å skape gjennombrudd. Det er rimelig å anta at dribling for å skape gjennombrudd
ofte ender opp med balltap eller en offensiv dødball. Føring og dribling utgjorde 12 % av alle
offensive handlinger i VM 2010, noe som er en langt lavere andel enn ulike pasninger (TFS
2010). Ganske nøyaktig 30 % av disse forsøkene mislyktes (ibid). I tillegg vil det trolig være
store variasjoner innad i et lag både i forhold til hvor ofte det utfordres og hvor ofte det lykkes. I
en enkel analyse av Messi og Iniesta kom det fram at Messi driblet for å skape gjennombrudd
syv ganger, og en gang for å ta av press i løpet 2.omgang i Champions League finalen mot
Manchester United i 2011 (Carlsen 2011). Ett av disse tilfellene medførte balltap og brudd mot.
Til sammenligning utfordret Iniesta for å skape gjennombrudd kun en gang i samme omgang, og
dette forsøket endte med balltap og brudd mot. (ibid). Uansett frekvens av dribling/føring/
vending og sannsynlighet for suksess, mener både Eggen (1999) og Olsen (2011) at gode dribleog finteferdigheter er en av de viktigste ferdighetene for å skape ubalanse på toppnivå.

Til slutt kom totalt 289 balltap etter avslutning, og 2/3 av disse kom etter en avslutning med
fokus på kraft. Her må det legges til at det ikke alltid var enkelt å skille mellom en avslutning
med fokus på kraft versus plassering, spesielt for avslutninger med hodet. I tråd med tidligere
antydninger var det sammenfallene verdier for antall balltap etter avslutninger med kraft mellom
gruppene ”Tippeliga” og ”Aldersbestemt toppfotball”, og ”Internasjonal toppfotball” og ”Norsk
1.divisjon”. Derimot var det stor likhet mellom gruppene i antall balltap etter avslutning hvor
spillerne forsøkte å plassere ballen i mål. Dette kan forklare hvorfor gruppene ”Tippeliga” og
”Aldersbestemt toppfotball” hadde en større andel av sine balltap etter avslunting som følge av
dårlig/feil valg enn de to andre gruppene. Dårlige/feil valg skyldtes i all hovedsak at avslutteren
skulle spilt pasning til medspiller eller valgt plassering framfor kraft.

6.2

Målsjanser som ikke resulterte i mål

Totalt ble det scora 66 mål i disse 20 kampene og skapt 188 målsjanser (se tabell nr. 5.4). Det
betyr at det i denne undersøkelsen i snitt behøvdes 2,8 målsjanser per mål, eller at det ble scora
på rett i underkant av hver tredje målsjanse. I henhold til det som kom fram i kapittel 2.0 kan det
se ut som analysen av målsjanser har vært litt streng. Imidlertid kan dette på grunn av få kamper
skyldes tilfeldigheter og naturlig variasjon. Forfatteren opplevde ikke å være strengere enn ved
tidligere analyser, og noterte også at flere av målsjansene var i grenseland til å bli registrert.
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Videre var det totalt 118 situasjoner hvor lagene hadde en god eller klar mulighet til å skape en
målsjanse, men hvor den ble misbrukt.
Fordelingen mellom gruppene gjenspeiler litt av funnene tidligere ved at gruppe 2, ”Tippeliga”,
og gruppe 4, ”Aldersbestemt toppfotball”, hadde relativt like verdier. Disse to gruppene scora
flere mål (19 og 18) og skapte flere målsjanser (55 og 49) enn de to andre gruppene, mens
gruppen ”Norsk 1.divisjon” hadde den beste utnyttelsen av målsjanser (1: 2,6). Når det gjelder
målsjanser som ikke ble mål hadde gruppen ”Tippeliga” flest (36) og gruppen ”Norsk
1.divisjon” færrest (25). De to andre gruppene lå jevnt midt i mellom.

I utgangspunktet er jo en målsjanse som ikke resulterer i mål, og det å misbruke en god mulighet
til å skape en målsjanse, en dårlig utnyttelse av spillsituasjonen. Imidlertid sier jo både antall
mål, målsjanser og antall misbrukte målsjanser noe om kvaliteten i angrepsspillet. I tråd med
Olsen (2011) antas det at det over tid er en fordel både å skape mange målsjanser og å spille seg
fram til mange nesten målsjanser. Det er videre rimelig å anta at det kreves bedre fotballferdighet
for å oppnå disse spillsituasjonene enn kun å holde ballen i laget. Totalt produserte
Tippeligalagene 106 mål, målsjanser og misbrukte målsjansemuligheter, mens snittet for de
andre gruppene var 88. Følgelig kan det i sum se ut som om spillerne i Tippeligaen presterte
vesentlig bedre på variablene knyttet til målsjanser enn de resterende gruppene i denne
undersøkelsen. Dersom vi antar at antall angrep per lag i snitt er ca 140 per kamp (Carlsen 2000),
klarte Tippeligalagene å score, skape en målsjanse eller burde skapt en målsjanse på 1 av 13
angrep. Tilsvarende for lagene i 1.divisjon var 1 av 17, og de var de minst effektive.

Litt overraskende indikerer funnene i denne undersøkelsen at årsaken til at målsjanser ikke
resulterte i mål utelukkende kan tilskrives spilleren som avsluttet. I alle de 122 tilfellene gjorde
spilleren som avsluttet et dårlig/feil valg og/eller en dårlig/upresis utførelse. Kun i 8 av tilfellene
var tilrettelegger medvirkende årsak til at det ikke ble scoring, og alle gangene skyldtes det
dårlig/upresis sistepasning. Samtidig var sistepasningen i alle disse tilfellene så bra at avslutteren
kunne scoret dersom han hadde hatt en bedre avslutning. At det generelt var høy kvalitet på
sistepasning er i tråd med funnene til Thorvardarson og Carlsen (1997).

Grunnen til at målsjanser ikke resulterte i mål kunne i 84 % av tilfellene forklares med dårlig/
upresis avslutning (se figur nr. 5.5). I kun 13 % av tilfellene kunne årsaken tilskrives dårlig/feil
valg hos avslutter. Noen av sistepasningene i disse kampene kunne sikkert vært bedre, og
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avslutter burde valgt en annen løsning i noen tilfeller. Uansett kan vi basert på dette tallmateriale
konkludere med at den viktigste faktoren for å score på en målsjanse er god teknisk utførelse av
selve avslutningen. De gangene dårlig omsetting av en målsjanse skyldtes dårlig/feil valg skulle
spilleren som avsluttet heller valgt å gå for plassering framfor kraft. Alternativt skulle han valgt å
spille til en enda bedre plassert medspiller, selv om spilleren som valgte å avslutte også hadde
muligheten til å score. I tråd med Arnevåg (2010) impliserer dette at en hyppigere bruk av
kontrollert avslutning med innsiden i langhjørnet med stor sannsynlighet ville resultert i flere
mål. Dette støttes jo også av det faktum at 80-90 % av målene scores innenfor 16m (Olsen 1974;
Larsen 1992; NFF 1998; Semb 2006; VG 2007; Acar et al. 2009; FIFA 2010; FIFA 2014b). I
tillegg brukte spissene i Tippeligaen avslutningsteknikkene innside i over 50 % av tilfellene, og
50 % av målene ble satt i det lengste hjørnet (Holmedal 2008).
På gruppenivå hadde gruppene ”Internasjonalt toppnivå” og ”Norsk 1.divisjon” nesten identisk
fordeling mellom valg og utførelse som for hele utvalget (se figur nr. 5.6). For gruppen
”Tippeliga” kunne en større andelen forklares med dårlig/feil valg (19 %). Denne forskjellen
mellom nevnte grupper gjenspeiler en tendens generelt i dette studiet. Det som var mest atypisk
her var at gruppen ”Aldersbestemt fotball” hadde lavest andel etter dårlig/feil valg. Så langt har
det vært argumentert for at det er som forventet av denne gruppen både scorer dårligere enn de
andre gruppene i absolutt antall på de undersøkte variablene, og har en høyere andel ugunstige
utfall som følge av dårlig/feil valg. Derimot gjorde de aldersbestemte toppspilleren sjeldnere
dårlige/feil valg i det de hadde en målsjanse enn seniorspillerne i utvalget. I tillegg var de mer
effektive til å utnytte sjanser enn seniorspillerne på internasjonalt toppnivå og i Tippeligaen.

