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“I just watch what types of actions and skills the best players in the
world do and possess on the pitch during matches. Then I summarize it,
concretizes it, organize it into well know categories, verifies it against
the literature, and finally add a little bit of abstract thinking. In my eyes
there is nothing more practical than that.”
”I am impressed by the skills and the performances of the best teams
and players in the world. However, I am not satisfied, because when you
are satisfied the development stops”
“In general, I think there is a huge margin in how players and teams are
using their skills”
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Forord og bakgrunn
Selv om de fleste med oppgaver innen fotballen trolig ønsker best mulig fotball, opplever jeg at
det er få som ønsker å fordype seg i fotballkunnskap. I tillegg snakker ikke alltid akademikere og
praktikere samme språk. Derfor hadde det vært flott om denne kunnskapsboka kunne overbevise
folk om at det er økt kunnskap som er nøkkelen til framtidig suksess i fotball. En god bonus ville
vært at den bidrar med å skape et bedre samarbeid på tvers av ulike fagfelt. Arbeidet med boka
startet i 2002, etter at jeg leverte hovedfagsoppgaven på hovedfagstudiet (master) i coaching ved
Norges idrettshøgskole. Tittelen på oppgaven var ”Lederskap i fotball”, og den omhandlet åtte
skandinaviske topptreneres fotballfilosofi, opplæring i fotballfilosofi og lederskapsfilosofi.
Min interesse for fotballkunnskapen startet og ble utviklet gjennom idrettsutdannelsen ved
Tingvoll videregående skole, NTNU og NIH. Imidlertid er det litt tilfeldig at jeg endte opp som
fotballtrener og forfatter. Målet var å spille fotball på høyt ferdighetsnivå. Dessverre måtte jeg
avslutte spillerkarrieren som 20-åring grunnet skader og overtrening. Etter dette har jeg fått
masse erfaring med motgang, motstand, og lange og bratte motbakker. På tross av dette har jeg
klart å gjennomføre over 14-års utdannelse på høgskole- og universitetsnivå, og UEFA A-lisens
og øverste fotballederkurs i NFF. Litt tilfeldig startet jeg og en kollega firmaet Fotball for Kids i
2002, men i dag driver jeg firmaet alene. I løpet av årene som trener, veileder, lektor og
selvstendig næringsdrivende har jeg til sammen trent og undervist rundt 30 000 barn, unge og
voksne i fem verdensdeler på alle nivåer, og kurset over 3000 trenere i tre verdensdeler. Dette
har gitt unike erfaringer, verdifull læring, mange hyggelige bekjentskaper og noen utrolige
opplevelser (se for eksempel Carlsen 2010d). I 2019 opprettet jeg også betterfootballskills.eu.
Selv om det er litt filosofisk og motsigende har Sokrates et poeng med sitatet “Scio me nihil
scire" = ”I know that I know nothing”. Men siden vi må ha et utgangspunkt for vår eksistens og
virksomhet, og at denne kunnskapen er svært praksisnær, tillater jeg meg med ydmykhet og
respekt for treneryrket å komme med følgende påstander vedrørende nytten av denne boka:
1) Denne kunnskapen kan gi et lag, klubb og/eller nasjon muligheten til bedre
ferdighetsutvikling enn alle andre gjennom en bedre utviklingsprosess. For dersom denne
kunnskapen ikke resulterer i en klar forbedring i måten vi jobber med å utvikle eller lære
fotballferdigheter, så beviser den at idrettsutdannelsen over hele verden har feil innhold.
Derfor mener jeg at boka representerer en vinn-vinn situasjon. Enten skaper den bedre
utvikling innen fotball enn i dag (direkte effekt), eller vi finner ut at idrettsutdanningen
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må endre retning (indirekte effekt). Begge deler kan betraktes som konkurransefortrinn. I
relasjon til dette vil mange bemerke at mesteparten av menneskets utvikling har skjedd
når vi har tenkt nye tanker, og at historien har lært oss at vitenskapen stort sett alltid
seirer til slutt. Innenfor fotball bør vi støtte oss til både samfunns- og naturvitenskap.
2) Etter min mening er det mulig å argumentere for at dette er en av de råeste
konkretiseringene av teoretisk og erfaringsbasert kunnskap i menneskets historie. Min
personlige erfaring er at menneskeheten har klare begrensninger i å konkretisere
erfaringer og kunnskap, og at vi snakker og skriver i alt for generelle former. Bevis for
dette er for eksempel formidlingen av omlegging til digital TV, pensjonsordninger, NAV,
selvangivelsen, kundeservice og bruksanvisninger. Samtidig understrekes det at jeg er
åpen for motbevis og å endre synspunkt, men jeg er villig til å argumentere tungt for å
bevise hvilke muligheter kunnskapen i denne boka kan gi. Det anbefales i så henseende at
de som vil argumentere mot står opp tidlig og spiser en god frokost .
Bakgrunnen for disse påstandene kan utdypes grundigere. Ut over det som allerede er kommet
fram bygger innholdet i boka på en enorm mengde litteratur og kunnskap som allerede finnes.
For det andre er de individuelle, relasjonelle og kollektive ferdighetene/arbeidskravene/
arbeidsoppgavene i boka stort sett en systematisering og konkretisering av hva de beste
fotballspillerne og fotballagene i verden gjør av handlinger (valg + teknisk utførelse) i kamp. Det
vil si analyser av ”best practice”. For det tredje er innholdet basert på erfaringene, kunnskap,
uttalelsene og tankene til en stor mengde trenere og personer fra ulike fagmiljøer over hele
verden. For det fjerde støtter jeg meg på spesifisitets- og konkretiseringsprinsippet, og NFF sin
definisjon av fotballferdighet. Sist har jeg utelukkende gode erfaringer med å jobbe i tråd med
innholdet i denne boka. Dette gjelder på tvers av ferdighetsnivå, kjønn, alder og kultur.
Samtidig understrekes det at vi snakker om påstander og faglig argumentasjon. Som nevnt er det
bare fint at folk argumenterer mot og prøver å tilbakevise en påstand. Fagpersoner har ulikt syn
på ting, og det å være uenig er ikke farlig, men heller et godt utgangspunkt for utvikling. Med
tiden vil både noe av kunnskapen i boka og generelle sannheter endre seg og ”gå ut på dato”.
Mitt ønske er bare at folk forstår at boka er særdeles grundig, og at alle er ydmyk og åpen for
”best practice”, systematikk, nøyaktighet, fagkunnskap, erfaring og vitenskap. I bunn og grunn er
boka et eksempel på å omgjøre informasjon og empiri til kunnskap, og deretter forvandle
kunnskap til konkrete ferdigheter som det er mulig å lære gjennom øving. Å generere konkrete
ferdigheter basert på kunnskaper betyr ofte at jeg starter å jobbe der andre slutter.
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I tillegg forsøker jeg å lære av historien. Mange uttaler at vi er ganske historieløse, noe som det
er mulig å være enig i tatt i betraktning at fotballkunnskapen i Norge trolig var høyere på slutten
av 1990-tallet enn i dag (Hjelseth 2012). Dessuten var det ingen som trodde eller sa i forkant at
IFK Göteborg skulle vinne UEFA-cupen i 1982 og 1987, at Norge skulle bli nr. 2 på FIFA
rankingen to ganger, at RBK skulle delta i Champions League åtte sesonger på rad, at Island
skulle slå England i 1/8-finale i EM i 2016, at Wales skulle komme til en semifinale i samme
EM, eller at Hapoel Beer Sheva fra Israel skulle slå ut både Inter Milano og Southampton i
Europa League 2016/2017. Men alt dette skjedde, og lignende prestasjoner kommer til å skje
igjen. Så hvorfor kan ikke dette skje av lag, spillere og/eller trenere i ditt/vårt land? Hvorfor kan
ikke Norge bli best i verden på fotballkunnskap? I så måte kan jeg siteres på at ”vinnerskalle
handler om å gå gjennom taket”. Det vil si å gjøre noe ingen har gjort før, eller å gjøre noe som
alle trodde var umulig. Denne boka er en slik historie på en eller annen måte.
Hovedbudskapet i boka er at fotball er en idrett som stiller store krav til taktiske ferdigheter eller
valg med og uten ball. I tillegg indikerer forskning (Carlsen 2016b) at dårlig teknisk utførelse er
en begrensende faktor for de individuelle prestasjonene i kamp. Derfor inneholder boka en
konkret modell/prosess for hvordan vi kan lære spillere a) å bli best i verden på valg med og uten
ball, generelt og i rolle; b) å utvikle et godt teknisk repertoar; og c) å spille godt sammen
relasjonelt og kollektivt. Modellen/prosessen består av 1) å konkretisere hvilke ferdigheter/
arbeidskrav/arbeidsoppgaver som må læres for å nå en gitt målsetting; 2) å øve ved å kombinere
bruk av selvregulering, andre pedagogiske tilnærminger og feedback; 3) å stille krav til at
spillerne tar personlig ansvar for egen og lagets utvikling; og 4) handlingene/prestasjonen og
læring/utvikling måles objektivt. Dermed får vi en konkret, nøyaktig og objektiv prosess uten
rom for slack. Arbeidsoppgavene jobbes med til de tilfredsstiller arbeidskravene. Logikken er at
dersom en nasjon utvikler tusenvis med fotballspillere som er best i verden på valg med og uten
ball, så vil helt sikkert noen av disse bli blant de beste i verden. For Norge sin del bør dette
suppleres med å utvikle spillere som er best i verden på disiplin og innsats, og som er best trent.
Til forskjell fra dagens seleksjonsprosess hvor de store fotballnasjonene alltid vil være best, kan
spillere og lag ved å følge denne modellen bli best i verden som en konsekvens av fagkunnskap
og en god prosess. Dette er i tråd med budskapet til blant annet Nils Arne Eggen og Egil Olsen.
De har både bevist og uttaler til stadighet at norske lag kan slå de beste. En plausibel forklaring
på deres suksess og uttalelser er at de har mer kunnskap om spillet, og at de legger merke til flere
detaljer, mangler og muligheter enn andre. Utfordringen er at mange personer ikke synes å
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forstå deres argumenter. Tilsvarende erfarer jeg når jeg viser utraget av min fotballfilosofi til
spillere og trenere over hele verden. Flere spør bare ”hva er dette”, ”hva skal du bruke dette til”
etc. Imidlertid har mange fått hakeslepp, blitt tause og/eller fått en wow-opplevelse. Følgelig
fornemmer jeg at dette kan bli en ny ”Van Gough, Sixto Rodrigues eller Jan Boklöw historie”.
Uansett er det en mulighet, og dermed en potensiell risiko for andre, at en person, klubb eller
nasjon ønsker å benytte seg av denne kunnskapen siden den eksisterer eksplisitt, og kan
anskaffes og omsettes. Den personen som forstår og tørr dette har gode muligheter for å skrive
en stor eller liten fotballhistorie. Og for å berolige folk, så handler det egentlig bare om å
fokusere på det viktigste, samt å gjøre alt med litt bedre kvalitet, mer konkret, og med en
tydeligere retning og progresjon enn i dag.
Foreløpig ønsker jeg å vente med kommersialisere boka. Først og fremst fordi markedet er for
lite til at det lønner seg økonomisk. Deretter må det lages mange illustrative figurer og bilder,
hele oppbygningen og layouten må pyntes opp, gode historier må tas med, og den må oversettes
til engelsk. Dette vil trolig resultere i en bok på 1200-1500 sider. Dog er dette en forholdsvis
enkel jobb sammenlignet med det som allerede er gjort. Inntil da kan denne kunnskapen enkelt
benyttes for å skape bedre prosesser, og som inspirasjon til og generering av ny kunnskap.
For å gjøre utviklingsprosessen komplett er målet å skrive to tilsvarende og supplerende bøker.
Det vil si en kombinert bok om min pedagogiske filosofi og min lederskapsfilosofi, og en bok
om min treningsfilosofi. En del har jeg klart på et tankemessig plan, og jeg har samlet
informasjon og begynt å skrive noe. Men med tanke på at det tok over 10 000 timer å skrive
denne kunnskapsboka kan slikt ta litt tid med mindre jeg får nok penger til å ansette hjelp. En
oversikt over hovedmomentene i disse påtenkte bøkene finnes i kapittel 29.0.
Skal denne kunnskapen gi noen praktisk effekt for et lag, eller på alle nivåer i en klubb eller
nasjon, må trenere og trenerveildere kurses. I den forbindelse skissers det fire ulike nivåer i
opplæringen. Disse kan gjennomføres gjennom høgskolesystemet eller som fotballkurs, og med
en del felles. Nivåene strekker seg fra å lære basisen med et enkelt og lite omfattende kurs (nivå
1), til topptrenerutdannelse med to års varighet på fulltid (nivå 4). Nivå to tilsvarer en utvidelse
av dagens Grasrottrener, nivå tre innebærer en litt mer omfattende variant av dagens UEFA Blisens eller en bachelor, mens nivå fire tilsvarer en kombinasjon av dagens UEFA A-lisens og
Pro-lisens eller en master. I disse kursene ligger det også en tilhørende opplæring i relevante
støttedisipliner. Som det kommer fram i figur nr. 20 og 21 henger alt dette sammen.
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Som avslutning på dette lange forordet inkluderes noen sitater fra kjentes navn i norsk og
internasjonal fotball. Sitatene er med på å bygge opp under mine to påstander på side 3 og 4,
samt at de illustrerer både tilstanden i og mulighetene for en klubb og/eller en fotballnasjon.
“Football is simple, but the hardest thing to do is to play simple football” (Johan Cruyff).
“If you are sprinting you start running too late” (Johan Cruyff).
“Det er noen spesielle spillere som alltid ser åpninger. De som ser vil skaffe seg seire. Men det
er ikke så mange som er i stand til å se” (Arsène Wenger).
"However, all these insecure people in football are often very nice to each other. They keep each
other in their comfort zone. If you are nice to me, I will be nice to you so we will both survive”
(Raymond Verheijen).
”Managers don’t know and they don’t know that they don’t know” (Bruno DeMichelis).
“In Italy we have a very good tactical culture and our players are well trained in various
systems and they are prepared to adapt” (Marcello Lippi).
”Fotball er sannsynligvis den enste idretten hvor kunnskap blir sett ned på. Det er fristende å
trekke det så langt som å kalle fotballen for teorifiendtlig”(Egil Olsen).
”Har du ikke en generell idrettsutdannelse så skaff deg en” (Nils Arne Eggen).
”Det er hevet over enhver tvil at alle fotballspillere i mer eller mindre grad er selvlærte!
Årsaken er at skoleringen som regel er tilfeldig og overflatisk, og at læring og automatisering
stort sett skjer ubevisst. Dette er resultatet av våre faglige kunnskapsbrister” (Anders Giske).