Tatt i betraktning at det er spissene som har de fleste målsjansene, kan det svære at Olsen (2011)
har et poeng når han sier at spisser over tid vil ha samme sjanseutnyttelse. Dette begrunner han
med at lag over tid har samme sjanseutnyttelse. Av den grunn er han mest opptatt av at spisser
kommer til sjanser, siden det da bare er et spørsmål om tid før spissen scorer igjen (ibid).
Samtidig virker det som om sjanseutnyttelse til lag i Tippeligaen kan variere med nesten 30 %
fra sesong til sesong, og at utnyttelsen mellom de mest effektive og minst effektive lagene
varierer fra 24 % til 39 % i samme sesong (VG 2015). Tilsvarende var sjanseutnyttelsen til det
norske A-landslaget over dobbelt så god i 2009 som i 2008 (Olsen 2011). Dessuten er det stor
variasjon mellom de mest effektive og minst effektive spissene i løpet av en sesong (VG 2007).
Videre var det i VM 2010 en høyere uttelling på målsjanser i cupspillet enn i gruppespillet (TFS
2010). I tillegg erfarer analysefolk at noen enkeltspillere er mye mer effektiv enn andre.
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På bakgrunn av det som kom fram ovenfor kunne en forventet at spillere på det øverste nivået
hadde en høyere utnyttelse av målsjanser, og at de gjorde bedre valg i forbindelse med en sjanse
enn spillere på lavere ferdighetsnivå. Dette gjelder spesielt topp seniorspillere versus de beste
aldersbestemte spillerne. Imidlertid må vi huske på at antall mål og målsjanser i hver gruppe er
relativt få. Et par scoringer til eller fra i en gruppe, og en annen registrering av 2-4 tilfeller ville
gitt et helt annet resultat. I tillegg må det tas hensyn til motspillet, tilfeldigheter og naturlige
variasjoner over tid. En annen svakhet ved registrering av målsjanser er at det ikke skilles
mellom store og små målsjanser. Uansett er det ikke mulig ut fra dette tallmaterialet å si at
spillere på høyt ferdighetsnivå er dyktigere enn spillere på lavere nivå til å velge riktig løsning i
det de har en målsjanse. Et sentralt spørsmål i denne sammenhengen er i hvor stor grad et er
mulig å trene opp evnen til å score mål, og hvordan. Dette omhandles nøyere i kapittel 7.2.

6.3

Misbrukt mulighet for å skape en målsjanse

På de 20 kampene i de fire ulike gruppene oppsto det 118 muligheter for å skape en målsjanse
som ble misbrukt (se tabell nr. 5.5). Gruppen ”Internasjonalt toppnivå” hadde klart flest, mens
gruppen ”Norsk 1.divisjon” hadde klart færrest slike muligheter. Til motsetning av årsaker til
balltap og kjennetegn ved målsjanser som ikke resulterte i mål, indikerer tallmaterialet at valg
spiller en mye større rolle for å forklare hvorfor disse spillsituasjonene ikke ble utnyttet bedre (se
figur nr. 5.7). Nesten 50 % av spillsituasjonene hvor lagene misbrukte en god mulighet for å
skape en målsjanse kan tilskrives dårlig/feil valg hos avslutter, tilrettelegger eller trekket forut
for dette. Dette utgjør 56 tilfeller totalt mot 49 tilfeller for dårlig/upresis utførelse.

Disse funnene indikerer at kravene til å gjøre gode valg med ball er høyere for denne variabelen
enn for de to foregående. I så måte hadde det vært interessant å undersøke fotballspilleres
opplevelse av disse situasjonene ved hjelp av retrospektivt intervju. Ville de følt at disse
situasjonene er mer komplekse og at det framkommer flere opplagte alternativer enn ved de to
foregående situasjonene? Både Giske (2001) og Ronglan (2003) skriver at utøvere ofte ikke
opplever å foreta valg, men at de bare handler. Hvilket som betyr at de opplever kun et alternativ
eller et alternativ framtrer som klart mer fordelaktig (Giske 2001). Fra et spillerperspektiv kan
det muligens oppleves å eksistere flere valg i slike situasjoner enn i situasjoner hvor de mister
ballen eller ikke scorer på en målsjanse. Gitt at denne hypotesen stemmer, vil det være naturlig at
en større andel av ikke hensiktsmessig løsning av spillsituasjonen tilskrives dårlig/feil valg.
Dersom hypotesen ikke stemmer kan det tyde på at spillere er for lite bevisst hvilke valg de har i
slike situasjoner, og/eller at det trenes for lite på denne delen av angrepsspillet.
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Går vi mer kvalitativt til verks på de 56 tilfellene som kan relateres til dårlig/feil valg kom det
fram at den desidert viktigste grunnen var at ballfører valgte å avslutte selv istedenfor å spille
ballen til en bedre plassert medspiller. Dette var også den nest mest frekvente enkeltårsaken
totalt. Her må det understrekes at det å skulle velge å spille ballen til en bedre plassert medspiller
framfor å avslutte selv i disse situasjonene ofte stiller enorme krav til overblikk og valg med ball.
Forfatteren måtte ofte se disse situasjonene flere ganger for å avgjøre om valgte handling var et
godt valg eller ikke. En annen årsak som gikk igjen ofte var at sistepasningen ble spilt for sent,
for tidlig eller i feil rom.

Selv om spillernes evne til å gjøre gode valg i disse situasjonene synes å ha større betydning enn
ved de andre variablene, stilles det også her store krav til teknisk utførelse. Den kvalitative
analysen indikerer at den viktigste enkeltårsaken til at lagene ikke klarte å utnytte muligheten til
å skape en målsjanse når den var tilstede var en upresis sistepasning. Dette inkluderer både
gjennombruddspasning, pasning på tvers og i støtte, 45 graders pasning og innlegg. Kun et fåtall
ganger opplevdes det som om årsaken kunne relateres til dårlig/upresis utførelse i trekket før
sistepasning. På samme måte som ved målsjanser som ikke førte til mål kan dette skyldes at
spilleren i trekket forut hadde gjort en god handling. En slik påstand kan sies å samsvare med
funnene til Jacobsen (2014). I tillegg vet vi at antall trekk forut for scoring er få, som regel under
fire trekk (Olsen 1974; Bate 1988; Hughes 1990; Larsen 1992; Olsen et al. 1994; Garganta et al.
1997; Carlsen 2000; Acar et al. 2009; Olsen 2011). Derfor vil trolig både mange av målene,
målsjansene og misbrukte muligheter for å skape en målsjanse ofte bare involvere en og to
spillere. Ellers var dårlig/upresis 1.touch hos avslutter eller tilrettelegger den tredje mest
frekvente årsaken til at opplagte muligheter for å skape en målsjanse ikke ble utnyttet.

Det ble tidligere argumentert for at selv om det å misbruke en god mulighet for å skaffe seg en
målsjanse per se er en dårlig utnyttelse av spillsituasjonen, vil et høyt antall slike situasjoner over
tid medføre at laget får flere målsjanser. Flere målsjanser vil igjen resultere i flere mål, i alle fall
over en lengre tidsperiode (jf. Olsen 2011). Dermed kan vi rangere de fire gruppene etter antall
mål, målsjanser og misbrukte målsjansemuligheter. På 1.plass med totalt 106 slike hendelser
kom gruppen ”Tippeliga”, på 2.plass gruppe 1, ”Internasjonal toppfotball”, med 99, på 3.plass
gruppen ”Aldersbestemt toppfotball” med 93, og til slutt gruppe 3, ”Norsk 1.divisjon”, med 74.
Det ser med andre ord ut som spillere i Tippeligaen besitter bedre ferdigheter med ball sett i
forhold til det motspill de møter enn de andre gruppene, spesielt gruppe 3. Imidlertid kan vi ikke
utelukket at dette skyldes at Tippeligaspillere er bedre på valg uten ball offensivt. Det vil si at
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grunnen til at de presterer bedre på disse effektvariablene er at de relativt sett har riktigere
bevegelser, posisjonering og kroppsstilling offensivt. Som det ble skissert i innledningskapitlet
kan det være at det er større forskjeller på tvers av nivå når det kommer til valg og utførelse uten
ball offensivt og defensivt. Resultatene fra denne undersøkelsen gir ikke noen svar på dette
utover at det er en påstand som er verd å undersøke nærmere. Uansett kan det se ut som om
gruppe 1 er flinkest til å spille seg fram til nesten målsjanser, men dårligst til å omsette dem til
en målsjanse. I tillegg hadde de den laveste uttelingen av målsjanser. Dette kan virke litt
merkelig, men en viktig forklaring er at de møter et bedre motspill i slike situasjoner.

Sammenligner vi de ulike gruppene kom det fram at dårlig/upresis utførelse var årsaken i 41-42
% av tilfellene for samtlige grupper (se figur nr. 5.8). Derimot var det store variasjoner i forhold
til andelen dårlig/feil valg, og dette henger sammen med tilsvarende store variasjoner i
kategorien ”annet” og ”usikker”. På lik linje med tidligere forklaringer må det her tas høyde for
svært få observasjoner i de to sistnevnte kategoriene. Uansett sammenfaller den prosentvise
fordelingen med tendensen under de to foregående problemstillingene. Gruppen ”Aldersbestemt
toppfotball” hadde størst andel dårlig/feil valg i forbindelse med misbrukte målsjanser med 54 %
etterfulgt av gruppen ”Tippeliga” med 50 %, ”Internasjonal toppfotball” med 44 %, mens
gruppen ”Norsk 1.divisjon” hadde den laveste andelen med 41 %.

Som nevnt tidligere i oppgaven er det gjennomført få om noen lignende studier i fotball. Den
eneste sammenlignbare studien er en undersøkelse i sandvolleyball. Uten å trekke parallellene
for langt, kan vi basert på min undersøkelse og undersøkelsen til Wivestad (2008) argumentere
for at den tekniske utførelsen stort sett spiller en mer avgjørende betydning for utfallet av
avgjørende spillsituasjoner enn valg med ball både i fotball og sandvolleyball. Unntaket er
misbrukt målsjansemuligheter i fotball, hvor det stilles større krav til å gjøre gode valg med ball.

6.4

Andre funn

Resultatene fra denne undersøkelsen indikerer at det var få variabler som hadde noen sterk
sammenheng med seier bortsett fra antall målsjanser og forholdet mellom målsjanser og mål (se
tabell nr. 5.6). Dog var det en liten tendens til at vinnerlag hadde flere antall misbrukte
muligheter til å skape en målsjanse enn taperlag. Et litt overraskende funn var at lagene med flest
gjenvinninger og balltap som resulterte i en offensiv dødball som oftest tapte kampen. Rent
teoretisk vil jo flere offensive dødballer og flere gjenvinninger gi flere muligheter for å skape en
målsjanse og score mål. Når dette ikke stemmer kan forklaringen på at et lag får mange
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gjenvinninger og dødballer være dårligere valg og handlinger i situasjonen forut for dette. Dette
synes å stemme overens med tidligere undersøkelser, hvor det kom fram at verken antall
gjenvinninger eller antall dødballer for og i mot hadde noen betydning for utfallet av kamper og
plassering i sluttspill (Carlsen 2002; TFS 2010).

6.5

Oppsummering og generelle betraktninger

Resultat med kommentarer relatert til problemstilling nr. 1 – Hvilke krav stilles til valg og
utførelse med ball for å unngå balltap blant spillere på ulikt ferdighetsnivå?
-

Resultatene fra denne og andre undersøkelser indikerer at tid og sted for balltap, samt i
hvor stor grad en pasning bedrer spillsituasjonen til angripende lag eller ikke, muligens er
viktigere faktorer å se på enn antall balltap, antall dødballer, antall gjenvinninger, andel
ballbesittelse og treffprosent på pasninger.

-

Siden 70 % av alle balltapene skyldtes dårlig/upresis utførelse, ser det ut som at det stilles
større krav til teknisk utførelse enn til valg med ball for å unngå balltap.

-

Basert på data fra denne undersøkelsen kan det synes som om det stilles større krav til
valg i forbindelse med pasninger enn ved de andre delferdighetene, og at det stilles størst
krav til teknisk utførelse for 1.touch og avslutninger.

-

Forskjellene i absolutt antall balltap som følge av dårlig/feil valg var betydelig på tvers
av ferdighetsnivå. Imidlertid fulgte det ikke alltid et klart mønster, og ulikhetene i
prosentandel mellom valg og utførelse var mindre på tvers av gruppene. Uansett presterte
de internasjonale topplagene bedre enn eller omtrent like bra som lagene på lavere
ferdighetsnivå på alle undersøkte variabler. Som følge av et antatt bedre motspill betyr
dette ikke overraskende at de er dyktigere enn spillere på lavere nivå. Dette gjelder
spesielt valg med ball, men også den tekniske utførelsen av disse handlingsvalgene.

-

I forlengelsen av forrige punkt ser det ut som det relativt sett stilles større krav til valg
med ball på internasjonalt toppnivå enn i Tippeligaen når det gjelder å unngå balltap.
Motsatt virker det som om den tekniske utførelsen er en større begrensende faktor på
internasjonalt toppnivå enn i Tippeligaen. Dette på tross av at spillere på internasjonalt
toppnivå forventes å ha et bedre teknisk repertoar. Av den grunn antydes det at den
defensive strukturen og/eller de individuelle defensive ferdighetene er betydelig bedre på
internasjonalt toppnivå enn i Tippeligaen, både absolutt og relativ sett i forhold til nivå.

-

Ut fra tallmaterialet i denne undersøkelsen er det mulig å argumentere for at spillere i
1.divisjon er dyktigere på valg enn spillere i Tippeligaen når det gjelder å unngå balltap.
Derimot er de ikke flinkere til å skape målsjanser og målsjansemuligheter selv om de
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også her relativt sett gjør færre dårlige/feil valg med ball. En mulig forklaring på dette
kan være at det spilles med lavere risiko med ball i 1.divisjon enn i Tippeligaen.
-

Spillere på øverste nivå demonstrerte bedre evne enn spillere på de andre nivåene til å
vurdere når de skal bruke tett kontroll og når de skal ta en 1.touch inn i rom, samt hvilket
rom de tar 1.touchen inn i. Videre var de dyktigere til å vurdere når de skal utfordre eller
holde på ballen for å ta av press, og hvilken vei de skal utfordre eller vende. Det samme
gjelder for når de skal avslutte eller ikke, og i forhold til å velge kraft versus plassering.