Oslo 26.9.2020

Kristian Holm Carlsen
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Bokas oppbygning
Boka starter med en generell innføring i fotballkunnskap (kapittel 1.0). Denne generelle
kunnskapen er, sammen med innholdet i kapittel 24.0-26.0, min mellomfagsoppgave,
hovedfagsoppgave, UEFA A-lisensoppgave, og min praktiske erfaring som spiller, trener, lektor
og veileder, med på å danne grunnlaget og forståelsen for resten av innholdet i boka. Både min
hovedfagsoppgave om ”Lederskap i fotball” (Carlsen 2002), mellomfagsoppgave/bachelor
oppgave om ”Ballbesittelse og effektivitet” (Carlsen 2000b) og min UEFA A-lisensoppgave om
”Valg og handlinger med ball” (Carlsen 2016b) finnes tilgjengelig på www.fotballforkids.no. Jeg
har i tillegg skrevet over 40 korte eller lengre fagartikler, og gjennomført flere mindre
forskningsarbeider. Noen av disse presenteres i kapittel 24.0, mens de resterende finnes på
hjemmesiden min og kommer i boka ”Fotball for Kids – Innhold, øvelsesbank og fagartikler”.
Videre har jeg blitt inspirert av litteratur om filosofi i trenergjerningen generelt (Bloom 1996;
Gjerset 1992; Kjørmo & Falkum 1993; Martens 1987b & 1997), om fotballfilosofi spesielt
(Castelo 2009; Eggen 1999; Hauge 1997; Holm et al. 1998; Isberg 1997 & 2001; Larsen 1992;
Lourenço 2010; Nakkim 1993; Olsen 1985 & 2011a; Ophus 2000; Sérgio 2009; Skrede 1992;
Vik 2013; Ulseth 2000; Aabrekk 1988) og om spillestilutvikling i fotball (Hughes 1990; Larsen
1997a; Larsen, Olsen & Semb 1996; Olsen, Semb & Larsen 1994; Peterson 1990; Peterson,
Larsen & Goksøyr 1997; Pollard, Reep & Hartley 1988; Saua 2011; Sund 1997; Tankesmia
2009). Selv om jeg ofte støtter meg på Egil Olsen og Nils Arne Eggen, er filosofien like mye
preget av egne erfaringer fra Brasil, og trenere fra Argentina, Portugal og Spania. I forlengelse
av dette må det nevnes at en trener med stor innvirkning på Europeisk fotball, den argentinske
treneren Bielsa, synes å ha mange like tanker som Egil Olsen. ”Bielsas fotballfilosofi er i
prinsippet ikke veldig ulik Egil Olsens filosofi; høyt press, stor fleksibilitet og stor løpskraft hos
spillerne. Og like viktig: Ballen skal alltid spilles framover på banen” (Vik 2013, s. 31). Mange
av de samme prinsippene sees også igjen hos Mourinho (Lourenço 2010).
I kapittel 2.0 presenteres 14 overordnete retningslinjer for min fotballfilosofi. Alle disse 14
punktene referer til og berøres nærmere i de resterende kapitlene. Kapittel 3.0-6.0 beskriver både
generelle og spesifikke retningslinjer som i sin tur også omhandles i kapittel 7.0-16.0, 19.0 og
20.0. I tillegg bygger kapittel 8.0-16.0 på de faste og dynamiske spillfasene eller angrepstypene i
figur nr. 1. Kapittel 18.0 tar for seg et litt mer ekstremt system. Imidlertid gjelder alle de
generelle betraktningene og de samme rollene også for dette systemet.
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Kapittel 19.0 og 20.0 inneholder de fleste momentene fra de foregående kapitlene, men relatert
til generell individuell ferdighet, relasjonell ferdighet, kollektiv ferdighet og rolleferdighet for de
ulike fotballrollene som dominerer i internasjonal fotball i dag. Det vil si at mens de andre
kapitlene beskriver min fotballfilosofi fra et mer helhetlig, akademisk, trenerstyrt og deduktiv
perspektiv, inneholder dette kapitlet detaljerte og konkrete arbeidsoppgaver1 generelt og for hver
rolle i et mer induktivt og spillersentrert perspektiv. Dette skille er av stor pedagogisk betydning.
De fleste spillere har både mest nytte av og størst forståelse for sin egen utvikling og rolle.
Følgelig vil de fleste spillerne profilere på at hele fotballfilosofien konkretiseres ned til klare
ferdigheter/arbeidskrav/arbeidsoppgaver som de opplever som personlige og viktige for deres
egen utvikling, og som de kan trene på i kamp og på trening. Samtidig må trenerteamet og noen
utvalgte spillere forstå helheten slik at hver enkelt detalj passer inn i en helhetlig struktur.
I kapittel 21.0 skisseres ulike forslag på tilpasninger i forhold til spillertyper, motstander og
kampens klima. Disse tilpasningene må bygge på gode analyser av både motstanderne og eget
lag. Noen av disse tilpasningene berøres også i de foregående kapitlene. Kapittel 22.0 handler
om spillerutvikling. Detaljer som jeg er usikker på listes opp i kapittel 23.0. De tre neste
kapitlene inneholder egen forskning, og et sammendrag av andres fotballkunnskap, forskning og
erfaringer (kapittel 24.0-26.0). Videre er kunnskapen i denne boka en del av en helhetlig strategi
for norsk fotball, og den presenteres i kapittel 27.0. Til slutt forklares bruk og nytte av valid
tracking teknologi (kapittel 28.0), og et sammendrag av andre filosofier (kapittel 29.0).
Selv om dette er en bok med fokus på praktisk anvendelse av kunnskap og i mindre grad
gjengivelse av kunnskap er informasjonsmengden enorm. Mye skulle egentlig vært skrevet
samtidig for å gi mening. Imidlertid må jo kunnskap skrives kronologisk, og så heller repeteres.
Videre bruker jeg mange kildehenvisninger2. Disse står ofte oppført i forbindelse med en konkret
faktaopplysning eller mening. Samtidig er innholdet så kompleks og helhetlig at det i mange
tilfeller føltes best eller nødvendig å oppgi kildene som generelt bakgrunnsstoff. Følgelig står det
enkelte steder listet opp en del kilder som innholdet støtter seg på uten å benytte en helt eksakt
kildehenvisning. Det opplevdes rett og slett for vanskelig, og det ville medført en så høy
frekvens av henvisninger at innholdet til tider ville blitt vanskelig å lese. Uansett bør
1

Ferdigheter, arbeidsoppgaver og arbeidskrav (= variabler) omhandles synonymt i min fotballfilosofi. I tillegg
betraktes ferdigheter synonymt med ressurser, og det inkluderer egenskaper, prosesser og tilstander. Det vil si at
arbeidskrav/ferdigheter konkretiseres og omformes til konkrete arbeidsoppgaver som spillerne kan øve på i spill på
trening og i kamp. Tilsvarende kan arbeidsoppgaver systematiseres i ulike kategorier av ferdigheter. Det skisseres
ulike arbeidskrav for alle arbeidsoppgavene/ferdighetene. Lista eller målsettingen kan tilpasses ønsket nivå.
2
Det står oppført litteraturliste i noen fagartikler, og disse kildene står også til slutt i den komplette litteraturlista.
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kildehenvisningen være så omfattende og eksakt at boka gir troverdighet, og at leseren klarer å
sjekke opp og fordype seg i relevant litteratur om ønskelig.
Avslutningsvis har jeg hele tiden prøvd å benytte meg av en vitenskapelig og forskningsbasert
tilnærming ved innhenting og systematisering av fakta og eksisterende kunnskap, og jeg har
studert flere emner innen metode og statistikk. Hyppig brukt litteratur i den sammenhengen er:
Bordens & Abbott 2011; Chalmers 1999; Côtè 1998; Côtè et al. 1993; Fontana & Frey 2000; Gill
& Johnson 1991; Grønmo 1996; Halvorsen 1993; Hellevik 1991; Holme & Solvang 1996; Kvale
1997; Lincoln & Guba 1985 & 1999; Løvås 2004; Martens 1987a; Mason 1996; Olafsen &
Jordet 2010; Patton 1990; Tranøy 1986; Wadel 1991; Yin 1994.
Jeg håper at de som leser boka eller deler av boka føler at tittelen på boka kan forsvares. Med
andre ord at denne kunnskapen kan gi et lag, klubb eller nasjon en bedre utviklingsprosess og
bedre ferdighetsutvikling enn alle andre. Som nevnt i forordet forutsetter dette at flere fordyper
seg i fotballfaget, og et bedre samarbeid mellom akademikere og praktikere. Skal
fotballkunnskap nå fram til alle involverte i fotball, må vi jobbe med kulturendring på alle tre
nivåer (Tank 2015). Dette er nivå 1 = artefakter (metoder, organisasjonskart, arbeidsmåter, utstyr
og alt som er sansbart), og det er alltid bevisst. Nivå 2 = verdier og holdninger, og verdiene er
ofte bevisste mens holdningene ofte er ubevisste. Nivå 3 = grunnleggende antagelser som alltid
er ubevisst og kan betraktes som taus kunnskap. Dette er mestrings og overlevningsstrategier
som oppsto i organisasjonens tidlige liv. Slike antagelser blir i neste omgang betraktet som
sannheter, og de er styrende for hvordan vi gjør det hos oss. Dersom det ikke er samsvar mellom
nivå en og tre, så vinner nivå tre (ibid). Etter min mening gjelder disse nivåene også for
organisasjonsutvikling og endringsprosesser generelt. Derfor er det ingen enkel oppgave å få folk
til å forstå at utvikling skjer når vi gjør noe nytt og bruker kunnskap på en ny måte. Dette gjelder
spesielt for meg siden jeg måtte avbryte en potensiell spillerkarriære og ikke har noe navn. Det
står litt mer om kultur i kapittel 27.1
Forhåpentligvis finnes det personer med makt innen toppfotballen som forstår de mulighetene
hans/hennes lag, klubb eller nasjon kan få med denne kunnskapen. Slike personer kan ende opp
med å skrive en stor eller liten historie. Han/hun vil rett og slett kunne skape bedre fotball for sitt
lag, klubb eller nasjon som en følge av en bedre prosess. Og som en påminnelse; husk at jeg er
imponert over mye av arbeidet som gjøres innenfor fotball i dag. Det er bare det at jeg mener det
er mulig å skape langt bedre prosesser enn i dag, og det starter med ikke å være fornøyd.
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A brief summary in English
My football philosophy is part of a more general and holistic coaching philosophy which consist
of six components that are related to each other. These are: 1) Practice on all the different types
of attacks and crucial situation. 2) Teach your players tactical skills and smartness so they
became the tactically smartest players in the world. 3) Use self-regulation as a pedagogical
method. 4) God organization, planning, accuracy, and quality on every detail. 5) Develop a
winner and learning culture where every player understands that they are responsible for the
team’s performance and satisfaction. 6) Individual and collective periodization. All these
components can be summarized and measured objectively with the use of a match analysis, a
new tracking system and statistic tools. More, they are related to the figure below and realized on
the day to day basis. Point number 1-5 and 7 are related to learning, point number 5 to social
aspect, and point number 4-6 and 7 to physiological adaption.
Objective = to win the next match, and/or to develop the world greatest football players3. To
achieve this we need to develop the best process and culture in the world in respect to:
Learning
Learning what
(Skills)

Learning how
(Pedagogic)

Physiological adaption
Fitness
(Katabolic)

General individual skills (practice)

Freshness
(Anabolic)

Social
Identity

Groupdynamic
Crew

Team

Role specific skills (matches and practice)
Other skills (practice and matches)
Human skills and values (practice and matches)

Individual skills are divided into general skills and role specific skills. About 200 general skills
are organized in 11 different categories. These are; 1) the ABC of football, 2) skills with the ball,
3) decision making with the ball, 4) moving and positioning = decision making without the ball,
5) defense skills, 6) decision making when defending, 7) mental and social skills 8), relational
skills, 9) physiological skills, 10) goal keeper skills, and 11) match winning skills. The latter is
the objective demands and measurement of every player’s individual performance in the game.
3

Normally the objective is to win the match. However, learning is the main objective in underage football.
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1.0

Generell fotballkunnskap

1.1

Fotballspillets faser

For å få oversikt over fotballspillets kompleksitet har jeg laget et forslag på en helhetlig figur
over fotballspillets faser (se figur 1). Figuren bygger på NFF sin definisjon av fotballferdighet,
ferdighetsdimensjonene og spilleprinsippmodellen (Bergo et al. 2002; Carlsen 2000b & 2002;
Dreier, Morisbak & Skarsfjord 2009; Eggen 1999; Larsen 1992; Olsen 1981 & 2011a; Olsen et
al 1994; Ronglan 2000). Den innledes med dynamiske og statiske spillfaser. Spillfaser tilsvarer
ulike typer angrep, men er litt mer nyansert. De resterende kapitlene er systematisert etter disse
spillfasene. Samtidig er de tradisjonelle angrepstypene beskrevet i kapittel 1.6. Pilene indikerer
hvordan de ulike spillfasene henger sammen. Hele piler indikerer sammenhengen mellom
dynamiske spillfaser, og dynamiske til faste spillfaser. Stiplete piler indikerer sammenhengen
mellom faste spillfaser, og faste til dynamiske spillfaser. For mer kunnskap om temaene her og i
resten av boka anbefaler jeg bøkene ”Effektiv fotball” og ”Winning formula” (se litteraturliste).
Dynamiske spillfaser starter med en offensiv overgang (breakdown) eller en offensiv dødball
som så kan gå over i angrep mot etablert forsvar. Offensiv overgang og angrep mot etabler
forsvar kan ende opp med offensive innlegg og/eller en avslutningssituasjon. Ideelt sett burde
alle angrep resultert i gjennombrudd inn i motstanderens 16m4 og en avslutning så lenge målet er
å score (Backe & Wall 2019; Carlsen 2013e). Mister laget ballen i angrep mot etabler forsvar får
de en gjenvinning eller en defensiv overgang. Vinner de ballen tilbake får de en offensiv
overgang, ofte kaldt en gjenvinningsbreakdown (en overgang som starter etter en gjenvinning),
eller de spille angrep mot etablert forsvar på nytt. En defensiv overgang går over til etablert
forsvar idet vi blir godt organisert med både posisjonell og numerisk balanse. Alternativt vinner
vi ballen og får muligheten til en offensiv overgang direkte etter en defensiv overgang. En
defensiv overgang og etablert forsvar kan resultere i innlegg og avslutning mot.
Alle dynamiske spillfaser kan ende opp med en offensiv eller defensiv dødball/fast spillfase.
Offensive dødballer resulterer enten i innlegg og mulig avslutning, angrep mot etablert forsvar,
gjenvinning, defensiv overgang, defensiv dødball eller ny offensiv dødball. Utfallet av en
defensiv dødball er enten innlegg og mulig avslutning mot, etablert forsvar, offensiv overgang,
offensiv dødball eller ny defensiv dødball.
4

16m benyttes synonymt med straffefeltet, boksen og feltet, mens 16m-streken er selve oppmerkingen av 16m.
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Ut over dette nevnes ofte frispillings-, oppspill-/gjennombrudds- og avslutningsfasen. Jeg
opplever at en inndeling i tre underfaser passer best i angrep mot etablert forsvar, men de to siste
underfasene er sentrale i alle spillfaser. Frispillingsfasen er når et lag klarer å sette i gang spillet
med kontroll, eller å spille seg fri fra høyt press eller motstanderens gjenvinningsfase. Sistnevnte
blir også kaldt ”å spille seg fri fra førstepresset”. Oppspillfasen er når laget i angrep velger å
spille ballen framover, for eksempel oppspillene i kapittel 9.0 og 10.0. Denne fasen er en
gjennombruddsfase selv om mange assosierer gjennombruddsfasen med gjennombrudd på øvre
1/3 del av banen. Gjennombrudd skapes imidlertid på en gang ballen passerer en motspiller i
lengderetningen (Olsen et al. 1994). I henhold til spilleprinsippmodellen (se kapittel 1.4) er
gjennombrudd et delmål og nødvendig for å score, mens frispillingsfasen og oppspill blir middel,
på lik linje med bredde, dybde og bevegelse, for å oppnå gjennombrudd og scoring (Olsen et al.
1994). Avslutningsfasen er selve avslutningen med tilhørende involveringer, og det løftes opp
som en egen spillfase i min fotballfilosofi. I de sener årene har det blitt vanlig å snakke om A1,
A2 og A3, eller å dele opp i tre nivåer (se kapittel 1.6). Alternativt kan man også dele inn i
angrep som resulterer i mål, angrep som skaper en målsjanse, angrep hvor laget burde ha skape
en målsjanse og generelle angrep = resten (Carlsen 2016b).
Til høyre i figur nr. 1 står hensikten eller hva et lag ønsker å oppnå med de ulike spillfasene.
Grønn skrift er hensikten med de faste spillfasene (dødballer). I angrep er hensikten og spillets
ide først og fremst å score mål, men også å unngå å miste ballen. Å holde på ballen kan være en
strategi for å trygge ledelsen (Larsen 1992). I forsvar er hensikten både å vinne ball og å hindre
mål mot. Til nærmere eget mål til mer fokus på å hindre mål, og motsatt. Til venstre står ulike
hjelpemidler som laget og spillerne benytter for å oppnå ønsket hensikt. De gjelder for alle
spillfasene, og de er omtalt i senere kapitler og i kapittel 1.4. Nedre del av figuren viser at alle
spillfasene stiller krav til og er avhengig av ferdigheten til hver enkelt spiller og rolle, relasjoner
mellom to eller flere spillere, og for laget som helhet. De to sistnevnte utgjør også lagets interne
omgivelser. Med dette mener vi retningslinjer for hvordan spillere skal organiseres i forhold til
hverandre, og hvordan laget skal organiseres som en helhet. Til slutt står det noen ytre forhold
som utgjør lagets eksterne omgivelser, inkludert motspillet. Disse kan ikke kontrolleres fult ut,
men det er lurt å ta spesielle hensyn, å gjøre gode forberedelser og å ha god tilpasningsevne. Alle
spillfasene må øves på, basert på individuell spisskompetanse, ferdighetsdimensjonene,
oppgaven og eksterne omgivelser. De fire ferdighetsdimensjonene er den individuelle,
relasjonelle og strukturelle dimensjonen, og kampdimensjonen (Bergo et al. 2002).
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Fotballferdighet = hensiktsmessig handlinger for å skape og utnytte spillsituasjonen til fordel for eget lag på kort og lang sikt
Hjelpemidler

Spillfaser (dynamisk)

- Bevegelse,
posisjonering og
kroppsstilling
- Bredde
- Dybde
- Pasningsspillet og 1A
Skape og utnytte rom for
gjennombrudd

Spillfaser (fast)

Offensiv overgang (breakdown)
Offensive innlegg og
avslutningsfasen
Angrep mot etablert forsvar

Hensikt/oppgave (2)
-

Score mål

-

Score mål
Trygge ledelsen
Trøtte ut motstanderen

Gjenvinning

Offensiv dødball

-

Vinne ball (score mål)

Defensiv overgang

Defensiv dødball

-

Hindre mål og vinne ball
(hindre mål og vinne ball)

-

Hindre mål
Vinne ball eller kontrollere

Hindre rom og gode
gjennombrudd

- Balanse, posisjonering
og kroppsstilling
- Konsentrering
- Dybde
- Duellspillet og 1F
(1) Individet

Etablert forsvar
Individuelt og rolle

Defensive innlegg og å
blokkere/hindre avslutning

Relasjonelt (konstellasjoner)

Kollektivt (laget)

interne omgivelser (3)