-

Det kan argumenteres for at spillere i Tippeligaen prøver på vanskeligere handlingsvalg
enn spillere på internasjonalt toppnivå og i norsk 1.divisjon. En alternativ forklaring er at
spillere i Tippeligaen relativt sett tar vanskeligere valg med ball i forhold til deres teknisk
repertoar sammenlignet med de beste spillerne i verden og 1.divisjonspillere.

-

Den kvalitative analysen av et utvalg kamper indikerer at dårlige/feil valg i forbindelse
med balltap etter avslunting i all hovedsak skyldtes at spilleren som avsluttet skulle valg
pasning til medspiller eller plassering framfor kraft.

Resultat med kommentarer relatert til problemstilling nr. 2 – Hvilke krav stilles til valg og
utførelse med ball hos avslutter og tilrettelegger ved målsjanser som ikke resulterte i mål blant
spillere på ulikt ferdighetsnivå?
-

Totalt ble det scora 67 mål i disse 20 kampene og skapt 187 målsjanser. Det betyr at det i
denne undersøkelsen i snitt behøvdes 2,8 målsjanser per mål.

-

120 av disse 187 målsjansene resulterte ikke i scoring. I 85 % av tilfellene skyldtes dette
en dårlig/upresis utførelse, mot 13 % dårlig/feil valg. Resten ble registrert som ”usikker”.

-

Bare i 8 av 120 tilfeller var tilrettelegger medvirkende årsak til at det ikke ble mål, og alle
gangene skyldtes det dårlig/upresis sistepasning og ikke dårlig/feil valg.

-

Basert på tallmaterialet i denne undersøkelsen kan vi konkludere med at den viktigste
faktoren for å score på en målsjanse er god teknisk utførelse av selve avslutningen. De
gangene dårlig omsetting av en målsjanse skyldtes dårlig valg, skulle spilleren som
avsluttet som oftest heller valgt å gå for plassering framfor kraft. Alternativt skulle han
valgt å spille til en enda bedre plassert medspiller, selv om spilleren som valgte å avslutte
også hadde muligheten til å score.

-

Gruppe 1 og 3 hadde lik fordeling mellom valg og utførelse som utvalget totalt, mens
Tippeligalagene oftere gjorde dårlig/feil valg. De aldersbestemte spillerne gjorde
sjeldnere dårlige/feil valg i det de hadde en målsjanse enn seniorspillerne i utvalget. I
tillegg var de flinkere til å utnytte sjanser enn spillerne på internasjonalt toppnivå. Av den
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grunn er det ikke mulig ut fra dette tallmaterialet å si at spillere på høyt ferdighetsnivå er
dyktigere enn spillere på lavere nivå til å velge riktig løsning i det de har en målsjanse.
Resultat med kommentarer relatert til problemstilling nr. 3 – Hvilke krav stilles til valg og
utførelse med ball blant spillere på ulikt ferdighetsnivå i situasjoner hvor laget misbruker en
opplagt mulighet til å skape en målsjanse?
-

På de 20 kampene i de fire ulike gruppene var det totalt sett 118 muligheter hvor lagene
misbrukte en god mulighet for å skape en målsjanse. Neste 50 % av disse tilfellene kan
tilskrives dårlig/feil valg hos avslutter, tilrettelegger eller trekket forut for dette.
Imidlertid opplevdes det kun et fåtall ganger at årsaken kunne relateres til dårlig/upresis
utførelse i trekket før sistepasning.

-

Den kvalitative analysen indikerer at den viktigste enkeltårsaken til at lagene ikke klarte å
utnytte muligheten til å skape en målsjanse når den var tilstede var en upresis
sistepasning. Den nest viktigste grunnen var at ballfører valgte å avslutte selv istedenfor å
spille ballen til en bedre plassert medspiller. Dårlig/upresis 1.touch hos avslutter eller
tilrettelegger var den tredje mest frekvente årsaken. Så selv om spillernes evne til å gjøre
gode valg i disse situasjonene synes å være en større begrensende faktor enn ved de andre
variablene, stilles det også her store krav til god teknisk utførelse.

-

Tippeligalagene hadde totalt sett flest mål (19), målsjanser (55) og misbrukte
målsjansemuligheter (32). Det gir en sum på 109 totalt, mens snittet for de andre
gruppene var 88. Dette antyder at tippeligaspillere besitter bedre ferdigheter med ball sett
i forhold til det motspill de møter enn de andre gruppene, spesielt sammenlignet med
gruppen ”Norsk 1.divisjon”.

-

Lagene på internasjonalt toppnivå var flinkest til å spille seg fram til nesten målsjanser,
men dårligst til å omsette dem til en målsjanse.

-

Gruppen ”Aldersbestemt toppfotball” hadde størst andel dårlig/feil valg i forbindelse med
misbrukte målsjanser med 54 % etterfulgt av gruppen ”Tippeliga” med 50 %,
”Internasjonal toppfotball” med 44 %, mens gruppen ”Norsk 1.divisjon” hadde lavest
med 41 %.

-

For samtlige grupper var dårlig/upresis utførelse i 41-42 % av tilfellene årsaken til at de
misbrukte muligheten til å skape en målsjanse.

Før konklusjonen føles det formålstjenelig å komme med noen generelle refleksjoner
verdrørende resultatene og validiteten til disse. Innledningsvis ble det problematisert om det var
mulig å gjøre et skille mellom valg og den tekniske utførelsen i forhold til balltap og målsjanser.
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I følge Bergo m.fl. (2002) er det umulig å skille handlingsvalg og handling. I tillegg er det i bare
mulig å observere spillerens tekniske utførelse. Selve valget er med andre ord ”hemmelig” (ibid).
I tillegg skriver Giske (2001) at spillere i mange situasjoner bare opplever et alternativ. Derimot
kan en observatør påvise at det fantes flere gode alternativer i situasjonen. Av den grunn kan det
være problematisk å benytte ordet valg hvis spilleren bare opplever et relevant alternativ (ibid).
Som et svar på denne problematikken skriver Bergo m.fl. (2002, s. 71) at ”spillere som i en
situasjon kun oppfatter ett handlingsalternativ og velger dette, foretar også et handlingsvalg”.
Samtidig er utgangspunktet min opplevelse av valg og handling som en ytre observatør, og ikke
spillernes perspektiv. Dessuten ble valg og utførelse i forbindelse med innlegg, lange dødballer,
gjenvinninger, kyniske eller naturlige handlinger, og noen andre spesielle hendelser utelatt fra
mesteparten av analysen. Dette nettopp for å gjøre det enklere å foreta et skille mellom valg og
utførelse. Så selv om det var en utfordrende analyse, og valg og handling må sees i sammenheng,
argumenteres det for at det både er mulig og hensiktsmessig å foreta en analyse av både valg og
den tekniske utførelsen. En slik analyse gir økt innsikt og kontroll om kapasiteten til eget lag og
egne spillere. Dermed er det i større grad mulig å lage et optimalt treningsopplegg.