Ytre forhold = klima, høyde over havet, baneforhold, tid og rom, arenaforhold, dommer, motspillere og motspill
eksterne omgivelser (3)
Basert på individuell spisskompetanse må alle spillfasene øves på i forhold til alle ferdighetsdimensjonene, oppgaven og eksterne omgivelser
Fig. nr.1: Fotballspillets faser. En kort beskrivelse av figuren foreligger på de to forrige sidene, og de resterende kapitlene utledes fra denne figuren.
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1.7

Kampsyntaks

Syntaks kan oversettes med oppbygning, og kampsyntaks referere til hva som skjer i en
fotballkamp, og tendenser fra et antall kamper, hos spesielle lag og/eller spillere (Alderson 1990;
Brackenridge & Alderson 1983; Carlsen 2000b; Dufour 1993; Franks 1996; Hughes 1996;
Lanham 1993; Larsen 1992, 1997b & 2001; Larsen, Olsen & Semb 1996; Larsen & Tenga 1998;
McGarry & Franks 1996; Norton 2013; Olsen 2011a; Olsen & Larsen 1997; Olsen et al. 1994;
Reilly 1993; Sarmento et al. 2014; Shestakov et al. 2009; Tenga 1999 & 2003). Det står mer om
kamp- og spilleranalyse i kapittel 21.1.
Nedenfor presenteres eksempler på hva som kjennetegner fotball på internasjonalt toppnivå
herrer. Funnene er sentrale i utviklingen av min fotballfilosofi. Der det ikke står spesifikt hvor
tallene er hentet fra så stammer de fra flere ulike undersøkelser og/eller turneringer. Gjelder
funnene fra en bestemt undersøkelse eller turnering så er dette oppgitt. Noen av empirien fra
ulike undersøkelser i kapittel 25.0 og 26.0 er også tatt med i dette kapitlet. Tilsvarende er noe av
tallmaterialet fra min mellomfagsoppgave (Carlsen 2000b) og UEFA A-lisensoppgave (Carlsen
2016b) inkludert. Vanligvis deles angrepssyntaks, effektivitetssyntaksen og vinnersyntaksen inn
i flere underkategorier (Carlsen 2000b; Larsen 1992 & 1997b; Larsen et al. 1996; Olsen &
Larsen 1997). I tillegg kunne noe av empirien vært systematisert i andre hovedkategorier (ibid).
Men for å forenkle presentasjonen av data, systematiseres all data/empiri/ funn i fire kategorier:
1) Angrepssyntaks i hele kamper, 2) effektivitetssyntaks, 3) vinnersyntaks og 4) diverse.
1) Angrepssyntaks i hele kamper:
ږ

Effektiv spilletid per kamp er i snitt ca. 53-57 minutt, og den har vært synkende i VMsluttspill i perioden 1966 til 2010 for så å øke igjen i VM 2014 (Carlsen 2000b; Damm
1994; Euro 2000; FIFA 2006a, 2010 & 2014b; Larsen 1992; Larsen et al. 1996; Olsen et
al. 1994). Dette skyldes trolig at stopptid i forbindelse med en dødball har økt i samme
periode, mens varigheten på hver spillperiode er noenlunde lik. Andre undersøkelser
kom fram til at effektiv spilletid på 1990-tallet var rundt 60 minutt (Dufour 1993; Grant
& Williams 1997; Larsen & Tenga 1998). Basert på tallene ovenfor er effektiv spilletid
per minutt ca. 35-40 sekund, noe som også stemmer med Larsen (1992).

ږ

I snitt skifter ballen eier 4 ganger per minutt (Larsen et al. 1996).

ږ

Selv fant jeg ut at en kamp inneholder nesten 270 angrep i snitt, eller omtrent 135 angrep
per lag når vi bruker kontrollbegrepet ved angrep (Carlsen 2000b). Dette samsvarer
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rimelig godt med nyere empiri hvor antall angrep i snitt per lag i VM 2010 var 129,4
versus 122,5 i UEFA Champions League 2011 (Olsen 2011b). Ved ”gammel
operasjonalisering”13 er antallet ca. 180 angrep per lag, hvor 120 angrep starter med en
ballerobring i spill (Franks, Partridge & Nagelkerke 1990; Larsen 1992; Larsen et al.
1996; Olsen et al. 1994).
ږ

Antall ballerobringer i spill per kamp i EM 1988 varierte fra Irland med 153 til Sovjet
med 106 (Larsen 1992). I EM 1988 hadde hver breakdown-periode en gjennomsnittlig
varighet på 8,7 sekund (ibid). Generelle trekk ved breakdownangrep er at de som oftest
varer under 10 sekund (66-72 %), de fleste starter på egen banehalvdel (84-91 %), de
inneholder stort sett færre enn fire pasninger (74 %), og nesten halvparten ender opp med
balltap i samme sone som der laget vant ballen (Flå 2007; Larsen 1992). I EM 1988 var
varigheten på angrepene kortere til høyere opp i banen laget vant ballen (Larsen 1992).
Tilsvarende var sannsynligheten for å nå farlig sone større til høyere opp i banen et lag
vant ballen (ibid). Samtidig kjennetegnes effektive overganger i både EM 1988 og VM
2002 av at de inneholdt litt flere trekk enn overganger generelt (Flå 2007; Larsen 1992).
Tilsvarende funn ser vi ved angrep mot etablert forsvar (Carlsen 2000b; Hughes &
Churchill 2005; TFS 2010a).

ږ

Nesten 21 % av alle overgangene på motstanderens banehalvdel i EM 1988 startet med
en gjenvinning (Larsen 1992).

ږ

I Norges landskamper i perioden 1996-1999 var det 73 gjenvinninger i snitt per kamp
(Carlsen 2000b).

ږ

Eldre studier indikerer at det i snitt er 110-120 dødballsituasjoner per kamp (Franks et al.
1990; Larsen 1992). Innkast og frispark utgjør mesteparten av dødballene med ca. 1/3 del
hver. I VM 1986 og 1990 var frispark den mest frekvente dødballsituasjonen, mens
innkast utgjorde den største andelen i engelsk og norsk fotball på samme tidspunkt (ibid).

ږ

Studier fra 1980- og 1990-tallet indikerer at 41-47 % av alle angrep startet i
forsvarssonen, 41-42 % i midtbanesonen og 12-17 % i angrepssonen (Franks et al. 1990;
Hughes 1990; Larsen 1992; Larsen et al. 1996; Olsen et al. 1994). Angrepsslutt er logisk
nok nærmere mål, og i VM 1990 sluttet 12 % av angrepene i forsvarssonen, 41 % i
midtbanesonen og 47 % i angrepssonen (Franks et al. 1990).

13

Kontrollbegrepet vil si at et angrep varer fra det ene laget har kontroll over ballen, til det andre laget får kontroll
over ballen, eller til ballen går til dødball (Carlsen 2000b & 2016b). I kontrollbegrepet ligger det at spillerne på det
angripende lag eier ballen og kan foreta valg 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. På den måten vil en eller flere
gjenvinninger inngå i det opprinnelige angrepet og ikke defineres som nye angrep, hvilket er tilfellet ved ”gammel”
operasjonalisering (ibid).
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1.8

Teknisk repertoar eller tekniske ferdigheter

Inndelingen av tekniske ferdigheter/teknisk repertoar er langt på vei basert på egne erfaringer,
innovative spillere, litteratur og en muntlig overføring fra mange andre trenere. Og selv om
inndelingen er forankret i litteratur om teknisk repertoar (Andersen 1994; Bate 1996; Bergo
2008; Bergo et al. 2002; Carlsen 2017c & 2020b; Dreier et al. 2009; Elvebakken 1990; Giske
1997, 2008 & 2012; Hegre 2008, 2014 & 2015; Holmedal 2008; Hughes 1990; Morisbak et al.
1986; NFF 1994a, 2003 & 2009; Stinessen 2016; Ukjent 1997), er det fult mulig å definere/
operasjonalisere og kategorisere tekniske ferdigheter/teknisk repertoar på en annen måte. Blant
annet bruker både Hughes (1990) og Mortensholm (2012) en annen type inndeling av pasninger.
Teknisk repertoar/tekniske ferdigheter er nært knyttet til teknisk utførelse i figur nr. 1 i kapittel
1.1. Samtidig påvirkes teknisk utførelse av spillerens psykologiske, fysiologiske, pedagogiske,
sosiale, emosjonelle og koordinative ferdigheter/ressurser (Carlsen 2001; Gjerset 1992; Gjerset
et al. 2006; Kjørmo & Hetland 2000). På grunn av høy kompleksitet gjøres det ikke noe forsøk
på å systematisere dette i en hierarkisk eller relasjonell modell ut over det som finnes i Bergo
med flere (2002). Men det er viktig å huske på at selv om teknisk repertoar er en forutsetning for
god teknisk utførelse, og det å gjøre gode handlinger i kamp, er det vanlig å betrakte det som
delferdigheter (Andreassen & Wadel 1996; Bergo et al. 2002; Dreier et al. 2009). Følgelig må
spillere lære å bruke teknisk repertoar i kamp/spill til å skape fordeler for eget lag (Bergo et al.
2002). Dette innebærer å øve på tekniske ferdigheter/teknisk repertoar langs hele
funksjonalitetsskalaen (Bergo et al. 2002; NFF 2013; Olsen et al. 1994), men mest i spill/kamp.
"Technique is not being able to juggle a ball 1000 times. Anyone can do that. Technique is
passing with one touch, with the right speed, at the foot of your team mate" (Johan Cruyff).
Ferdigheter til førsteangriper (1A) eller teknisk repertoar offensivt med ball for utespillere:
ږ

Medtak, mottak og nedtak, eller flyttouch, limtouch og kontrolltouch (1.touch), både i ro,
ved bevegelse mot ball og fra ball, og i fart – såle, innside, utside, bryst, lår, hode,
”Zidane-medtak” og ”Iniesta-medtak”.

ږ

Pasning og tilslag – innside, haltliggende vrist, kipp, utside, strak vrist, spade/lobb, skru,
tempopasning (både på stille ball, møtende ball og/eller rullende ball fra), hel/halv volley
og heading, samt tempo på touch.

ږ

Innlegg – direkte innlegg, innlegg etter føring, innlegg med liten/vanskelig/spiss vinkel,
innlegg etter vending, innlegg med yttersiden, i steget innlegg og lobbinnlegg.
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2.0

Overordnede prinsipper14

Fotballfilosofien er en del av en større helhetlig filosofi eller flere filosofier for trenergjerningen
og treningsprosessen. Dette kommer fram i figur nr. 20 og 21. Alt henger sammen alle veier.

Fig. nr. 20: Hovedkomponentene i min totalfilosofi for trenergjerningen og treningsprosessen. Totalfilosofien og
disse seks fokusområdene kan sammenfattes i en 1) fotballfilosofi, 2) pedagogisk filosofi, 3) lederskapsfilosofi, og
4) treningsfilosofi. Denne figuren henger nøye sammen med figur nr. 21.

Hovedfokus = å vinne15 neste kamp, og/eller å utdanne verdens beste fotballspillere og fotballag
Verdens beste prosess og kultur
Læring
Lære hva og
hvorfor
(ferdighet)

Lære hvordan og
når (pedagogikk
og didaktikk)

Fysiologisk adapsjon
Fitness
(katabolsk)

Freshness
(anabolsk)

Miljø
Identitet

Gruppedynamikk

Fig. nr. 21: Oversikt over hovedfokus i toppfotballen, og hovedkategoriene for treningsprosessen. Fra figur nr. 20
kan boks nr. 1-5 og 7 relateres til læring, boks nr. 5 til miljø, og boks nr. 4, 6 og 7 til fysiologisk adapsjon.
14

Trenerens valg av fotballfilosofi, og spillernes evne til å lære den, avhenger av trenerens kunnskap og erfaring om
fotball, pedagogikk, fysiologi, psykologi og lederskap; spillernes tekniske repertoar (teknisk utførelse) og valg; samt
spillernes fysiologiske, psykologiske, sosiale, pedagogiske, emosjonelle og koordinative ferdigheter (Carlsen 2002).
15
Som oftest er målet å vinne kampen, men i enkelte situasjoner kan uavgjort eller til og med tap med få mål være
nok. Samtidig er det å vinne ikke alltid forenelig med god spillerutvikling (se kapittel 22.0).
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I toppfotballen handler alt om å vinne neste kamp, eller i alle fall å oppnå et gunstig resultat, og å
utvikle verdens beste lag og spillere. I den forbindelse er det mulig å argumentere for at resultatet
er en funksjon av spillermateriell x fotballfilosofi x prosess x flaks. Derfor må vi først få tak i så
godt spillermateriell som mulig, og å utvikle en omfattende, presis/konkret og fleksibel
fotballfilosofi. Deretter må alt fokus rettes mot å utvikle verdens beste prosess og kultur.
Prosessen deles igjen inn i momenter som omhandler 1) læring, 2) fysiologisk adapsjon og 3)
miljø. Læring omfatter a) hva spillerne skal læres, det vil si hvilke ferdigheter de skal lære, og
hvorfor; og b) hvordan og når de skal lære disse ferdighetene, noe som vil si riktig pedagogikk i
henhold til modning og alder; og c) hvorfor lære dette. Svaret på ”hvorfor” er generelt for å
vinne fotballkamper; skape mest mulig glede, læring, mestring og flow/flytsoneopplevelser;
tilfredsstille spillernes behov; utvikle bedre selvoppfattelse; og å utvikle toppspillere og gode
samfunnsborgere med god helse. Hva spillerne skal lære kommer fram i min fotballfilosofi.
Hvordan og når opplæring bør foregå berøres i kapittel 19.0, 20.0, 22.0 og 29.2, og nøyere i egen
bok om min pedagogiske filosofi. I samme bok omhandles også alt som har med miljø å gjøre,
noe som er nedfelt i min lederskapsfilosofi. Fysiologisk adapsjon handler om hvordan laget og
spillerne skal trene for å utvikle kapasiteten sin (fitness), og hvordan de skal restituere seg, unngå
skader og rehabilitere seg etter skader (freshness). I den forbindelse er det nødvendig å ha
kontroll på både ekstern og intern treningsbelasting. Alt dette gjengis i en egen bok om min
treningsfilosofi, og det står litt om det i kapittel 28.0 og 29.3. Følgelig kan min fotballfilosofi og
pedagogiske filosofi primært knyttes opp mot læring, lederskapsfilosofi til miljø, og
treningsfilosofi til fysiologisk adapsjon. Samtidig henger alt nøye sammen slik at det er viktig
med godt lederskap og god kunnskap om trening for å lære spillerne fotballferdigheter, lære dem
opp i trenerens fotballfilosofi og for å trene riktig.
Fra forordet husker vi at modellen/prosessen består av 1) å konkretisere hvilke ferdigheter/
arbeidskrav/arbeidsoppgaver som må læres for å nå en gitt målsetting; 2) å øve ved å kombinere
bruk av selvregulering, andre pedagogiske tilnærminger og feedback; 3) å stille krav til at
spillerne selv tar personlig ansvar for egen og lagets utvikling; og 4) handlingene/prestasjonen og
læring/utvikling måles objektivt uten slack. Relatert til hovedkategoriene i figur nr. 21, vil lære
hva og hvorfor relateres til punk nr. 1, mens lære hvordan og når forbindes med punktene 1-4.
Men selv om vi ønsker mest mulig objektivitet, vil det alltid være behov for intuisjon og skjønn.
Tankegangen/modellen/prosessen og hovedkategoriene i figur nr. 20 og 21 gjelder også i
aldersbestemt fotball. Men til motsetning fra toppfotballen, mener jeg at glede, læring, mestring,
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flow, utvikling, positiv selvoppfattelse, helse og samhold er hovedfokus i aldersbestemt fotball.
Det samme gjelder for sosiale seniorlag. Derfor er min fotballfilosofi designet for 1) å vinne flest
mulig kamper på toppnivå, 2) å utvikle de smarteste spillerne i verden i henhold til valg og
teknisk utførelse i de ulike spillfasene og dimensjonene i figur nr. 1, og 3) la spillerne oppleve så
mye mestring og flow at de fortsetter å spille fotball. Sistnevnte er viktig for å utvikle gode
samfunnsborgere med god helse, og for å ivareta menneskers behov og fotballens egenverdi.
Spillerutvikling omhandles i kapittel 22.0, og i egen bok om pedagogikk og lederskap.
I henhold til utviklingsområdene i figur nr. 20 er det naturlig å knytte boks nr. 1, 2 og 7 opp til
min fotballfilosofi og innholdet denne boka. Boks nr. 1 konkretiseres i kapittel 7.0 til 19.0, mens
boks nr. 2 knyttes mot innholdet i kapittel 3.0 til 6.0 og 20.0. Boks nr. 3 omhandler pedagogikk
og opplæring i fotballfilosofi, og kobles derfor opp mot min pedagogiske filosofi. Boks nr. 4 og
6 kan relateres både til det konkrete treningsarbeidet, og spillernes adapsjon til trening og
kamper. Dette bygger på min treningsfilosofi. Det å skape et godt miljø og god kultur (boks nr.
5) er både et produkt av hele treningsprosessen, samt at det må jobbes med daglig. I den
forbindelse er lederskap sentralt, og det er forankret i min lederskapsfilosofi. Til slutt er det
viktig å understreke at alt henger sammen og påvirkes samtidig. Derfor er det i praksis ikke alltid
enkelt eller hensiktsmessig å dele innholdet i blokker.
Som det kommer fram av figur nr. 20 er tanken at alle de seks nevnte hovedkategoriene skal
summeres, måles og følges opp på en objektiv måte i boks nr. 7. I tillegg skal det benyttes en
direkte analyse av arbeidskravene/ferdighetene i fotball (Carlsen 2001; Kjørmo & Hetland
2000). Dette gjelder både fysiologiske, psykologiske (kognitive og mentale), teknisk utførelse,
taktiske (valg), sosiale, pedagogiske, emosjonelle og koordinative arbeidskrav/ferdigheter
(Carlsen 2001; Gjerset 1992; Gjerset et al. 2006; Kjørmo & Hetland 2000). Uten å gå nærmere
inn på alle disse ferdighetene/arbeidskravene her, kan det nevnes at jeg mener de viktigste
ferdighetene i fotball er: 1) Å gjøre god valg med god teknisk utførelse i de ulike spillfasene og
dimensjonene i figur nr. 1. Det vil si valg og teknisk utførelse med ball offensivt, og valg og
teknisk utførelse uten ball offensivt og defensivt. 2) Bruk og gjenoppbygging av ATP per
tidsenhet. 3) Mentale ferdigheter, og da spesielt nå fokus og nullstilling, ta ut kapasiteten,
tenningsnivå og innsats versus ro med ball, og både mestrings- og resultatfokus. 4) Et godt
utviklet teknisk repertoar.
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De absolutte kravene til enkeltspillere er ”matchvinnerferdighetene” i kapittel 19.2. Imidlertid
bidrar alle de generelle individuelle ferdighetene, rolleferdighetene, relasjonelle ferdighetene,
kollektive ferdighetene og kampferdighetene til at enkeltspillere presterer bedre på
matchvinnerferdighetene. Uansett er spillernes individuelle dyktighet den viktigste faktoren for
gode lagprestasjoner og det å vinne flest mulig fotballkampene. Følgelig må spillernes dyktighet
og ferdigheter måles på en direkte måte, og hvor matchvinnerferdigheter blir et direkte mål på
hvor mye de bidrar til å vinne kampen. Når det gjelder de andre ferdighetene skal de også måles
og evalueres så objektivt og nøyaktig som mulig. Det vil si at dersom en spiller jobber med å
velge riktig grunnstilling i 1 mot 1 dueller, så skal han/hun jobbet med dette helt til målsettingen
er nådd. Logisk nok bør målsettingen for de fleste ferdighetene til slutt være null feil eller alltid
riktig, men det kan settes delmål på veien. Samtidig må noen ferdigheter evalueres kvalitativt.
Fotballfilosofien er fundert i et 1-4-4-2 system, men de overordnete prinsippene gjelder uansett
system, men rollene blir litt ulike i de forskjellige systemene. Dessuten må det understrekes at
system og formasjon ikke er det mest sentrale i min fotballfilosofi. Det er de konkrete ferdigheter
knyttet til de ulike kategoriene av individuelle-, relasjonelle-, kollektive- og kampferdigheter
som er viktigst. Disse henviser henholdsvis til den individuelle, relasjonelle, kollektive/
strukturelle dimensjonen, og kampdimensjonen (Bergo et al. 2002), hvor den siste kan benevnes
som spill-motspill. Videre er det om å gjøre å ha en spillestil og endringsfleksibilitet som gjør at
vi vinner på en dårlig dag, og selv om vi ikke dominerer kampen og motstanderen gjør alt det vi
ønsker at de ikke skal gjøre. Suksessfaktorer er å ha et høyt bunnivå, knallhard defensiv jobbing,
minimaliserer balltap på egen banehalvdel, ha matchvinnere med gode matchvinnerferdigheter,
og å score det første målet.
Min fotballfilosofi kan i korthet systematiseres i følgende: 1) Å velge en spillestil for å vinne, og
alltid å ha en plan for å score det første/neste målet, 2) Fokus på alle spillfasene, 3)
gjennombruddshissighet, 4) bevegelse, 5) posisjonering og kroppsstilling, 6) riktig risiko med og
uten ball, 7) balanse og kompakthet, 8) balltempo, 9) valg med og uten ball, 10) individuelle
ferdigheter 1 mot 1, 11) teknisk repertoar, 12) laget i forsvar, 13) dødballer, og 14) variasjon og
fleksibilitet. Samtidig er det viktig at alle spillere forstår at vi vinner som et lag og taper som et
lag. Det innebærer at vi alltid, med mindre vi har en spiller utvist, angriper med 11 spillere og
forsvarer oss med 11 spillere. Alle skal bidra med å score eller trygge ledelsen når vi har ballen,
og alle skal jobbe knallhardt for å vinne ballen eller hinder mål mot når motstanderen har ballen.
"In my teams, the goalie is the first attacker, and the striker the first defender" (Johan Cruyff).
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3.0

Pasning, medtak/mottak/nedtak (1.touch) og førsteangriperferdighet (1A)

“Behind every kick of the ball there has to be a thought” (Dennis Bergkamp).
Dette kapitlet omhandler valg med ball og ferdigheter til ballfører/førsteangriper (1A). Ballfører
er styrende for spillet og ansvarlig for hva som skjer med ballen17. Ballfører har til enhver tid
valget mellom å avslutte, avklare, drible, holde på ballen, spille pasning, inkludert flikk og stuss,
eller slå innlegg (Carlsen 2017a; Hughes 1990). I tillegg må han/hun velge hvor ballen tas med
eller slås (retning), ønsket teknikk, tidspunkt (når), og antall berøringer (ibid). Målet er å få
ballen til en medspiller, passere en medspiller, å få ballen inn i de områder på banen hvor mål
scores, eller å produsere effektive angrep. Imidlertid handler det av og til om ikke å miste ballen
i farlig sone eller på feil tidspunkt ved å slå/flikke ballen inn i ledig eller ufarlig rom, skaffe seg
en dødball, eller å slå ballen til innkast. Ballførers valg berøres også i kapittel 1.2, 8.0 til 12.0 og
Carlsen (2017a), mens teknisk repertoar offensivt er skissert i kapittel 1.8, 19.2, 19.3, og 22.4.
Når det gjelder å slå gode pasninger ligger det i bunn at spillerne må kunne den tekniske
utførelsen på alle pasningstypene i kapittel 1.8 (Dreier et al. 2009; Hughes 1990). Det vil si
innsidepasning, halvtliggende vristspark, kipp, tempopasning, strak vrist langs bakken,
utsidepasning, innlegg, volleypasning, spade/lobb, og i steget pasning uten mellomsteg. Alle
pasningsteknikker bør beherskes både på stille ball, rullende ball og direkte på møtende ball.
Hensikten er å få pasningen (kamuflert eller vanlig) fram til medspiller til riktig tid (timing),
riktig sted (nøyaktighet) og med riktig kraft. Her kan det legges til at det er lettere å lese og
snappe en pasning med innsiden enn med vristen og utsiden (Hughes 1990). I tråd med en
gjennombruddshissig spillestil er en god pasning en pasning som kommer frem til medspiller,
gjør det enklest mulig for han/hun å ta imot eller distribuere videre, og reduserer balansen18 hos
motstanderen (Carlsen 2017a). I tillegg er det en god pasning når ballfører/førsteangriper (1A)
finner en åpning som gjør at vi spiller oss fri fra hardt press (ibid). Sistnevnte krever at spillerne
behersker et hurtig pasningsspill på små flater (Sivertsen 2014b).
17

Jeg synes norske trenere stiller for lave krav til ballførers/førsteangripers (1A) handlinger (valg + teknisk
utførelse). Dette gjelder spesielt trenere som jobber med spillerutvikling og gode aldersbestemte spillere. Min
opplevelse er at det stilles mye tøffere krav til 1A og det å unngå unødvendige balltap i land som Brasil, Portugal og
Spania. I tråd med dette har jeg laget en prioritert liste over kravene/måloppnåelse til 1A: 1) Å score mål; 2) å slå en
målgivende pasning eller å bidra til målgivende angrep; 3) å bidra med å skape en avslutning, målsjanse eller farlig
situasjon; 4) å skape gjennombrudd, eller å drible, vende eller spille pasning til medspiller som reduserer balansen
hos motstanderlaget; 5) å spille sikker pasning til medspiller; 6) å få dødball; og 7) ikke å miste ballen i farlig
område/situasjon. På samme måte som ved 1 mot 1 defensivt mener jeg at vi kan lære litt av futsalspillere her.
18
En gjennombruddspasning vil alltid redusere balansen hos motstanderlaget, men i noen situasjoner vil en pasning
på tvers også kunne redusere balansen. Dette gjelder spesielt ved pådrag, frispilling, assist og en spillvending.
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7.0

System/formasjon

Rektoren på Coverciano, Uliveri, skal ha sagt at ”vi er overbevist om at nøkkelen er taktisk
fleksibilitet. Lag som kan endre system fra kamp til kamp. Lag som forsvarer seg på en måte og
angriper på en helt annen. Framtiden tilhører lag som kan bytte klær” (Haugstad 2017, s. 39).
Formasjon betegner spillernes statiske utgangsposisjon på banen (Olsen 1974), og kan referere til
både lagdelsformasjon og lagets formasjon (Olsen 1981). Lagdelsformasjon er den innbyrdes
plasseringen av spillere innen de enkelte lagdelene, mens 1-4-4-2, 1-4-4-3 etc. vil være
eksempler på lagets formasjon (ibid). System brukes som betegnelse på så vel utgangsposisjon
som anvendelse av denne i spillet (Olsen 1974). Det blir den praktiske, dynamiske anvendelsen
av formasjonen (Olsen 1981). Systemet sier også noe om hva som prioriteres i henholdsvis
angrep og forsvar (ibid). Mer generelt inneholder system elementer av planlegging og utvikling
av retningslinjer over tid, samtidig som det også forbindes med lagtaktiske forhold (Olsen 1985).
Uten å bli for akademisk er både system og formasjon en del av den strukturelle/kollektive
ferdighetsdimensjonen (Bergo et al. 2002). System og formasjon er med på å definere de ulike
rollekravene til ulike posisjoner, samt hvilke individuelle og relasjonelle ferdigheter spillerne
utvikler. Imidlertid er det trolig ikke den viktigste faktoren for å vinne fotballkamper. De
individuelle ferdighetene og spillestil er nok viktigere. Kanskje av den grunn mener blant annet
rektoren ved Coverciano, Uliveri, at posisjonene slik vi kjenner dem i dag muligens vil forsvinne
(Ibrulj 2014b). Dessuten mener noen at Zidane var den første spilleren som lærte Ancelotti at
spillerne du har er viktigere enn formasjonen du bruker (Haugstad 2017; Sivertsen 2014b).
Historien har vist oss at både formasjonen og rollene utvikler seg, og at rollene skifter navn og
innhold (se Carlsen 2014c). Dette må vi også forvente skjer i framtiden. Følgelig synes en viss
grad av fleksibilitet i bruken av system og formasjon i opplæringen og ut fra kampens klima å
være fordelaktig. Det å endre system og formasjon mot enkelte motstandere, i pausen for å snu
kampen eller mot slutten av kamper er både vanlig og kan være utslagsgivende for å oppnå et
bedre resultat (Barcelona tactics 2011; Haugstad 2017; Holm et al. 1998; Sivertsen 2014a).
I forlengelsen av forrige avsnitt mener jeg at det er en fordel om spilleren behersker minimum to
ulike roller/posisjoner og systemer. I tillegg ser jeg potensialet i 1-5-5/1-5-4-1/1-3-5-2/1-5-3-2
systemet. Flere lag har i det siste prøv dette med stort hell, blant annet Italia i EM 2012 og 2016,
Costa Rica i VM 2014, og italienske klubblag i de sener åra (UEFA 2012b, 2012c & 2016; FIFA
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9.0

Angrep mot etablert forsvar med gjenvinning i et 1-4-4-2 system

"Spillet i lengderetningen av banen avgjør kampen" (Nils Arne Eggen).
Som det kom fram i kapittel 1.5 ligger forskjellen i spillestil i angrep først og fremst i graden av
gjennombruddshissighet (Larsen 1992; Olsen 1985, 2001b & 2011a; Olsen et al. 1994). Det er
tilsynelatende i spill mot etablert forsvar at uenighetene i spillestil klarest kommer til synet
(ibid). Dette blir ofte framstilt som et motsetningsforhold mellom gjennombruddshissig og
ballbesittende fotball, selv om vi som regel snakker om grader av det ene eller andre. Flere
forskere, trenere og forfattere synes å støtte opp om en gjennombruddshissig spillestil (Bate
1988; Carlsen 2000b, 2013e, 2016c & 2018b; Eggen 1999; Elvebakken 1998; Harris & Reilly
1988; Hauge 1997; Hoås 2005; Hughes 199030; Lanham 2005; Larsen 1992, 1997a & 2001;
Larsen et al. 1996; Nakkim 1993; Olsen 1981, 1985, 1998, 2001b & 2011a; Olsen et al. 1994;
Rafoss & Zoglowek 1998; Tankesmia 2009; Thoresen 2011; Ulseth 2000). I tillegg så vi kapittel
1.7 at målgivende angrep kjennetegnes av kort varighet, starter i angrepssonen, og består av få
touch og pasninger (Acar et al. 2009; Bate 1988; Carlsen 2000b; Faag 2000; Flå 2007; Garganta
et al. 1997; Holmedal 2008; Hughes 1990; Hughes & Churchill 2005; Larsen 1992; Olsen 1974
& 2011a; Olsen et al. 1994; Rumpf 2015e; TFS 2010a). Derfor er tid som regel en fordel for
laget i forsvar (Hughes 1990; Olsen 1981, 1985 & 2011a; Olsen et al. 1994). Dessuten er det
flere lag og trenere fra både Spania og Argentina som foretrekker mer spill i lengderetningen enn
hva mange tror (Eggen, Sigmundstad & Moen 2013; Strømme 2017; Vik 2013).
Andre argumenterer for en mer ballbesittende spillestil (Andersen 2011; Barcelona tactics 2011;
Marić 2014a; Olsen 2011b; Osmanbašić 2014; Strømme 2015). En støtte for dette synet er at de
mest suksessfulle lagene i store turneringer har flere pasninger totalt og høyere pasningssikkerhet
enn mindre suksessfulle lag (Euro 2000; FIFA 2006a, 2010, 2014a, 2014b, 2014d, 2018a &
2018b; Hughes et al. 1988; Larsen 1992; Luhtanen 1993; Luhtanen et al. 1997; TFS 2010a;
Mortensholm 2011; UEFA 2011, 2012a-c, 2013 & 2016). Samtidig har de beste lagene som
regel de beste spillerne (Johansen & Teigen 2010; TFS 2010a). Av den grunn kan suksessen like
gjerne bero på individuelle ferdigheter, og ikke spillestilen. Dessuten er sammenheng mellom
mest ballbesittelse og det å vinne kamper relativt lav (Carlsen 2000b & 2018b; Euro 2000; FIFA
2006a, 2010, 2014a, 2014b; 2014d & 2018a; Grant & Williams 1997; Hagebø 1998; Hughes et
al. 1988; Olsen 2011a; Olsen et al. 1994; Rumpf 2015e; UEFA 2011, 2012a-c, 2013 & 2016).
30