Flere metodiske grep ble tatt for å heve reliabiliteten og validiteten i undersøkelsen. Dette
innebærer en nøye operasjonalisering av begreper, en omfattende pilotstudie, tilfeldig utvalg,
gjennomføring av en enkel intrasubjektivitetstest, notering av utfordringer og analysevalg
underveis for å registrere likt fra kamp til kamp, identifisering og minimalisering av feilkilder,
nøyaktighet i alle faser av analysen og databehandlingen, fordypning i relevant litteratur, og
samtaler med veileder og fagpersoner i fotballmiljøet.

Faktorer som ikke ble tatt høyde for var tidspunkt og sted på banen for balltap, angrepsfase, grad
av press fra motspiller, eller om ballfører ble satt i en vanskelig situasjon av medspiller. Uansett
kunne ballfører alltid velge en løsning som ikke ville bli registrert som et konkret balltap, for
eksempel flikk, kynisk valg, eller skaffe seg en offensiv dødball. Det opplevdes som om de beste
spillerne var dyktigere til sistnevnte. Videre kunne stillingen i kampen ha påvirket resultatene.
Samtidig var det i 12 av de 20 kampene flest balltap i 1.omgang, og i kun tre kamper var
fordelingen av balltap over 45-55 % mellom 1. og 2.omgang. Imidlertid kan det synes som om
det foreligger en hjemmebanefordel (Elvebakken 2008), at stillingen i kampen påvirke taktikk og
teknikk (Olsen 2011; Clark & O`Donoghue 2013), og at det er ulik frekvens av handlinger
mellom omgangene (TFS 2010; Barreira et al. 2013). Dette kan, på lik linje med å undersøke
valg og handling med ball i hele kamper, være relevante problemstillinger for senere studier.
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Konklusjon og praktiske implikasjoner

7.1

Konklusjon

Kristian Holm Carlsen

Problemstilling 1 – Hvilke krav stilles til valg og utførelse med ball for å unngå balltap blant
spiller på ulikt ferdighetsnivå?

For alle gruppene totalt kunne 70 % av de undersøkte balltapene forklares ut fra at ballfører
gjorde en teknisk dårlig/upresis utførelse. I 26 % av tilfellene skyldtes det at ballfører gjorde et
dårlig/feil valg. Resten ble kategorisert som ”usikker”. Forskjellene i absolutt antall balltap som
følge av dårlig/feil valg var betydelig mellom gruppene, og spillere på øverste nivå hadde
færrest. Derimot var prosentandel mellom valg og utførelse mindre på tvers av gruppene.
Problemstilling 2 – Hvilke krav stilles til valg og utførelse med ball for avslutter og tilrettelegger
ved målsjanser som ikke resulterer i mål blant spillere på ulikt ferdighetsnivå?

I 85 % av tilfellene var grunnen til at en målsjanse ikke ble mål dårlig/upresis utførelse, versus
13 % dårlig/feil valg. Resten ble kategorisert som ”usikker”. Det var store variasjoner mellom
gruppene både i forhold til antall målsjanser som ikke ble mål, og fordelingen mellom dårlig/feil
valg og dårlig/upresis utførelse. Imidlertid foreligger det ikke noe klart mønster ut fra nivå.
Problemstilling 3 – Hvilke krav stilles til valg og utførelse med ball blant spillere på ulikt
ferdighetsnivå i situasjoner hvor laget misbruker en opplagt mulighet til å skape en målsjanse?

Neste 50 % av tilfellene hvor laget misbrukte en opplagt mulighet til å skape en målsjanse kan
tilskrives dårlig/feil valg hos avslutter eller tilrettelegger, versus 42 % dårlig/upresis utførelse.
Resten ble kategorisert som ”annet” og ”usikker”. Det var betydelige variasjoner mellom
gruppene, og de beste lagene var flinkest til å spille seg fram til slike situasjoner.

Oppsummert kan vi si at det stilles store krav til både valg og handlinger med ball på alle nivåer,
men det ser ut til å stilles størst krav til teknisk utførelse i forhold til å unngå balltap og å score
på målsjanser, men økt krav til valg på øverste nivå. Selv om det ikke alltid kom fram et tydelig
skille mellom nivåene, tilsier dette at det uansett stilles større krav til valg og utførelse til høyere
ferdighetsnivå. Dette på grunn av et bedre motspill. Samtidig er det berettiget å spørre om valg
og utførelse med ball er den ferdigheten hvor det er størst forskjeller på tvers av ferdighetsnivå.
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Praktiske implikasjoner

Denne delen av oppgaven tar for seg hvordan vi kan bruke funnene i denne undersøkelsen til å
kvantifisere ulike krav for valg og handlinger med ball i fotball. Deretter kommer et forslag på
hvordan trenere kan drive god opplæring av valg og teknisk utførelse på trening og i kamp.

I den norske treningslærelitteraturen understrekes det at treningsarbeidet starter med å kjenne
idretten og hvilke arbeidskrav som stilles for å prestere på et gitt ferdighetsnivå (Gjerset 1992;
Wisløff, Salveson & Sigmundstad 1998; Kjørmo & Hetland 2000; Gjerset, Haugen & Holmstad
2006). Neste steg innebærer å kartlegge lagets og utøvernes kapasitet eller ferdigheter (ibid). I
relasjon til dette er det vanlig å beskrive hvilke faktorer som begrenser, bestemmer eller avgjør
prestasjonsevnen innenfor de ulike delferdighetene (Gjerset et al. 2006; Raastad et al. 2010).
Samtidig bør arbeidskravene og spillernes kapasitet følge en dynamisk modell hvor de hele tiden
forandres og utvikles (Wisløff et al. 1998). I denne undersøkelsen kom det tydelig fram at den
tekniske utførelsen var den mest begrensende faktoren for å unngå balltap og å utnytte en
målsjanse, mens valg var litt mer avgjørende enn den tekniske utførelsen for å utnytte en opplagt
mulighet til å skape en målsjanse. Ut fra dette kan vi kvantifisere noen krav per dags dato.

Det finnes mange ulike måter å gjennomføre en analyse av arbeidskravene idretten stiller og
utøverens/lagets kapasitet eller ferdigheter (Damm 1997; Wisløff et al. 1998; Tenga 1999;
Kjørmo & Hetland 2000; Carlsen 2001; Gjerset et al. 2006). Alle disse framgangsmåtene kan gi
verdifull informasjon, men forfatteren vil ta utgangspunkt i en direkte analyse av idrettens
aktivitetsstruktur. Sagt på en enklere måte, vil det si å benytte seg av spillernes og lagets
prestasjon i kamp for å definere ulike arbeidskrav. Med støtte i teori og empiri fra denne
undersøkelsen blir det gjort et forsøk på å skissere noen krav til valg og handlinger med ball.

Balltap i egen forsvarssone bør reduseres til et minimum eller elimineres helt. I tilfelle bør det
forekomme etter kyniske eller naturlige handlinger, og ikke etter 1.touch, kontrollert
pasningsforsøk til medspiller eller dribling/føring/vending. Balltap etter pasning i støtte og på
tvers bør reduseres til under fem per kamp per lag for å vinne nasjonale og internasjonale trofeer.
Tilsvarende bør balltap etter 1.touch og dribling/føring/vending hver for seg utgjøre under 15 for
internasjonalt toppnivå og under 20 for norsk toppnivå. Imidlertid vil det for sistnevnte trolig
være mer relevant å se på antall suksessfulle utfordringer i forhold til antall ikke suksessfulle, og
mulig gevinst i forhold til risiko (jf. Giske 2001). I så måte bør de beste driblerne lykkes med 70
% av sine sologjennombrudd eller å ta av press/holde på ball, mot 60 % for laget totalt.
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Når det gjelder balltap som følge av dårlig/feil valg versus dårlig/upresis utførelse argumenteres
det for at svært få av disse bør komme som følge av dårlig/feil valg. Balltapene bør stort sett
komme som en konsekvens av dårlig/upresis utførelse når ballfører og laget prøver å skape gode
gjennombrudd eller å komme seg ut av en vanskelig situasjon under hardt press. Valg av
handling bør være riktig i de aller fleste tilfeller. Dette gjelder spesielt 1.touch, hvor jeg mener at
valget mellom tett kontroll og 1.touch inn i rom, og hvilket rom 1.touchen tas med i bør være
riktig hver gang. Når det gjelder pasning, dribling/føring/vending og avslutning bør det også
være nært null, samtidig som det også er viktig å gjøre kreative, vågale og uforutsette valg og
handlinger for å skape målsjanser og å score. Noen langskudd fra 30 meter går i mål og noen
ganger ballfører utfordrer tre motstandere lykkes han/hun. I tillegg medfører gode forsøk på
gjennombrudd at motstanderlaget blir mer usikre og får mer strekk i laget selv om det ender med
balltap. Dessuten ville det trolig gjøre det enklere for det forsvarende lag å antesipere angripende
lags handlinger dersom de alltid velger den logisk sett beste løsningen.

Realistiske målsetninger og krav for å prestere best i Tippeligaen og på internasjonalt toppnivå
kan ut fra resultatene i denne undersøkelsen være: Balltap etter dårlige/feil valg i forbindelse
med kontrollert pasning til medspiller bør være under 10 for Tippeligalag og under fem for lag
på internasjonalt toppnivå. For balltap etter dårlig/feil valg i sammenheng med dribling/føring/
vedning foreslås det under fem i Tippeligaen og under tre for topplagene. Kravene til avslutning
diskuteres sammen med målsjanser. Individuelt betyr dette at balltap som følge av dårlig/feil
valg bør være null til en i snitt per kamp. Samtidig vil det være litt ulike krav til de ulike rollene,
hvor sentral midtbanespillere og midtbacker bør gjøre færrest slike feil. Dessuten er det viktig å
se dette i forhold til antall gode valg og handlinger. Det vil si valg og handlinger som bedrer
spillsituasjonen til det angripende lag. En mulig framgangsmåte her ville vært og sett på antall
gode og nøytrale valg og handlinger med ball for spillere og lag totalt i hele kamper.

I henhold til å score på målsjanser vil jo idealet være å score på hver målsjanse, men per dags
dato kan det se ut som om det er urealistisk. Derimot hadde den mest effektive gruppen i denne
undersøkelsen en uttelling på nesten 40 %, og de beste spillerne i Tippeligaen sesongen 2007
hadde en uttelingsprosent på nesten 45 % (VG 2007). For å score på en målsjanse er det en
forutsetning å treffe mål. Tidligere kom det fram at omtrent halvparten av alle avslutninger ender
utenfor mål (Hughes 1990; Hughes & Churchill 2005; TFS 2010), men at effektive spisser treffer
mål med over 60 % av avslutningene (VG 2007). I tillegg er sannsynligheten for å tape kamper
med 10 eller flere avslutninger på mål liten (Hughes 1990; Carlsen 2000). I den forbindelse
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mener forfatteren at vi bør tørre å sette store krav og høye målsetninger til avslutninger og
utnyttelse av målsjanser. Det å legge lista høyt synes å være et kjennetegn ved vinnerskaller
(Pensgaard, Riise & Stensbøl 2013). Antall avslutninger på mål og målsjanser synes å være de
viktigste faktorene etter antall mål for å vinne fotballkamper (Olsen 2011). Derfor må målet eller
kravet være at så nært som alle avslutninger skal treffe mål, og antall avslutninger på mål bør i
snitt være 10 eller flere per kamp per lag så lenge ikke kampens klima blir å trygge en ledelse.
En avslutning skal enten gå i mål eller være så vanskelig å redde at keeperen må gi retur eller slå
til corner. Videre bør spisser score på minimum 1 av 2 målsjanser, og 1 av 3 for lag på alle
nivåer. Dette krever trolig at det må trenes mer og bedre på avslutninger og å utnytte målsjanser.

Som nevnt er et sentralt spørsmål i hvor stor grad det er mulig å trene opp ferdigheten til å score
mål, og hvordan. Forfatteren sitt standpunkt er at det er mulig. Dette begrunnes med at spisser
synes å prestere bedre enn andre spillere, at spisser på høyst ulike ferdighetsnivå ser ut til å ha
samme uttelling, og at noen spisser innenfor en liga er mer effektive. I tillegg oppleves det som
om både Dreier m.fl. (2009) og Arnevåg (2010) deler denne oppfatningen. Uten å gå i detalj på
øvelser og momenter, er det betinget å spørre om det trenes nok, på riktig måte, og med høy grad
av bevissthet og refleksjon hos spillerne. Er spillere bevisst på at plassering er bedre enn kraft i
mange tilfeller? Er de opplært i alltid å se om en medspiller er i bedre posisjon? Har medspillere
lært seg riktig bevegelse, posisjonering og signal i disse situasjonene? Har de lært seg evnen til
selvobservasjon eller ”self-monitoring”? Hvor mye har de øvd på riktig fotflytting, og det å ha ro
og god kroppslig balanse i avslutningsøyeblikket? Trenes det spesifikt nok i forhold til tid, rom,
press, type teknikk, vinkel og avstand til mål, intensitet og mentalt stress? Har det blitt fokusert
nok på detaljer som å holde hode stille over ball og motsatt arm ut? Blir det øvd på riktig typer
avslutninger ut fra hva som kjennetegner målsjanser og avslutninger for de ulike rollene? Får
spillere tilstreklig antall repetisjoner i løpet av en uke/måned/sesong? Disse spørsmålene
besvares ikke her, men det kommer et forslag på en fruktbar tilnærming til slutt i dette kapitlet.

Kravene til å gjøre riktig valg i forbindelse med en avslutning og målsjanse bør være perfekt. Det
vil si at valget om spilleren skal avslutte selv eller spille til en bedre plassert medspiller, antall
touch, bruk av finte eller ikke, kraft versus plassering, og type teknikk alltid skal være riktig.
Imidlertid erfares det litt mer komplisert å skulle framstille noen arbeidskrav på lags nivå for
situasjoner hvor laget misbruker en opplagt mulighet til å skape en målsjanse. Det å oppnå flest
mulig slike spillsituasjoner antas som ønskelig, men det er jo like viktig at spillerne klarer å
omsette dem til en målsjanse. I forlengelsen av dette hadde jo de internasjonale topplagene flest
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slike muligheter, men de hadde også den største andelen av slike muligheter som ikke endte opp
med en målsjanse (50 %). I det dette forholdet forbedres, det vil si at flere slike muligheter ender
opp med en målsjanse, vil jo det absolutte antallet slike tilfeller gå ned, mens antall målsjanser
går opp. Samtidig hadde jo vinnerlag flere opplagte misbrukte muligheter til å skape en
målsjanse enn taperlag, 3,4 versus 2,6 i snitt per kamp (se tabell nr. 5.6). Gitt at vi sier at
utnyttelsen av disse spillsituasjonene bør økes, og antall målsjanser for vinnerlag i snitt var 6,1
per kamp, virker det logisk å si at kravet eller målet på alle nivå er å skape minimum syv
målsjanser i snitt per kamp for å vinne titler.