Hughes (1990) mener at det er to feil de fleste lag gjør. Det ene er å spille for lite gjennombruddshissig, og det
andre er å trekke seg tilbake i lavt press framfor å forsøke å vinne ballen høyt i banen.
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Selv om jeg støtter en gjennombruddshissig spillestil må valg av spillestil beror på tradisjon og
kultur, individuelle ferdigheter i laget, kampens klima, og motstander eller motspillet (Dauti
2020; Holm et al. 1998; Larsen 1992; Olsen 2011a; Peterson et al. 1997). Blant annet kan det
være fornuftig å prioritere lavere risiko uten ball og mer ballbesittelse når vi leder (Larsen 1992;
Mortensholm 2011; TFS 2010a). Videre har det dukket opp et nytt begrep i norsk fotballitteratur
de senere åra, og det er gjennombruddsavventende (Hareide & Henmo 2004; Johansen & Teigen
2010; Mortensholm 2011 & 2012). Slik jeg forstår det vil det si å spille gjennombruddshissig når
laget i angrep har skapt ubalanse hos motstanderen. Slike lag ønsker på en måte å dominere
kampen med overlegen ballbesittelse samtidig som de skaper mange gjennombrudd. Dette er
egentlig ganske likt spillestil nr. 3 i figur nr. 13 i kapittel 1.5, og kombinasjon nr. 2 vedrørende
risiko med og uten ball i tabell nr. 1 i kapittel 1.6. Forfattere som støtter opp om en slik spillestil
støtter seg på forskning som peker i retning av at antall gjennombrudd totalt og inn i farlige rom
er viktigere enn gjennombruddshissighet (Johansen & Teigen 2010; Mortensholm 2011 & 2012;
Olsen 2011a; TFS 2010a), samt at de mest suksessfulle lagene i VM 2010 spilte mer
gjennombruddshissig mot lag i ubalanse enn i balanse (Olsen 2011a; TFS 2010a).
En gjennombruddshissig spillestil betyr ikke at ballen alltid må spilles framover (Olsen 2011a).
Til og med i situasjoner hvor man spiller klassisk Kjelsås kan støttepasninger og pasninger på
tvers være gode valg. Poenget er å søke gjennombrudd så tidlig som mulig. Spillerne skal alltid
prøve å finne løsninger framover i banen og/eller som reduserer balansen hos motstanderlaget,
og de skal ikke få gjenopprette balansen (Backe & Wall 2019; Hughes 1990; Olsen 2001b &
2011a; Olsen et al. 1994). Samtidig er det situasjoner hvor det kan lønne seg å holde på ballen
for å få tiden til å gå, roe ned og/eller trygge en ledelse. Så selv om antall gjennombrudd synes
viktigere enn prosentandel (Johansen & Teigen 2010; Olsen 2011a; TFS 2010a), foreslår jeg at
gjennombruddshissighet i snitt bør ligge på mellom 60-80 % så lenge målet er å score.
Ut over innholdet i refererte kilder så langt i dette kapitlet, kampanalysedata fra kapittel 1.7, og
egnes og andres erfaring, bygger dette og neste kapittel på eksisterende kunnskap om ulike
oppspillsvarianter (Eggen 1999; Giske 2014; Hoås 2005; Olsen 2011a; Olsen et al. 1994) og
spilleprinsippmodellen (Carlsen 2000b; Olsen 1974, 1981 & 2011a; Olsen et al. 1994). Deretter
er jeg inspirert av hvilke strategier topplag benytter i angrep mot etablert forsvar (Barcelona
tactics 2011; Herring 1993; Jacobsen 2014; Olsen 2011b; Tenga 1999; Torkildsen 1991;
Yamanaka, Hughes & Lott 1993; Ødegaard 2014), og generelle tanker til ulike trenere og
fagpersoner (Andersen 2011; Castelo 2009; Eggen 1999; Eggen et al. 2013; Ferguson 2013;
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Hoås 2005; Lourenço 2010; Olsen 2011a; Sivertsen 2014b; Strømme 2015 & 2017; The
Technician 2003-2015; Vik 2013). Til slutt støtter jeg meg på innholdet i rapporter og
undersøkelser fra EM, VM og Champions League (Barreira et al. 2013; Faag 2000; FIFA 1998,
2006a, 2007a, 2007b, 2010, 2014a, 2014b, 2014d, 2018a & 2018b; NFF 1994b & 1998; Semb
2006; TFS 2010a; UEFA 2011; 2012a-c, 2013 & 2016), samt internettressurser som
https://www.footballscience.net/ https://spielverlagerung.com/ https://totalfootballanalysis.com/.

Fig. nr. 22: Figuren viser syv ulike oppspill i angrep mot etablert forsvar for blått lag i 1-4-4-2. Oppspillene kan
spille opp fra midtback eller sideback i kontrollrom, eller sentral midtbanespiller i framrom, og fra begge sider.
Variant nr. 1 og 2 er første prioritet, mens variant nr. 3 og 4 helst bør benyttes når det er nok rom både i framrom og
mellomrom, og/eller når man klarer å holde ballen i gang med høyt tempo og god kontroll. Variant nr. 5 og 6 bør
brukes mer når motstanderen ligger lavt og/eller det er mye rom på kantene. Siste utvei er variant nr. 7 for å vri
spillet via sentral midtbane eller midtbacker, eller følge opp med en ny pasning i bakrom. Vi skal unngå å spille
tilbake til keeper som må avklare langt siden det kun resulterer i at vi får slått ballen kortere.
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14.0 Etablert forsvar i et 1-4-4-2 system og generelt
”I deler av norsk fotball i dag er organisering i forsvar nærmest blitt et skjellsord” (Egil Olsen).
“Goals win games, clean sheets win titles” (Steve McClaren).
“I love the Italian defenders and the zonal defence system, and Paolo was very good at it. When
I was at Arsenal with George Graham in charge, we watched hours and hours of tapes of
Maldini” (Tony Adams).
Etablert forsvar oppstår enten etter en defensiv dødball, når motstander roer ned og har
ballkontroll i deres forsvarssone, eller i forlengelsen av en defensiv overgang. Alle disse
kombinasjonene må trenes på. Samtidig ønsker vi å angripe med nok spillere på riktig side av
ballen, og å være dyktig i gjenvinningsfasen for å unngå farlige overganger mot (se kapittel 5.0
og 13.0). Men når vi ikke klarer å gjenvinne ballen høyt i banen, handler det om raskest mulig å
komme i etablert forsvar slik at fasen fra balltap til etablert forsvar blir så kortvarig som mulig.
Når vi er etablert og i god balanse ønsker vi å gi motstanderen lite tid og rom. Prioriteringene er
å vinne ballen, dekke rom, og å hindre gjennombrudd inn i farlige rom. Vi kan godta ”ufarlige”
gjennombrudd så lenge vi har kontroll på lengderetningen og de farlige rommene (Giske 2008;
Olsen et al. 1994). Disse er vanligvis i prioritert rekkefølge bakrommet sentralt, mellomrommet
sentralt, bakrommet på kant, mellomrommet på kant og framrom. Samtidig kan det være
viktigere å verne om mellomrommet mot lag som spiller via mellomrommet før gjennombrudd i
bakrommet. Mot lag som sjeldent slår rett i bakrom bakfra, kan vi tillate oss å stå høyere med
bakre ledd så lenge vi har kontroll på mellomrommet. Uansett må vi orientere oss bakover slik at
vi alltid har kontroll på rommet bak oss og kan falle av med både midtbane- og forsvarsleddet
når motstanderen slår rett i bakrom. Basert på innholdet i Giske (2008), Hughes (1990), Olsen
(2011a) og Olsen med flere (1994) har jeg laget et forslag på prioriteringer i etablert forsvar:
1) Presse ballfører/førsteangriper (1A) hardt og å låse av alle muligheter for 1A = å tvinge
fram brudd eller balltap. Det vil si å takle ballen i mål, takle en målgivende pasning,
vinne ballen og beholde den i åpent spill, eller oppnå en offensiv dødball = 10 forsvar.
2) Tvinge motstanderen til å spille i støtte eller avklare. Dermed kan vi enten vinne ballen i
åpent spill eller oppnå en offensiv dødball = 9 forsvar.
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17.0 Dødballer
“I always threw the ball in, because then if I got the ball back, I was the only player unmarked”.
(Johan Cruyff).
“If I think back to my playing days, we didn’t spend a lot of time working on set pieces in
training – maybe five or ten minutes. Today, more attention is being paid to these things”
(Marco Van Basten).
Det er trolig gunstig å oppnå mange dødballer i angrepssonen og redusere dødballer mot i egen
forsvarssone. Måter å oppnå dette på er å spille en gjennombruddshissig fotball med løp og
pasninger i bakrom, å få rettvendt ballfører/førsteangriper (1A) i mellomrom, å slå tidlige
innlegg, å utfordre på øvre tredel med fart, å ta pådrag, høyt press, å dekke rom offensivt og å
jobbe hardt for gjenvinning, å avslutte på mål, å være bedre trent enn motstanderen, og å ha godt
innøvde offensive dødballer (Bate 1988; Hughes 1990; Larsen 1992; Larsen et al. 1996; Olsen
2011a, Olsen et al. 1994). Disse strategiene vil også logisk nok medføre færre dødballer mot i
egen forsvarssone siden ballen er mye på motstanders banehalvdel. Dødballer mot kan reduseres
ved å være tålmodig mot feilvendt 1A, unngå å takle med knottene først, lese spillet tidlig slik at
vi faller av tidsnok til å avklare framover, alltid ha sikring, ha gode avklaringsferdigheter, utvikle
keepere som er dyktige i feltet og som sweepere, holde armene nede i dueller, og være dyktig 1
mot 1. Det er spesielt viktig å unngå dødballer imot i farlig sone. Alt dette må trenes mye på.
I tillegg må det trenes på sammenhengen mellom faste og dynamiske spillfaser, og spesielt
gjenvinning og etablert forsvar etter en defensiv dødball (se kapittel 1.1 og figur 1). Alle
offensive dødballer kan ende opp med ny offensiv dødball, defensiv dødball, angrep mot etablert
forsvar, gjenvinning eller defensiv overgang. En defensiv dødball kan ende opp i ny defensiv
dødball, offensiv dødball, gjenvinning, etablert forsvar, innlegg mot eller en offensiv overgang.
Motsatt kan alle de dynamiske spillfasene ende opp i både defensiv og offensiv dødball. Vi skal
ta alle mulighetene for en dødball-breakdown46 på defensive dødballer. Dette gjelder spesielt når
keeper fanger ballen. I de situasjonene sprinter alle framover som ved en offensiv overgang.

46

Dødball-breakdown er egentlig det samme som en vanlig breakdown/offensiv overgang (se kapittel 1.1 og 1.5).
Forskjellen er at den starter ved at laget i forsvar vinner ballen etter motstanderens dødball, og de havner ofte i både
numerisk og posisjonell ubalanse. En vanlig breakdown/offensiv overgang starter med en ballerobring i vanlig/åpent
spill (etablert forsvar eller defensiv overgang), og motstanderen havner som regel ikke opp med numerisk ubalanse.
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18.0

1-5-5 (1-5-4-1/1-3-5-2/1-5-3-2) systemet

Dette er primært et system hvor det først og fremst handler om å tette igjen i forsvar og hindre
mål. Systemet bygger på prinsippene for et 1-4-4-2 system, men kan også justeres og tilpasses et
1-4-5-1/1-4-3-3 system. Det er som nevnt viktig å ha en spillestil som gjør at vi vinner eller ikke
taper selv om vi møter lag som spiller oss ut, og vi ikke klarer å etablere et eget offensivt spill.
Følgelig passer systemet best mot gode ballbesittende lag som ønsker å spille seg gjennom
midtbanen. Mot gjennombruddshissige lag som slår mye langt bakfra vil det som nevnt være lurt
å presse høyt med tre spillere på topp. Høyt press i 1-5-5 systemet kan løses ved å spille et
dynamisk 1-3-5-2 defensivt hvor sidebacken/kanten på ballsiden blir med å presse i frontleddet.
Mot lag som spiller 1-4-3-3 uten å dominere kampen, men slår mye rett i bakrom, kan det være
bedre å spille vanlig 1-4-4-2 defensivt. Alternativt er det mulig, både i denne situasjonen og
generelt, å flytte ned motsatt kant defensivt i et slag fleksibelt 1-3-5-2 system som fungerer som
1-4-4-2 defensivt. For eksempel kunne dette vært en god justering for Roma i første semifinale
mot Liverpool i Champions League 2018. De slet etterhvert veldig med en tre-/fembacks linje. I
tilfelle bytter kantene på å fungere som sideback. Dette blir ikke så ulikt Juventus i semifinalene
og i finalen i Champions League i 2017. I disse kampene spilte de et slags dynamisk 1-5-4-1/1-34-1-1 offensivt og 1-4-4-2 defensivt. En annen mulig variant er å spille et slags 1-5-1-4 system,
noe som Atalanta tidvis har gjort med stor suksess i sesongen 2019/20.
Offensivt kan det være naturlig å velge 1-3-5-2 for 1-4-4-2 lag, og 1-3-4-3 for lag som vanligvis
spiller med 1-4-5-1/1-4-3-3 systemet. Uansett tallkombinasjon er dette et system hvor vi i større
grad fokuserer på å utnytte offensive overganger for å skape målsjanser og å score mål. Systemet
er inspirert fra håndball54 og erkjennelsen over at spillere i framtiden kommet til å dekke større
rom. Dette på grunn av bedre fysiologiske ferdigheter, og bedre evne til å lese spillet og være i
forkant av situasjonen. Det vil også muligens bli en naturlig konsekvens av spillet dersom
fotballspillet fortsetter å utvikle seg i retning av håndballspillet. Det vil si at det blir så vanskelig
å vinne ball i spill at forsvarsarbeidet i større grad handler om å hindre mål framfor å vinne ball.
Noen ser sikkert paralleller mellom 1-3-5-2 offensivt og 1-5-3-2 defensivt og 1-3-5-2/1-5-3-2
systemet med markering og libro/sweeper som var vanlig fram til midten av 1990-tallet (Carlsen
54

Å predikere hvordan spillet kommer til å utvikle seg er vanskelig. Det har trolig vært en trend med mer spill mot
etablert forsvar (TFS 2010a), noe i retning av håndball. Motsatt kan spillet utvikle seg i renting av mer en-touch
spill, flikk og dueller, og hurtigere skifte av hvilket lag som eier ballen (Elvebakken 1998; Olsen 2011a).
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2014c; Ødegaard 2014). Til forskjell fra det klassiske 1-3-5-2/1-5-3-2 systemet bygger denne
versjonen på soneprinsippet og retningslinjene for soneforsvar i kapittel 14.0. Tanken med
systemet er at det gir gode forutsetninger for å ha kontroll på både bakrom, mellomrom og
siderom. Med fem spillere i bakre ledd eller i to ledd blir det vanskeligere for motstanderen å
spille seg rundt på kantene. Dessuten tillater fem spillere i bakre ledd at 1-2 spillere kan tyvstarte
presset på/markere motspiller i mellomrommet, og/eller en spiller kan skyve litt ut motsatt (se
figur 27 og 28). Imidlertid vil det ikke være en fast spiller som tyvstarter presset i mellomrom,
men vi skifter på hvem det er ut fra hvor på banen motstanderen har ballkontroll. Følgelig tåler
vi litt større avstanden mellom leddene enn når vi spiller med tre ledd. Derfor kan vi også klare å
ha kontroll på bakrommet selv om vi starter presset halvhøyt. På samme måte som før ønsker vi
å starte presset så høyt som mulig og så falle av i takt med at vi blir presset bakover. Dette for
ikke å bli for baktunge og satt under hardt press for raskt. Men i motsetning til når vi spiller med
tre ledd, må presset starte noe lavere for ikke å få for stort mellomrom og/eller bakrom.
Videre kan ulike varianter av 1-5-5 systemet være et mottrekk mot lag som spiller et smalt spilt
med mange sentrale midtbanespillere (Ødegaard 2014). Spesielt har det vært et stort innslag av
lag som spiller med tre midtbacker i Italia i sesongene etter EM 2012. Lag som Napoli, Udinese
og Juventus har oppnådd gode resultater ved å kombinere det å forsvare seg med mange spillere
sentralt, samtidig som de kan angripe bredt (ibid). Flere landslag har også brukt dette systemet
med suksess i senere tid, blant annet Italia i EM 2012 og 2016 (UEFA 2012b, 2012c & 2016) og
Costa Rica i VM2014 (FIFA 2014a & 2014b). I angrep blir det heller ikke så ulikt lag som
spiller 1-4-4-2 offensivt og setter i gang med høye sidebacker, brede midtbacker og en dyp
sentral midtbanespiller. En sentral utfordring er å kunne spille 1-5-5/1-5-4-1 defensivt og fortsatt
ha god dybde i angrep, både på offensive overganger og mot etablert forsvar. To flate femmer gir
gode muligheter for defensiv kontroll, men kan gi dårlig dybde i angrep. Derfor kan det i deler
av kamper være bedre å ha en spiller som ligger litt foran midtbanen defensivt for å ha et
tydeligere oppspillspunkt høyt i banen idet vi vinner ballen. Uansett trekker denne spilleren ned
og jobber sammen med midtbanen defensivt, men litt foran midtbaneleddet. Dette kan illustreres
med tallkombinasjonen 1-5-4-1 eller 1-5-(4-1).
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19.0 Generelle individuelle og relasjonelle ferdigheter, matchvinnerferdighet,
og læringsmomenter
”Det er ingenting som tilsier at norsk fotball ikke kan bli ledende innen faglig utvikling av
individuelle ferdigheter. Tradisjonelt sett har fotballen ingen utpreget kultur for å drive
forskning og utvikling i forhold til mange andre idretter” (Anders Giske).