Både på et individuelt nivå og lagnivå argumenteres det for at andelen dårlige/feil valg for
misbrukte muligheter til å skape en målsjanse når muligheten er tilstede bør reduseres. Andelen
dårlige/feil valg i forhold til dårlige/upresis utførelse bør ikke være over 30 %, både for laget
totalt og for enkeltspillere. Dersom den tekniske utførelsen også forbedres, spesielt sistepasning
og 1.touch, kan dette som skissert ovenfor medføre at laget skaper 1-2 flere målsjanser per kamp.

Oppsummert føles det at en kartlegging av krav og kapasitet i forbindelse med balltap,
målsjanser som ikke resulterer i mål, og misbrukte opplagte muligheter til å skape en målsjanse,
gir gode forutsetninger for å lage et godt treningsopplegg, ta ut riktige spillere til kamp, og velge
riktige spillere til laget/troppen. Dersom en slik analyse suppleres med å kartlegge valg og
handlinger med ball i hele kamper, samt valg og handlinger uten ball offensivt og defensivt, vil
vi etter mitt syn sitte igjen med en objektiv prosess som kan gi klubber og land store fordeler.

Til slutt i denne oppgaven presenteres et forslag på hvordan trenere kan lære spillerne å bli
dyktigere på valg og handlinger med ball i relasjon til problemstillingene i denne undersøkelsen.
I pedagogisk og psykologisk framstilles mange ulike prinsipper, læringsteorier og metoder som
kan benyttes (Imsen 1997; Illeris 1999; Nilsen & Kvale 1999; Brattenborg & Engebretsen 2001;
Stelter 2002; Giske 2003; Hemmestad 2003; Jordet 2005a; Ormrod 2008; Ronglan 2008;
Toering et al. 2009; Toering et al. 2011; Holt et al. 2012). Mange av disse glir over i hverandre,
men forfatteren vil her demonstrere en tilnærming med bruk av selvregulering som
erfaringsmessige har vist seg fruktbar. Selvregulering er også hyppig referert til i norsk og
internasjonalt fotball de sener år (Jordet 2010; Meling 2013; Toering 2014).

Selvregulering handler om en persons evne til å være delaktig i sin egen læring og endring, samt
å ha kontroll over indre mentale prosesser (Boud 1995; Ormrod 2008; Toering et al. 2009;
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Toering et al. 2011). Den inneholder fem faser eller prosesser (Toering et al. 2009; Toering et al.
2011; Toering 2014): 1) Å sette mål eller standarder, 2) planlegging, 3) selvobservasjon (”selfmonitoring”), 4) selvevaluering og selvforsterkning, og 5) selvrefleksjon, fokus og innsats i
prosessen. I praksis innebærer dette at spillerne øver på konkrete arbeidsoppgaver i spill og
spillformer. Dette kombineres med at spilleren selv evaluerer egen prestasjon og finner tiltak for
forbedring. Her må det understrekes at metodikken passer best for spillere som har nådd
formalstadiet i Piagets teori (Berger 1998; Ormrod 2008; Holt et al. 2012). For et mer utfyllende
eksempel på bruk av selvregulering i praksis henvises det til Carlsen (2013b).

For å begrense oppgavens omfang presenteres bare noen få eksempler. For det å unngå balltap
etter 1.touch kom det tydelig fram at teknisk utførelse var en større begrensende eller avgjørende
faktoren enn valg, men valg spiller også en avgjørende rolle. Av den grunn bør det antagelig
trenes en del på lavere funksjonalitetsnivå for å få et tilstrekkelig antall repetisjoner (jf. Giske
2003; Ronglan 2008). Imidlertid bør det også trenes mye med motstand for å gjøre det spesifikt
nok i forhold til tid, rom, hastighet og press. Ulike 1 mot 1 øvelser i kombinasjon med
forskjellige spillformer og enkle øvelser for å utvikle teknisk repertoar innenfor 1.touch er etter
alt å dømme en god praksis. I øvelser hvor valget mellom tett kontroll og 1.touch inn i rom ikke
er så sentralt bør fokuset være på kvalitet i utførelsen. Spillerne må da først få en forståelse hva
god nok kvalitet er. Deretter bør de eller treneren sette en standard for måloppnåelse, for
eksempel 90 % perfekte 1.touch. Spilleren må så klare å observere og evaluere seg selv i forhold
til satt standard. I pausene bør spillerne reflekter over egen innsats og fokus, og hva han/hun kan
gjøre for å forbedre seg ytterligere. I tillegg går det an i korte sekvenser på noen treninger å legge
inn ulike betingelser i spill og spillformer som gir et økt antall repetisjoner på 1.touch, for
eksempel minimum tvungen to-touch bortsett fra ved avslutning.

Når det kommer til valg ved 1.touch foreslås det her å kombinere en arbeidsoppgave, krav eller
delferdighet på trening med en i kamp. På trening kan alle eller noen utvalgte spillere få en
konkret oppgave i en eller flere spillperioder. Dette kan først være når de skal velge tett kontroll
(”limtouch”) og når de skal velge 1.touch inn i rom (”flyttouch” eller null stopptouch). Deretter
hvilket rom de skal ta en ”flyttouch” inn i. Ved å være konkret i valg av fokus og progresjon, i
kombinasjon med at spillere lærer seg å benytte selvregulering, er erfaringen at spillerne lærer
dette rimelig raskt. I kamp kan en individuell arbeidsdoppgave til en spiss være når han/hun skal
flikke, ta ned ballen og holde på den, vende opp, eller spille i støtte. Målet i begge tilfeller er jo
null feil valg. Evalueringsmessig går det an å overlate dette til spilleren, eller det kan benyttes
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videoanalyse både på trening og i kamp for å visualisere og kvantifisere gode/ riktige og
dårlige/feil valg. Resultatene kan så framstilles i tabell eller grafisk for å se utviklingen over tid.
Imidlertid er det ikke sikkert en slik framgangsmåte og/eller bruk av statistikk passer for alle.
Hvordan spillere lærer best er forskjellig. Uansett vil jo det bero på trenerens pedagogiske valg,
lederskap, kunnskap og erfaring. Kravene er de samme, og spillerens kapasitet bør matche
kravene for at han/hun skal prestere på ønsket ferdighetsnivå og bidra til at laget vinner kamper.
Samtidig er målet å lære spillerne å ta mest mulig ansvar selv, og ha minst mulig, men riktig
data. På den måten er det mulig å få til en enkel prosess med en rød tråd mellom trening, kamp,
evaluering og ny trening, både for laget og hver enkelt spiller.

Tilsvarende framgangsmåte kan benyttes i henhold til å skape og utnytte målsjanser. Relevante
arbeidsoppgaver i forbindelse med den tekniske utførelsen i spill og deløvelser kan være presis
sistepasning, alltid å treffe mål ved avslutning, og å stå i balanse og å komme over ballen. En
konkret arbeidsoppgave i spill og spilløvelser kan være alltid å se etter bedre plassert medspiller.
Å øve på å utnytte opplagte muligheter for å skape en målsjanse må trenes på i spill og
spilløvelser mot mål. En konkret arbeidsoppgave i den settingen kan være ballførers valg i
forhold til hvem det spilles til, når og i hvilket rom. Erfaring tilsier at 1-3 arbeidsoppgaver i spill
er nok på en trening. Ved å være konkret, systematisk og å lære spillerne opp til å reflektere over
egne prestasjoner, oppleves det at spillerne forbedrer seg raskt. Tidligere landslagstrener Egil
Olsen erfarte litt av det samme, dog sannsynligvis uten å være så tydelig i bruk av selvregulering
i opplæringen. ”Det ble gjort analyser av hver enkelt spiller i alle kamper (…) Spillerne fikk
dette presentert i etterkant, og ble etter hvert så bevisste på egen prestasjon at de kunne gjette
seg til hvor mange pluss og minus de hadde oppnådd i en kamp” (Olsen 2011, s. 132).

I den praktiske treningsgjærningen er det ikke nok å vite hvordan man skal trene på noe isolert
sett. Hva som skal læres og hvordan dette skal læres bør også systematiseres i kampsykluser
(ukesyklus), periodeplan og årsplan. I så måte er en vanlig praksis å ha fokus på individuell
utvikling tidlig i treningsuken, og den relasjonelle og strukturelle dimensjonen nærmere kamp. I
en 6-8 dagers kampsyklus kan vi ha individuelt fokus på eksempel dag to og/eller tre etter kamp.
I en periodesyklus er det ofte lurt å ha fokus på noen arbeidsoppgaver over en kort periode på 14 uker. I løpet av en sesong blir det ofte satt av mest tid til individuell utvikling i oppkjøringen.
Uansett anbefales det i tråd med Giske (2012) å ha fokus på den individuelle dimensjonen og
bruke en spillersentret tilnærming også i kampsesong. I tillegg tilsier egne erfaringer at spilleres
arbeidsoppgaver som oftest må repeteres minimum syv ganger i løpet av en sesong.
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Som en konsekvens av at god tekniske utførelsen synes å spille en mer avgjørende evne enn
evnen til å gjøre gode valg for å unngå balltap og å score på en målsjanse, bør trenere reflektere
litt over bruk av funksjonalitetsskalaen. NFF anbefalning om en høy andel spill mot to mål, og
en viss andel trening på å score mål virker som gode strategier. Imidlertid antyder resultatene fra
denne undersøkelsen at det å trene litt på teknisk repertoar i mer isolerte øvelser bør vurderes.
Blant annet kom det jo fram under ”Det store Barnefotball-Cupfinaleseminaret 2015” at Martin
Ødegaard stort sett trente alene, sammen med faren og eventuelt en medspiller mesteparten av
tiden. Uttalelser til Zlatan kan også antyde at han trente mye på lav funksjonalitetsnivå, og at han
beundret brasilianske fotballspilleres teknikk. ”Vi var alle sammen vant til å touche ballen. Men
brassene skjøv den liksom med foten, og vi trente om og om igjen til vi fikk det til å sitte” (fra
boken ”Jeg er Zlatan, s. 82). Imidlertid trenger det ikke å ta mer enn 5-10 minutter av treningen å
få 100-200 gode repetisjoner på for eksempel 1.touch. Nedenfor presenteres et forslag på en
øktmodell for henholdsvis aldersbestemt spillerutvikling og seniorlag
Tid
17:10
17:20
17:30
17:40

Innhold
Oppmøte, samtaler og info
Spilleklar og "agility"
Teknisk repertoar (TR)
Stasjonsarbeid
a) 1:1/2:1/2:2/3:2
b) Possession
18:10 Smålagsspill 4 lag på 2 baner
18:55 Rydde, nedjogg og oppsummering
Øktplan nr. 1: Aldersbestemt spillerutvikling

Tid
16:45
17:00
17:10
17:20
17:40
18:25

Innhold
Oppmøte, samtaler og info
Oppvarming
Teknisk repertoar (TR)
3 mot 2 i flow mot mål
Spill to lag
Rydde, nedjogg og oppsummering

Øktplan nr. 2: Seniorlag

Avslutningsvis må det legges til at min subjektive opplevelse underveis i analysen er at spillere i
Tippeligaen i lange perioder gjør meget gode valg og handlinger med ball, helt på nivå med de
beste spillerne i verden. Det gjør også spillere i 1.divisjon, men ikke like hyppig og i så lange
perioder. Imidlertid gjør spillere i Tippeligaen plutselig noen merkelige valg og handlinger som
ikke synes å forekomme hos spillere på internasjonalt toppnivå. Det er i alle fall ytterst sjeldent. I
så måte bør det jo være mulig å eliminere disse ”blemmene” ved å lære spillere i Tippeligaen litt
klokere valg med ball, og litt bedre teknisk utførelse. De beviser jo etter min mening at de har
dette nivået inne. Dessuten bør vi jo ut fra det som skjedde på 1990-tallet igjen kunne bli best i
verden uten ball offensivt og defensivt. For å utvikle teknisk repertoar handler det nok om å trene
mye. I forhold til valg med ball er en god start å spille enkel fotball. Så får å avslutte der vi
startet: “Football is simple, but the hardest thing to do is play simple football” (Johan Cruyff).
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Vedlegg 1
Gruppe 1: Internasjonalt toppnivå.
Kamper
Barcelona - Juventus
Real Madrid - Atletico Madrid
Dortmund - Bayern München
Spania - Italia
Tyskland - Argentina

Dato
Resultat Målsjanser Balltap
06.06.2015
3-1
10-4
45-51
24.05.2014 1-1 (4-1eeo)
4-2
55-37
25.05.2013
1-2
4-9
54-50
01.07.2012
4-0
5-2
50-51
13.07.2014 0-0 (1-0eeo)
1-2
51-39

Gruppe 2: Norsk Tippeliga.
Kamper
Vålerenga - Rosenborg
Viking - Bodø/Glimt
Bodø/Glimt - Tromsø
Rosenborg - Haugesund
Viking - Ålesund

Dato
Resultat Målsjanser
06.06.2015
1-2
6-10
15.08.2015
2-1
6-4
16.05.2015
1-0
3-1
01.11.2015
4-3
11-3
11.07.2015
4-1
8-3

Balltap
52-50
53-46
67-55
65-51
53-44

Gruppe 3: Norsk 1.divisjon (Obos-ligaen).
Kamper
Ranheim - Follo
Nest-Sotra - Brann
Brann - Åsana
Levanger - Jerv
Kristiansund - Hødd

Dato
Resultat Målsjanser
24.04.2015
0-1
5-3
25.10.2015
2-1
7-3
12.08.2015
2-2
5-4
09.08.2015
1-4
3-5
26.07.2015
2-1
4-2

Balltap
53-54
42-49
51-48
49-38
40-51

Gruppe 4: Aldersbestemt toppfotball.
Kamper
Sør-Korea - Belgia
Frankrike/Belgia - Costa Rica/Mexico*
Brasil - Nigeria
Mali - Belgia
Brann - Lillestrøm (NM G19)

Dato
28.10.2015
29.10/8.11
01.11.2015
05.11.2015
21.11.2014

Resultat
0-2
0-0/3-2
0-3
3-1
3-2

Målsjanser
3-4
2-0/3-4
7-7
4-5
6-4

Balltap
59-54
53-42
70-58
84-65
55-49

De fire første kampene var kamper fra VM U17 i Chile, mens den siste var NM finale G19 i 2014.
*Grunnet at opptaket for 2.omg i kampen Frankrike – Costa Rica ble ødelagt ble analysen av denne kampen supplert
med 2.omg av kampen Belgia – Mexico. Dette skyldes i hovedsak tidsfaktoren, samt at kampene hadde rimelig lik
profil i henhold til geografisk beliggenhet, det sto 0-0 i begge kamper etter 1.omg og observasjonene var relativt like
for omgangene mellom kampene.
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