19.1 Oversikt
Dette kapitlet med tilhørende tabell og figur henger nøye sammen med kapittel 20.0 og 21.0. I
tillegg bygger det på tidligere kapitler, og spesielt kapittel 3.0 til 6.0. For å få en visuell oversikt
over en mulig helhetlig tilnærming og langsiktighet starter kapitlet med en litt utvidet versjon av
figur nr. 21 (figur 32) og en langsiktig plan (tabell 2). I aldersbestemt fotball liker jeg å bruke
treningene til å øve på generelle ferdigheter, mens kampene i større grad brukes til å øve på
rolleferdigheter (posisjoner). For seniorlag er det mer fokus på rolleferdigheter også på trening.
Opplæring av menneskelig verdier, og relasjonelle, kollektive og andre ferdigheter foregår både
på trening og i kamp. Trening refererer ikke bare til å være ute på treningsfeltet, men også
spillermøter, videoanalyse, teori m.m. Samtidig vil det i en opplæringssituasjon ofte være
nødvendig å differensiere hvilke spillere som skal øve på hva og hvor mye (se kapittel 20.4).
Kapitlet favner over en særdeles konkret55 framstilling over ulike kategorier av individuelle og
56

relasjonelle ferdigheter/arbeidskrav/arbeidsoppgaver , og læringsmomenter. Intensjonen er at
alle spillerne må beherske de fleste av disse ferdighetene før senioralder. Samtidig foretrekker
jeg at spillere lærer en ferdighet og tilfredsstiller kravet så tidlig som mulig. Deretter lærer de
nye ferdigheter, i kombinasjon med å repetere og tilpasse lærte ferdigheter til mindre tid og rom,
og høyere kompleksitet og nivå. For eksempel at en som 9 år lærer alltid å være med i både
angrep og forsvar. Kravet er hver gang, eller aldri glemme å bli med i angrep og forsvar57. Her er
det også mulig å differensiere ved at bakspillere coaches mest på å bli med i angrep, mens
framspillere coaches mest på å jobbe hjem. Som 11-åring lærer de å ta imot ballen rettvendt,
mens de samtidig repeterer og tilpasser tidligere lærte ferdigheter til mindre tid og rom.
55

Konkretisering er det første av undervisningsprinsippene KAMPVISE(R). De står for konkretisering, aktivisering,
motivasjon, progresjon, variasjon, individualisering (differensiering), samarbeid og evaluering (Brattenborg &
Engebretsen 2013). Det siste prinsippet har jeg lagt inn, og det er ”R” for repetisjon/gjentakning.
56
Ferdigheter blir som nevnt brukt synonymt med arbeidskrav og arbeidsoppgaver, og benevnt som variabler.
57
En måloppnåelse på aldri/alltid trenger ikke nødvendigvis å bety 100 %, men nært (se mer i kapittel 29.2).
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Tabell nr. 2: Et forslag over hvilke ferdigheter og pedagogikk som det passer å fokusere på i ulike aldersklasser.

Alder

Hurtighet,
frekvens,
spenst og
koordinasjon

Teknisk
repertoar (se
kapittel 1.8 og
19.3)

Fotballferdigheter (se
kapittel 19.2 og 20.0)

Pedagogikk i
tillegg til erfaring,
behaviorisme og
sosiokulturelt

6-8 år

Alt

Ballkontroll, 1:1
og ballsidighet58

Spille pasning og tekniske
læringsmomenter

Sos. kognitiv og
barnehageped. 1+2

9-10 år

Alt

1:1, pasning,
1.touch og
ballsidighet

Fotballens ABC (kategori
1) og tekniske
læringsmomenter

Sos. kognitiv og
økologisk

11-13 år Alt, men
periodisert

Alt fra kapittel
1.8 og 19.3

Kategori 2-4 og 7, og
tekniske læringsmomenter

Økologisk,
kognitiv konstr. og
selvregulering

14 år

Samme som
forrige fase

Samme som
forrige fase

Kategori 2-5 og 7, litt fra
kategori 6, litt kollektive
ferdigheter og
spisskompetanse

Økologisk,
kognitiv konstr.,
selvregulering og
medbestemmelse

15 år

Hurtighet og
frekvens, men
periodisert

Alt fra kapittel
1.8 og 19.3, og
for hver rolle

Repetisjon og utvikling
etter behov, kategori 6 og
9, og litt rolleferdigheter

Selvregulering og
medbestemmelse

16 år

Samme som
forrige fase

Samme som
forrige fase

Repetisjon og utvikling
etter behov, kategori 8 og
11 og rolleferdigheter

Samme som
forrige fase

Junior

Hurtighet og
frekvens, men
periodisert og
individuelt

Samme som
forrige fase

Repetisjon og utvikling
etter behov, og kollektive
ferdigheter

Samme som
forrige fase

Senior

Samme som
forrige fase

Mest tekniske
rolleferdigheter
ift spillestil, og
litt repetisjon

Utvikling og vedlikehold
av alt, individuell trening
og kampferdigheter

Selvregulering og
teampedagogikk

Godt
voksen

Freshness og
skadefri

Rolleferdigheter
ift spillestil

Kollektive, kamp- og
coachingferdigheter

Selvhevdelse og
mentor

I henhold til pedagogikk har det vært mye fokus på selvregulering i de senere årene i norske
akademiske miljøer, særlig ved Norges idrettshøgskole (Bendiksen 2011; Bransford, Brown &
58

Fram til spillerne begynner i 2.klasse er det trolig lurt å prioritere mye ballsidighet, koordinasjon og allidrett. På
den måten kan de få en motorisk, sosial, fysisk og mental base/grunnlag før de starter med økt fokus på særidrettene.
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Cocking; Bråten 2002a; Haugaasen 2015; Jordet 2010b; Meling 2013 & 2014; Ripegutu 2011;
Toering 2014; Toering et al. 2009 & 2011; Viker 2014). Dessuten har både forskere, teoretikere
og forfattere påpekt betydningen av refleksjon, metakognisjon, egenvurdering, aksjonslæring og
andre beslektede former for selvregulering i en årrekke (Backe & Wall 2019; Bound 1995;
Dewey 1951; Illeris 1999; Imsen 2016; Ormrod 2008; Rushall & Fiorini 1982; Schön 1983;
Stray & Wittlek 2014; Tiller 1999). Av den grunn bruker jeg mye selvregulering i spill, og har
gode erfaringer med dette (Carlsen 2013f). Samtidig indikerer forskning, teori og erfaring at det
er fordelaktig å variere opplæringen, og å ha ekstra fokus på noen læringsteorier til forskjellig
aldersklasse og kjønn (Berger 1998; Carlsen 2014a; Holt et al. 2012; Ormrod 2008). Dette vises i
kolonnen med ”pedagogikk”. Mer om dette i kapittel 29.2 og i egen bok.
Hovedfokus = å vinne neste kamp59, og å utdanne verdens beste fotballspillere og fotballag
Verdens beste prosess og kultur
Læring
Lære hva og
hvorfor
(ferdighet)

Lære hvordan og
når (pedagogikk
og didaktikk)

Fysiologisk adapsjon
Fitness
(katabolsk)

Freshness
(anabolsk)

Miljø
Identitet

Generelle individuelle fotballferdigheter (trening og kamp)

Gruppedynamikk

Støtteapparat

Lag

Rolleferdigheter/posisjoner (kamp og trening, og mer fokus fra 15-års alder)
Relasjonelle, kollektive og kampferdigheter (kamp og trening)
Menneskelige ferdigheter og verdier (kamp og trening)
Figur nr. 32: En mulig oversikt for hovedfokuset i toppfotballen. Figuren er en utvidelse av figur nr. 21, og den
henger som nevnt sammen med figur nr. 20 i kapittel 2.0. Læring av generelle ferdigheter prioriteres på trening,
mens opplæring i rolleferdigheter prioriteres i kamp. Læring av andre ferdigheter og menneskelige verdier
prioriteres likt både på trening og kamp. Når det gjelder fysiologisk adapsjon mener jeg at vi enten jobber med å
utvikle spillernes fysiologiske kapasitet (fitness) eller bygge oss opp igjen (freshness). Både gruppedynamikk og det
å bygge identitet gjelder for enkeltspillere, lag, støtteapparat, klubben som helhet og supportere. Det må igjen
påpekes at det i aldersbestemt fotball og i breddfotballen er viktigst å utvikle gode samfunnsborgere og å unngå
frafall. Det står mer om læring, fysiologisk adapsjon og miljø i kapittel 29.0.

59

Som oftest er målet å vinne kampen, men i enkelte situasjoner kan uavgjort eller til og med tap med få mål være
nok. Samtidig er det å vinne ikke alltid forenelig med god spillerutvikling (se kapittel 22.0). Derfor må trenere la
barn og unge tørre å gjøre feil, og å lære dem øve selv om det på kort sikt kan redusere muligheten til å vinne.
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19.2 Generelle individuelle og relasjonelle ferdigheter
Her presenteres 11 ulike kategorier med forslag på rundt 200 generelle individuelle og
relasjonelle ferdigheter/arbeidskrav/arbeidsoppgaver. De aller fleste er konkretisert på en måte
som gjør dem målbare og lett å øve på for spillerne. Kategoriene er 1) fotballens ABC, 2) teknisk
utførelse med ball (1A), 3) valg med ball (1A), 4) valg uten ball offensivt (2A og 3A), 5) teknisk
utførelse defensiv (1F), 6) valg uten ball defensivt (1F, 2F og 3F), 7a) persepsjons- og
orienteringsferdigheter, 7b) mentale og sosiale ferdigheter/ressurser, 8) relasjonelle ferdigheter,
9) fysiologiske ferdigheter/ressurser (fysiologisk adapsjon), 10) keeperferdigheter og 11)
”matchvinnerferdigheter”. Sistnevnte er det viktigste målet på individuelle prestasjoner i kamp.
Dessuten er alle kategoriene relatert til spillets ide, det vil si å score mål og å hindre mål, og de
overordnede prinsippene i min fotballfilosofi (se kapittel 2.0). Videre inneholder kategorien
”fotballens ABC” de mest grunnleggende ferdighetene/arbeidskravene/arbeidsoppgavene fra de
andre kategoriene. Disse står oppført først i senere kategorier. Følgelig kan det argumenteres for
at kategorien ”fotballens ABC” først og fremst er av pedagogisk betydning. Det samme gjelder
for kategorien ”fysiologiske ferdigheter/ressurser”.
Ferdighetene/arbeidskravene/arbeidsoppgavene er utarbeidet ut fra hva de beste spillerne i
verden gjør i kamp (”best practice”), det jeg har lært gjennom utdanning og på diverse kurs,
andres og egne erfaringer, mye grubling, diverse presentasjoner og upublisert materialet, og store
mengder litteratur. I bunn og grunn støtter innholdet seg indirekte på all henvist fotballitteratur i
denne boka. I tillegg er følgende kilder brukt mer direkte: Arnevåg 2010; Bangsbo 2014; Bate
1996; Bergo 2008; Bergo et al. 2002; Castelo 2009; Carlsen 2001, 2008b, 2009b, 2011b, 2014d,
2016b, 2017a+c, 2019abc & 2020abc; Dreier et al. 2009; Dybvik 1986; Eggen 1999 & 2006;
Elvebakken 1990 & 1998; Faag 2000; Giske 2001, 1997, 2008 & 2012; Haugaasen 2006; Hegre
2008, 2014 & 2015; Holm 2016; Holmedal 2008; Hughes 1990; Lagercrantz & Ibrahimović
2011; Lucchesi 2003; Morisbak, Dreier & Skarsfjord 1986; Møller 2006; NFF 1994a, 2003,
2009 & 2015; Olafsen 2006; Olsen et al. 1994; Olsen 1985 & 2011a; Rowlinson & O`Donoghue
2009; Stinessen 2016; Strømme 2015; Thorvardarson & Carlsen 1997; Ukjent 1997.
Som nevnt i forordet bygger modellen/tankegangen på at vi starter med å konkretisere hvilke
ferdigheter/arbeidskrav/arbeidsoppgaver som må læres for å nå en gitt målsetting. I mine øyne er
det mulig å konkretisere mesteparten av hva som kjennetegner en toppspiller. Dette gjelder selv
om idrettslige prestasjoner ofte er implisitt kunnskap. Ferdighetene/arbeidskravene gis til
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spillerne som arbeidsoppgaver og/eller problemstillinger på trening og i kamp. Noen av
arbeidsoppgavene er eksplisitt å gjøre et valg mellom X og Y, for eksempel å velge kraft eller
presisjon ved en avslutning. Andre arbeidsoppgaver innebærer valget mellom X, Y og Z, for
eksempel om andreforsvareren (2F) skal sikre førsteforsvareren (1F), dekke rom eller følge et
løp/markere. Alternativt handler det av og til om en foretrukket handling, for eksempel ro med
ball, eller en mer åpen handling, for eksempel å true riktig rom og riktig sted i riktig rom. I neste
omgang skal spillerne øve på og lære seg selv dette ved hjelp av ulike øvelser og spillformer,
betingelser, selvregulering og feedback fra trenerne og andre rundt laget60. Det viktigste er at
spillerne tar ansvar for egen prestasjon. Til slutt evalueres dette av spillerne selv, trenerne,
analyseteam etc., samt at det måles objektivt. Av den grunn er arbeidskravene mer eller mindre
absolutte, og de bygger på en direkte analyse av idrettens aktivitetsstruktur61. Denne måten å
jobbe på er også blitt tilegnet Bielsa. ”Han legger ned et enormt analysearbeid foran og etter
kamp (…) hver eneste spiller får konkrete arbeidsoppgaver og får grundig tilbakemelding enten
han er fornøyd eller ikke” (Vik 2013, s. 32).
Selv om målet er at flest mulig spillere skal beherske/lære alle disse generelle ferdighetene/
arbeidskravene/arbeidsoppgavene, har spillere ulike behov, og de utvikler seg og lærer
forskjellig. Ulikhetene økes ofte med alder (Berger 1998; Gleitman 1996; Holt et al. 2012;
Ryckman 1999), og det kan være at de aller beste spillerne, ”geniene”, benytter andre
læringsstrategier enn andre toppspillere (Birkely 2016). I tillegg må ungdoms- og seniorspillere
balansere øving på generelle ferdigheter med det å øve på en spisskompetanse. Derfor må hva
man fokuserer på og hvilken pedagogikk man benytter til enhver tid tilpasses hver enkelt spiller
(jf. prinsippet om individualisering/differensiering). Avhengig av hva spilleren behersker fra før,
det vil si spillerens kapasitetsanalyse, samt motivasjon, rolle/posisjon og alder, skal trenerne i
samarbeid med spilleren velge ut hva hver enkelt bør prioritere i treningsarbeidet. Til bedre
spilleren er på de ni første kategoriene til mer øving på matchvinnerferdigheter, rolleferdigheter
og kampferdigheter. Ved å være konkret på hva spillerne skal øve på og hva som kreves, beveger
vi oss fra dagens mer subjektive prosess til en objektiv og personlig prosess uten slack.
60

Den viktigste øvingen foregår i vanlig spill med store mål og keeper. Ved å øve spesifikt får spillerne alltid øvd på
valg og teknisk utførelse sammen med andre ferdigheter. Dette gjelder selv om man fokuserer eksplisitt på noen få
ferdigheter. Dette synes å være i tråd med tanken bak taktisk periodisering (Dauti 2020; Loftheim 2014).
61
I henhold til sentral norsk litteratur bør treningsarbeidet starte med en analyse, og i analysearbeidet skilles det ofte
mellom en fenomenologisk og en objektiv analyse (Carlsen 2001; Damm 1997; Gjerset 1992; Gjerset et al. 2006;
Hallèn & Ronglan 2011; Kjørmo & Hetland 2000; Tenga 1999 & 2003; Wisløff et al. 1998a). Den objektive
tilnærmingen kan igjen ta utgangspunkt i testresultater av toppspillere eller i idrettens aktivitetsstruktur (ibid).
Sistnevnte deles videre inn i en indirekte og en direkte analyse (Carlsen 2001; Kjørmo & Hetland 2000). Min modell
bygger på en direkte analyse.
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Hos aldersbestemte lag vil det ofte være hensiktsmessig at alle spillerne fokuserer på de samme
arbeidsoppgavene på en trening. Derimot har jeg god erfaring med å individualisere i kamp, både
hva som øves på og progresjon. På topp junior nivå og senior nivå er det viktig å kartlegge hvilke
av disse ferdighetene/arbeidskravene spilleren presterer bra eller tilstrekkelig på, og så starte med
et prioritert utvalg i forhold til nivå og rolle. Alt dette er i mine øyne pedagogiske valg, mens
målet eller kravet for hver enkelt ferdighet/arbeidskrav/arbeidsoppgave er alltid å gjøre det riktig
eller null feil, å gjøre det riktig så mange ganger som mulig, å få en høyest mulig prosentandel
riktige valg og utførelse, kvalitativ vurdering, eller en kombinasjon av disse. For eksempel kan
arbeidskrav for å slå og gå i sprint være alltid eller null stå stille. Antall gjennombruddspasninger
til medspiller måles med antall og prosentandel, mens det er best å måle antall og forbedring for
ballkontroll i bakrom. Pedagogisk sett er det smart å benytte seg av delmål, situasjonstilpasning
og progresjon. Det er noen eksempler på dette fortløpende i kapitlet, og det kommer mer om
dette i den påtenkte pedagogikkboka. I tillegg er noen av arbeidsoppgavene relativt like i
ordlyden, og man kan følgelig velge ut det som treffer spilleren eller spillergruppa best. Til slutt
er det mulig å lage nye ferdigheter/arbeidskrav/arbeidsoppgaver eller endre ordlyden på de som
står her. Det er alltid viktig å justere og tilpasse til ulike situasjoner, lag og spillere.
Avslutningsvis er dette en tilnærming som fokuserer mest på læring av ferdigheter på tvers av
ulike spillsituasjoner og spillfaser (se figur 1). Samtidig må det også øves på å løse konkrete
spillsituasjoner. For selv om det ikke alltid er en generell handling som er best, er det er alltid en
beste løsning av en spillsituasjon. Men antall ulike situasjoner i fotball er sikkert nærmeste
uendelig, og derfor vil det å forsøke å lære spillerne å løse alle mulige tenkte situasjoner en
enorm jobb. For eksempel har Benfica ca. 120 ulike situasjoner med løsninger for laget i forsvar
i 7’er fotballen. Det kan egentlig oppsummeres med; 1) å få tidlig og hardt press på ballfører/
førsteangriper (1A), 2) å ha sikring, og 3) å være i overtall i området rundt ballen. Følgelig
mener jeg at det er mer effektivt å lære spillerne individuelle, relasjonelle og kollektive
ferdigheter som kan bidra med å løse flest mulige spillsituasjoner i alle spillfasene. Dessuten
lærer spillerne å løse mer konkrete spillfaser under rolleferdighetene i kapittel 20.3. I tillegg vil
en god defensiv struktur og en klar plan for offensiv samhandling tilsynelatende bidra til at
enkeltspillere raskere lærer gode individuelle valg med og uten ball (Bergo et al. 2002; Carlsen
2002; Giske 2001; Olsen 2011a; Olsen et al. 1994; Ronglan 2000). Til slutt må jeg igjen få
understreke at hele treningslæren og vanlig praksis innenfor andre idretter handler om å utligne
gapet mellom idrettens arbeidskrav og utøverens kapasitet (Carlsen 2001; Damm 1997; Gjerset
1992; Gjerset et al. 2006; Hallèn & Ronglan 2011; Kjørmo & Hetland 2000; Tenga 1999 &
226

Kristian Holm Carlsen

Dessverre ser det ut som om Fair play og flere av disse verdiene i for liten grad etterleves i
dagens fotball. Selv om klubber og forbund gjennomfører ulike verdiprosesser, foregår det brudd
på Fair play på alle nivåer. For å få mer innsikt i hvordan tilstanden er i internasjonal toppfotball
anbefales følgende litteratur: Brown 2014; Carlsen 2010d; Costa-Lia 2018; FIFA regulations;
Jennings 2006; Josimar 05/19; Lysne 2017; Madsen & Johansson 2008; McGeehan 2018.
Fair Play = god oppførsel på og utenfor banen, og vil si:
1) å tolerere og inkludere alle, og bidra til at alle har det gøy på trening og i kamp
2) å behandle motstandere, medspillere, trenere, lagledere og dommere med respekt
3) ikke å mobbe, kjefte på, baksnakke, eller snakke negativt til noen på eller rundt banen
4) å unngå stygt spill og filming, men det er lov til å takle
5) å følge regelverket, innrømme feil og være ærlig i alle situasjoner
6) å trene og spille kamper med godt humør uansett om du vinner eller taper
7) å hjelpe skadet spiller og si unnskyld uansett motstander
8) at alle skal få prøve like mye
9) fair play hilsen før og etter kamp, og etter hver trening
10) at alle hjelper til med å rydde utstyr og å ta med alt søppel
11) å møte presis til trening og kamp slik at lagvenner, lagvenninner og trenere slipper å
vente på deg
12) å være gode rollemodeller for yngre spillere, samt å lære mor, far og besteforeldre hva
fair play er
"I'd like to be remembered as a good footballer and a good person, because when our football
days are over, that's all we are – people" (Andrés Iniesta).
"I once cried because I had no shoes to play football with my friends, but one day I saw a man
who had no feet, and I realised how rich I am" (Zinedine Zidane).
“I always work with a goal, and the goal is to improve as a player and a person” (Rafael
Nadal).
“I’m lucky to have a job that allows me to earn a lot of money, but I don’t flaunt it. It shows a
lack of respect towards those who earn less” (Eden Hazard).
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19.3 Teknisk repertoar og læringsmomenter
”Det blir feil når vi på landslagssamlinger må bruke tid på basisferdigheter som innleggsteknikk
og loddrett vristspark, når vi definitivt trenger den tiden vi har til rådighet med spillerne til å
jobbe med strategi, formasjon og struktur!” (Åge Hareide).
Med teknisk 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). Mange vil, og trolig med rette,
betrakte teknisk repertoar og tekniske ferdigheter som synonymer. Teknisk repertoar
synliggjøres gjennom den tekniske utførelsen med ball (jf. figur 3 i kapittel 1.2). I tabellene
nedenfor inkluderes også taktiske læringsmomenter, eller læringsmomenter knyttet til valg, som
det er naturlig å trene på i forbindelse med de ulike kategoriene av teknisk repertoar.
Noen av ferdighetene/arbeidskravene/arbeidsoppgavene i kapittel 19.2 blir også tatt med i dette
kapitlet. Grunnen til at de også står oppført her er for å oppnå konsensus, understreke at ting
henger sammen, og for å illustrere hva det er naturlig å fokusere på ved tilhørende øvelser.
Læringsmomentene er systematisert etter de samme aldersklassene som i tabell nr. 2, men
årsklasser i ungdomsårene er slått sammen. I kombinasjon med innholdet i kapittel 1.8 og tabell
nr. 2 i kapittel 19.1 gir framstillingen nedenfor kunnskap om hva man skal trene på, når, og
hvordan man kan jobbe pedagogisk med læring av teknisk repertoar, og individuelle, relasjonelle
og kollektive ferdigheter. Kategoriseringen her er langt på vei de samme som i min øvelsesbank.
Det understrekes at mitt grunnprinsipp er at hver spiller har sin individuelle bevegelsesløsning av
tekniske ferdigheter/teknisk repertoar. Spilleren må selv prøve å komme fram til en best mulig
bevegelsesløsning ut fra egne forutsetninger, oppgaven som skal løses og omgivelsene (Balan &
Davis 1993; Beek et al. 2003; Carlsen 2012c; Handford et al. 1997; Hodges, McGarry & Franks
1998; Jordet 2003a, 2003b & 2005b; Masters 2000; Ronglan 2003, 2008 & 2018). Følgelig kan
læringsmomentene betraktes som vide retningslinjer om hva det er viktig å fokusere på for å få
best mulig utførelse. Oversikten omhandler ikke alle delferdighetene av teknisk repertoar i
kapittel 1.8, eller så detaljerte læringsmomentene som vi finner i klassisk norsk litteratur (Dreier
et al. 2009; Morisbak et al. 1986; NFF 1994a & 2009). Uansett støtter jeg meg til eldre og nyere
litteratur om teknisk repertoar og læringsmomenter (Andersen 1994; Bergo 2008; Bergo et al.
2002; Carlsen 2017c & 2020b; Dreier et al. 2009; Elvebakken 1990; Hughes 1990; Holmedal
2008; Morisbak et al. 1986; NFF 1994a & 2009; Nunome et al. 2017; Ukjent 1997).
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20.0 Spisskompetanse, rolleferdigheter, relasjonelle ferdigheter, kollektive
ferdigheter og kampferdigheter
20.1 Innledning
Majoriteten av innholdet i dette kapitlet er viet til rolleferdigheter (posisjonsrolleferdigheter).
Rolleferdighetene er systematisert i henhold til de ulike fotballrollene/posisjonene som
dominerer i dagens internasjonale fotball, og de ulike spillfasene eller angrepstypene i kapittel
1.1 og 1.6, og figur nr. 1. Noen av disse ferdighetene/arbeidskravene/arbeidsoppgavene
innebærer samarbeid mellom to eller flere ulike roller. Disse kan betraktes som relasjonelle
ferdigheter/arbeidskrav/arbeidsoppgaver, og de blir også oppsummert i kapittel 20.5.
Som nevnt innledningsvis inneholder kapittel 19.0 og 20.0 mange momenter fra de foregående
kapitlene. Imidlertid beskrives fotballfilosofien i de foregående kapitlene mer ut fra et helhetlig,
trenerstyrt, lagsentrert og deduktiv perspektiv. I dette kapitlet omformes innholdet i de
foregående kapitlene til konkrete og målbare arbeidsoppgaver som spillerne og laget kan ha
fokus på i kamp for å lære mest mulig og å prestere best mulig. Det vil si detaljerte og konkrete
ferdigheter/arbeidskrav/arbeidsoppgaver for hver rolle/posisjon i et mer induktivt og
spillersentrert perspektiv. Dette skille er av stor pedagogisk betydning siden de fleste spillere
både har mest nytte av og størst forståelse for sin egen rolle. ”Mens en trener primært har fokus
på hvordan laget skal prestere og bli bedre, har spilleren sitt hovedfokus på hvordan en selv skal
bli bedre både på kort og lang sikt” (Giske 2012, s. 13).
I kapittel 20.4 vises en konkret oversikt over hvilke ferdigheter/arbeidskrav/arbeidsoppgaver
spillerne på et aldersbestemt lag og et seniorlag jobbet med i løpet av en sesong. Kapitlet
avsluttes med å omhandle kollektive ferdigheter og kampferdigheter (kapittel 20.6). De
kollektive ferdighetene bygger spesielt på innholdet i kapittel 8.0 til 18.0, men også tidligere
kapitler. Kampferdigheter handler om spill-motspill, å demme opp for/utnytte motstanderens
styrker/svakheter, og å utnytte egne styrker. Dette henger sammen med innholdet i kapittel 21.0.
Siden det foreligger begrenset med litteratur om rolleferdigheter, er mesteparten av rollekravene
basert på hva de beste spillerne i verden gjør i kamp, og tips fra andre trenere. Noe nyttig
litteratur er: Arnevåg 2010; Baptista 2019; Bergo et al. 2013; Dahl 2002; Eggen 1999; Hareide &
Henmo 2004; Holme 2014; Holmedal 2008; Hughes 1990; Hughes et al. 2012; Iversen 2013;
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Larsen 1992; Larsen & Larsen 1996; NFF 2015; Olsen et al. 1994; Olsen 2011a; Riisnæs 2007;
Røen 2016; Tenga 1999.

20.2 Spisskompetanse
1) Keeper/sweeper: Høy (over 188/175 cm for menn/kvinner), spenstig og atletisk, flink til å
kommunisere med utespillerne, samt dyktig og sikker som sweeper og i feltet.
2) Midtbacker: Høy (over 185/170 cm for menn/kvinner eller svært spenstig), dyktig i
posisjonsspillet og hurtig.
3) Sidebacker: Ekstrem god løpskapasitet, god pasnings- og tilslagsferdighet, høy nok til å
vinne hodedueller, og dyktig 1:1 offensivt og defensivt.
4) ”Gattuso” rollen: En balanserende eller defensiv rolle med god løpskapasitet, ekstrem
dyktig 1:1 defensivt, god i posisjonsspillet og disiplinert.
5) Sentral midtbane: Det finnes litt ulike typer og den ene av dem bør bekle ”Gattuso” rollen.
Den andre kan være ”allrounderen”, ”gjennombruddspilleren” eller ”tilretteleggeren”. I min
filosofi og som kompliment til ”Gattuso” rollen foretrekkes en kreativ tilrettelegger som er
dyktig til å spille gjennom medspillere. Denne rollen må ha god løpskapasitet, være dyktig
på valg med ball og ha god spilleforståelse, ha god antesipasjons- og persepsjonsferdighet,
gjør lite feil og være dyktig i posisjonsspillet. Alle må være boks-til-boks spillere.
6) Kantspillere: Kan ha litt ulike typer og det er ofte en fordel med to litt ulike kanter. Den
ene, ”dribleren”, kan være hurtig, teknisk, ha et godt skuddbein, god løpskapasitet, og være
driblesterk slik at han/hun kan passere 1-2 motspillere med ball. Alternativt kan denne
kanten være en bakromskant eller gjennombruddskant som truer mye rom og løper mye.
Den andre kan enten være høy og duellsterk, og/eller dyktig på valg med ball, god i
posisjonsspillet og god til slå innlegg. Sistnevnte er ofte benevnt som ”innleggeren”.
7) Indreløpere: Ekstrem god løpskapasitet og dyktig på valg uten ball offensivt.
8) Hengespissen må være dyktig til å tilrettelegge, orientere seg og å holde på ball, samt være
kreativ med ball og ha et godt utviklet teknisk repertoar.
9) Vinger: Hurtig, dyktig 1:1 offensivt og god innleggsfot.
10) Spisser: Kan også ha litt ulike typer så lenge vi spiller med to spisser. Begge bør være
goalgettere, og dyktige til å true bakrom og å holde på ballen. Bruker vi ulike typer bør den
ene av dem være en gjennombruddsspiss med ekstrem hurtighet. Han/hun kan
komplimenteres med en møtende spiss som er sterk i duellspillet og flink til å holde på
ballen. Sistnevnte kan erstattes av en spillende, kreativ og teknisk god hengespiss.
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20.3 Rolleferdigheter
”Det å være trener er jo veldig mangesidig. Å bli god er etter min mening ofte forbundet med å
bli konkret nok” (Egil Olsen).
I tråd med innholdet i kapittel 19.2, presenteres det her en tilsvarende grundig og særdeles
konkret beskrivelse av hva de ulike rollene/posisjonene bør kunne for å spille fotball på et høyt
ferdighetsnivå. De generelle ferdighetene/arbeidskravene/arbeidsoppgavene i kapittel 19.2 er
mer universal og uavhengig av spillestil. Rolleferdighetene er derimot i større grad preget av min
fotballfilosofi. Samtidig vil mesteparten være relevant for de ulike rollene uavhengig av
trenerens fotballfilosofi og lagets spillestil. I de tilfellene det ikke står noen arbeidsoppgaver for
en rolle i en spillfase skyldes det at den rollen er lite delaktig i den eller de spillfasene.
På samme måte som ved de generelle ferdighetene i kapittel 19.2, kan disse omformes til
problemstillinger eller spørsmål, og analyseres og evalueres ved å måle; 1) om det var riktig hver
gang eller null feil, 2) så mange ganger riktig som mulig og forbedring, 3) prosentandel riktige
valg og utførelse, 4) kvalitativ vurdering, eller 5) en kombinasjon av nr. 1-4. Førstnevnte vil
logisk nok kunne innebære og måle antall feil. Imidlertid kan det i et pedagogisk perspektiv være
fordelaktig å starte med å måle antall riktige. Når spillerne har blitt gode på denne ferdigheten og
trygg på denne måten å jobbe på, kan man gå over til å måle antall feil. Dette valget vil bero på
alder, kjønn, nivå, motivasjon, lagets situasjon og spillerens selvoppfatning. Poenget er at kravet
eller målet er mer eller mindre absolutt. Dermed vet hver spiller nøyaktig hva han/hun skal øve
på, og hva som kreves for å få spille kampen og/eller bli en toppspiller. Det er dette jeg mener
med å benytte en objektiv, konkret og personlig prosess uten slack.
De ulike fasene er 1) offensiv overgang, 2) angrep mot etabler forsvar og generelt offensivt, 3)
offensive innlegg og avslutningssituasjonen, 4) gjenvinning og defensiv overgang, 5) etablert
forsvar, 6) defensive innlegg og blokkering av skudd, og 7) offensive og defensive dødballer. De
ulike rollene er keeper, midtback (midtstopper), sideback, ”Gattuso” (volante), sentral midtbane,
kant, indreløper, ving, hengespiss og spiss. I tillegg kan vi som nevnt nyansere i ulike sentrale
midtbaneroller som den balanserende/defensive, gjennombruddspilleren, allrounderen, og
tilretteleggeren. Ulike spisstyper kan være goalgetteren, møtende, gjennombruddsspissen, og
spillende eller tilretteleggeren. Tilsvarende kan kant/vingen deles inn i dribleren, innleggeren og
gjennombruddsvingen. De ulike typene passer best til ulik spillestil, men mye er også likt.
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21.0 Analyse, tilpasning, kampforeberedelse og kampledelse90
“In Italy we have a very good tactical culture, and our players are well trained in various
systems and they are prepared to adapt” (Marcello Lippi).
Som allerede nevnt er det om å gjøre å ha en spillestil og endringsfleksibilitet som gjør at vi
vinner på en dårlig dag, og selv om vi ikke dominerer kampen og motstanderen gjør alt det vi
ønsker at de ikke skal gjøre. Av den grunn er det viktig å kunne gjøre taktiske grep og endringer
i forkant av, i pausen eller i løpet av kampen som maksimerer et utfall av kampen til vår fordel.
Imidlertid må det være planlagt i forkant, og vi må gjennomføre gode kampforberedelser og
legge riktig kamptaktikk mot hver motstander basert på hvilke spillere som er spilleklar,
grundige analyser og tidligere erfaringer mot nevnte motstander. Følgelig kan vi variere både
laguttak, system, presshøyde, oppspillsvarianter, dødballstrategi og andre taktiske forhold ut fra
motstanderens styrker og svakheter (se kapittel 2.0, 7.0, 9.0, 10.0, 14.0, 15.0, 16.0 og 17.0).

21.1 Kampanalyse
Selv om fagfeltet kampanalyse91 kan omfatte mange former for analyse, kan det være oversiktlig
å dele inn i kampanalyse, spilleranalyse, scouting analyse92 og bevegelsesanalyse93 (Alderson
1990; Brackenridge & Alderson 1983; Carlsen 2000b; Dofour 1993; Eckner 2018; Franks 1996;
Hughes 1996; Larsen 1992; 1997b & 2001; Larsen et al. 1996; Larsen & Tenga 1998; Norton
2013; Olsen 2011a; Olsen & Larsen 1997; Olsen et al. 1994; Reilly 1993; Sarmento et al. 2014;
Shestakov et al. 2009; Tenga 1999, 2003 & 2010). Slike analyser kan benyttes til 1) å gjøre
bedre beslutninger og forberedelser mot hver enkelt motstander, 2) å foreta best mulig endringer
under kampen, 3) måle den individuelle, relasjonelle og kollektive prestasjonen i kamp, 4) å se
90

Kampforberedelse og analyser er svært sentralt i forbindelse med innlæring og evaluering av rolleferdigheter, og
individuelle, relasjonelle og kollektive ferdigheter. Derfor blir disse to temaene også et sentralt kapittel i den
påtenkte boka om lederskap, pedagogikk og opplæring i fotballfilosofi. I henhold til å skape bedre resultater er det
vanlig å analysere individuelle og kollektive prestasjoner. Imidlertid ser det ut til at få lag analysere ferdigheter.
91
Kort fortalt går kampanalyse ut på å skaffe seg en oversikt om hva som skjer i en fotballkamp. Kampanalysen kan
enten gjennomføres direkte under kamp eller indirekte i etterkant av kamper via videoopptak (Brackenridge &
Alderson 1983; Larsen 1992 & 1997b; Larsen et al. 1996; Olsen 2011a; Olsen & Larsen 1997; Olsen et al. 1994;
Tenga 2010). Sistnevnte kalles gjerne for objektiv kampanalyse, og 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). Artikkelen til Reep og Benjamin (1968) er ansett som et banebrytende arbeid.
92
Som et eksempel på kartlegging av nye spillere beskrives scouting prosessen til FC Midtjylland. I følget et
intervju med Lars Hallengren består den av åtte faser (Eckner 2018). 1) Scanning, 2) scouting, 3) forming a scouting
portfolio, 4) researching phase, 5) short listing, 6) quality assurance, 7) recruitment, og 8) introduction programme.
93
Bevegelsesanalyse kan betegnes som en egen form for kampanalyse, og det blir omhandlet nøyere i kapittel 28.0.
Dette kapitlet fokuserer mest på kamp- og spilleranalyse i henhold til valg (taktikk) og teknisk utførelse.
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utvikling over tid hos enkeltspillere, dyader, lagdeler og laget som helhet, 5) å sjekke eller
kontrollere at enkeltspillere og laget er på det nivået vi ønsker, og 6) å velge de riktige spillerne
til laget og klubben (ibid). Jeg bruker ofte å kombinere nr. 4 og 5 for å sitte igjen med mindre
data. Begge disse punktene innebærer fokus på læring. Det betyr at enkeltspillere, dyader,
lagdeler og laget jobber med noen ferdigheter/arbeidsoppgaver/arbeidskrav til de beherskes på et
tilfredsstillende nivå. Deretter fokuserer de på nye ferdigheter/arbeidsoppgaver/arbeidskrav,
mens tidligere ferdigheter/arbeidsoppgaver/arbeidskrav sjekkes med jevne mellomrom for å ha
kontroll på utviklingen. Alt gjøres ved å observere/analysere handlingene i kamp. De fleste
generelle ferdigheter i kapittel 19.3, rolleferdigheter i kapittel 20.3, relasjonelle ferdigheter i
kapittel 20.5 og kollektive ferdigheter i kapittel 20.6 kan analyseres og måles objektivt. De
resterende måles kvalitativt. Se kapittel 1.7 for mer teori og empiri om kampsyntaks.
Kampanalyser bidrar til at vi får en objektiv prosess, og det henger sammen med boks nr. 7 i
figur nr. 20. Alle topplag bruker en eller annen form for kampanalyse, men omfanget varierer.
Viktigheten av slike analyser støttes av at undersøkelser og generell teori om menneskets
persepsjon og hukommelse indikerer at trenere har en begrenset evne til å erindre det som skjer i
en fotballkamp (Awh, Barton &Vogel 2007; Berger 1998; Faag 2000; Giske 2001 & 2003;
Gleitman 1996; Holt et al. 2012; Kane & Engle 2003; Larsen et al. 1996; McGarry & Franks
1996; Ormrod 2008; Reisberg 2012; Stãnculescu et al. 2014). Selv om dette kan trenes opp er
objektive analyser nødvendig for å få en mer valid evaluering av kampen. Med nøyaktig
teknologi om posisjonering foreligger vil vi få enda bedre variabler for å måle individuelle,
relasjonelle og kollektive prestasjoner i kamp (se kapittel 28.0). Imidlertid er ikke målet å ha
mest mulig data, men best mulig. Mindre data gjør det enklere å få en rød tråd mellom trening,
kamp og analyse/evaluering. Lag og trenere må derfor foreta et riktig utvalg av alle variablene
(ferdigheter/arbeidsoppgaver/arbeidskrav) skissert her og i kapittel 19.0, 20.0 og 28.0. Deretter
må ulike variabler settes sammen i riktig mengde, rekkefølge og med en fornuftig progresjon.
Kampanalyse av eget lag baseres på de ulike kollektive ferdighetene listet opp i kapittel 20.6, og
det berører den strukturelle/kollektive dimensjonen. De viktigste variablene er mål, målsjanser
og avslutninger på mål for og imot i de ulike spillfasene i figur nr. 1, og på bortebane versus
hjemmebane. På den måten får vi viktig informasjon om hva vi bør prioritere i treningsarbeidet
generelt og inn mot neste motstander. Scorer for eksempel motstanderen over 50 % av målene på
dødball, må vi i forberedelsen til denne kampen trener på både å unngå dødballer mot på egen
banehalvdel, og spesifikt på defensive dødball. Scorer vårt lag for eksempel kun 10 % av målene
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22.0 Spillerutvikling
”Vi var jo alle sammen vant til å touche ballen. Men brassene skjøv den liksom med foten, og vi
trente om igjen og om igjen til vi fikk det til å sitte, og til slutt prøvde vi det i kampene. Vi var
mange som holdt på sånn. Men jeg tok det et steg lenger. Jeg gikk dypere inn i det. Jeg var
nøyere med detaljene. Jeg ble oppriktig helt besatt” (Zlatan).

22.1 Grunnfilosofi for spillerutvikling
For meg handler spillerutvikling om læring, øving og å få lov til å gjøre feil. Videre må det
presiseres at spillerutvikling og menneskeutvikling trolig går hånd i hånd. Av den grunn er mitt
hovedbudskap for barne- og ungdomsfotballen; 1) at barn og unge spiller fotball mest mulig og
lengst mulig fordi det er gøy og sosialt; 2) å bidra med å utvikle gode, sunne og kunnskapsrike
samfunnsborgere; og 3) å utvikle toppspillere (Carlsen 2012d). Sagt på en annen måte må vi
klare å lage et innhold som både gir optimal spillerutvikling og optimal aktivitetsglede. Ofte går
dette hånd i hånd, men det er viktig å huske på at ikke alle ønsker å bli best mulig. Mange er med
av sosiale grunner, for å få en fysisk treningseffekt, eller på grunn av et ubevisst ønske om å få
tilfredsstilt grunnleggende behov og fotballens egenart. Et grunnleggende behov er positiv
selvoppfatning, og mestring og framgang i fotball kan gi gode forutsetninger for å styrke
spillernes selvoppfatning (Berger 1998; Carlsen 2012c; Gleitman 1996; Holt et al 2012;
Ryckman 1999; Skaalvik & Skaalvik 1996; Skaalvik 2006; Weinberg & Gould 1995). Positiv
selvoppfatning kan dermed bidra til en generell positiv menneskeutvikling (ibid). Derfor virker
det fornuftig å ha et fokus på individuell spillerutvikling uavhengig av nivå og alder, også for
seniorspillere på toppnivå. Imidlertid må innholdet, omfanget og kravene tilpasses spillerens og
gruppenes mål, ønsker og behov. I toppfotballen handler det først og fremst om å optimalisere
prestasjonene/handlingene for laget totalt sett med tanke på å vinne flest mulig kamper.
Når det gjelder å utvikle best mulig spillere bør målet for enhver fotballnasjon være å lage et
tilbud som er råere og bedre enn det andre nasjoner har. En god start her er å samle inn kunnskap
om hva som kjennetegner innholdet for spillerutvikling i fotballklubber og fotballakademier i
inn- og utland (Brantsæter 2015, 2016 & 2017b; Brøndby IF 2006; Carlsen 2012a & 2012b; Die
Ajax Schule 1998; Dreier & Morisbak 1980; Eggen, Sigmundstad & Moen 2013; Fluminense
Football Club 2007; Glyngefeldt 2000; Hansen 1997a & 1997b; Kampevold 2017; Kirkenes
2011; Liverød 2007; Marcu 2011; Mjaugedal & Zovko 2017; Munkvold 2017; Pedersen 2013;
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Sande 2014b; Sivertsen 2014c; Skoheim 2019; Strømme 2015 & 2017; Sørensen 1997a &
1997b; Telseth 2017; Thoresen 2008, 2010, 2013, 2015 & 2017; VG 2013; Wisløff 2009). I
tillegg kan det være hensiktsmessig å få kjennskap til hva som kjennetegner gode aldersbestemte
lag (Carlsen 2016b; FIFA 2007a & 2007b). Denne kunnskapen bør så tilpasses og brukes som
inspirasjon til å lage et unikt innhold for spillerutvikling.
I forlengelsen av dette bør utviklingsmiljøer i norsk fotball unngå å ende opp med et litt
krampaktig forsøk på å kopiere modeller for spillerutvikling i større fotballnasjoner. Dersom vi
ikke tar hensyn til vår generelle kultur og fotballkultur, kan slike framgangsmåter ende opp med
at vi kun blir en god eller dårlig kopi, samt at vi starter på feil sted og bommer på innholdet.
Norge må gjøre noe annet enn de andre nasjonene som har tøffere seleksjon, annen kultur, mer
organisert trening totalt, mer teknisk trening, større budsjett etc. Vi er best i verden på
breddefotball og det er et godt utgangspunkt. I tillegg argumenterer jeg for at vi (igjen) kan bli
best i verden på fotballkunnskap og innhold ved blant annet å utvikle innholdet i og å følge
tankegangen i denne boka. Følgelig er visjonen om flest mulig, lengst mulig, mest mulig og best
mulig ikke bare fine tanker, men også fult mulig å realisere. Imidlertid krever dette både et større
og et endret fokus på innholdet i fotballopplæringen enn det som synes å forekomme i dag.
Som poengtert flere ganger i denne boka bør vi starte med å konkretisere hvilke ferdigheter/
arbeidskrav/arbeidsoppgaver som må læres for å nå en gitt målsetting. I dag oppleves det som
om alle har en mening om hvordan norsk fotball skal organiseres og hva som er feil med norsk
fotball, men få snakker konkret og faglig om hva som må læres for å bli best, og hvordan vi kan
lære spillerne dette (Aftenposten 2014; Bergh 2013; Dagbladet 2014; Eggen 2017; Hansen 2016;
Møller 2020; Riisnæs 2012; Saltvik 2016; Schjei 2016a; Thoresen 2016b, 2016c, 2016e &
2016f; Øgard 2016a & 2016b). Mye av innholdet i debatten om spillerutvikling er interessant, og
mange er inne på momenter som bør forbedres. Utfordringen er etter mitt syn å fokusere på det
viktigste, som er innhold, samt å nyansere, konkretisere og begrunne meningene. Et eksempel på
sistnevnte kan sees i kapittel 22.6. Metaforisk sagt virker det som om alle er opptatt av
bilderamma, mens ingen bryr seg om selve bildet. Det står mer om dette i kapittel 27.1.
Sentrale spørsmål å reflektere over i forlengelsen av denne debatten er: Hva er fordelen med å
trene sammen med spilleren som både er bedre, på samme nivå og dårligere? Hvordan kan vi
bruke differensiering for å gi alle et riktig tilbud? Hvordan ta høyde for frafall ved selektering og
inndeling i treningsgrupper? Hva skal øves på og læres på for de ulike nivåene? Hvilken
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pedagogikk fungerer best i forhold til ferdighetsnivå, kjønn, alder og hvilke ferdigheter som skal
læres? Er barnefotballen problemet? Dukker det ikke opp gode 15-16-åringer fra alle hjørner av
landet? Hva så med alderen 16-23 år og utviklingen i toppklubbene? Ville det vært en god start å
bli best i verden på spillerutvikling 16-23 år? Etter min mening kan vi bli bedre på alle nivåer,
men jeg ville spesielt satt inn støtet på alderen 16-23 år. Det er i den perioden vi ser hvem som
tar de siste stegene og hvem som ikke gjør det. Videre er det ved hjelp av innholdet i denne boka
og godt samarbeid mulig å utvikle det mest konkrete innholdet i forhold til å lære hva, hvordan
og når. Følgelig er det etter mitt syn ikke først og fremst organiseringen av norsk fotball som må
endres, men innholdet. Dagens breddemodell i kombinasjon med innholdet i denne boka vil
trolig holde i 20-30 år til, og så får vi heller se om vi må lage flere statiske toppgrupper i laver
aldersklasser etter dette. I tillegg må vi ha sjekkliste på om spillerne forbedrer seg på konkrete
ferdigheter. Det vil si å systematisere alle ferdigheter/arbeidskrav/arbeidsoppgaver presentert i
denne boka i konkrete utviklingstrapper, samt å teste et utvalg av disse over flere kamper hvert år
for å se utviklingen. Forslag på en slik systematisering finner dere i kapittel 19.1 og 22.4.
I tråd med fagpersoner og forskning (Løge 2016; Myer et al. 2015 & 2016; Tønnessen 2012)
støtter jeg allsidig barne- og ungdomstrening. Samtidig er det mulig å trene allsidig selv om man
trener mye fotball, og det krever mye trening for å bli best. I tillegg opplever jeg at barn og unge
tåler mye trening så lenge det er frivillig og lekbetont. Så hvordan kan vi få barn til å trene 20
timer i uka og ungdom 15 timer i uka. Imidlertid bør ungdom trene mindre under vekstspurten,
tunge kampperioder, ved hospitering med junior- og seniorlag, og i eksamensperioder. Disse
timene kan fordeles og periodiseres på vanlig trening med lag, akademitreninger eller ekstra
treninger med fokus på spillerutvikling, løkkefotball og egentrening. Tilrettelegger vi for mange
nok frivillige tilbud vil det etter alt å dømme utvikle seg homogene toppgrupper av seg selv.
Når det gjelder læring av ferdigheter er det generelt god spillerutvikling å lære ferdigheter og en
spillestil som medfører økt sannsynlighet for å vinne kamper. Derfor er trolig alt innholdet i min
fotballfilosofi god individuell spillerutvikling. Det gjelder særlig innholdet kapittel 19.0 og 20.0.
Samtidig er det allerede nevnt at god spillerutvikling i noen tilfeller bryter med hva som der og
da er mest effektivt for å vinne fotballkamper. For eksempel vil det å drøye, filme til seg et
frispark, ta et gult kort for laget, slå ballen langt vekk eller til innkast, eller å ha en stor sterk
spiller på topp og slå langt i bakrom være handlinger som øker muligheten for å vinne kampen
når laget leder. Imidlertid kan en hyppig bruk av slike virkemiddel redusere muligheten for at
alle spillere opplever mest mulig glede, læring og mestring på lang sikt.
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Individuelt treningsprogram 20-23 år
Treningsøkt 1 (6.1.15):
Tid
5 min
5 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min

Hva
Ballkontroll og føringsløype
Koordinasjon/frekvens (løp over kjegler i ulike varianter med en liten spurt)
Nullspretten på to berøringer og kun med føttene
Manchester United 1 (1.touch gjennom to kjegler med veggspill)
Benfica XL (en-touch pasning på halvvolley)
Lewandowski (medtak på møtende ball)
Bueløp med avslutning
Avslutning etter innlegg

Treningsøkt 2 (13.1.15):
Tid
5 min
5 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min

Hva
Triksing med ulike kombinasjoner
Koordinasjon/frekvens (løp over kjegler i ulike varianter med en liten spurt)
Nullspretten på to berøringer og kun med føttene
Manchester United 2 (1.touch gjennom to kjegler fra side til side)
Benfica (medtak, pasning og volley rundt kjegle)
Langpasning i ulike varianter
Bueløp med avslutning
Avslutning etter innlegg

Egentrening (på bane eller mot garasjevegg):
Tid
5 min
5 min
7 min
7 min
7 min
7 min

Hva
Triksing med ulike kombinasjoner eller ballkontroll i føringsløype
Koordinasjon/frekvens (løp over kjegler i ulike varianter med en liten spurt)
Nullspretten eller en-sprett mot vegg på en og to berøringer
Manchester United 3 (1.touch gjennom to kjegler og avslutning)
Benfica (medtak og pasning rundt kjegle)
Lewandowski (medtak på møtende ball)
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25.13 Årgang 2013
Chuman, K., Ikoma, T., Hoshikawa, Y., Iida, T. & Nishijima, T. (2013). Yo-Yo
intermittent recovery level 2 test on young soccer players from U-13 to U-18. In: Science
and Football VII, (eds. H. Nunome, B. Drust & B. Dawson). London and New York:
Routledge, 101-106
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Eggen, D., Sigmundstad, E. & Moen, T. (2013). Møte med en av fotballens sanne legender.
FOTBALLtreneren, nr. 3 – 2013, s. 21-23
”Laureano Ruiz var bestefaren som plantet frøet, Cruyff var faren som kjøpte ideen og som
bidro til at den fikk vokse, og Pep Guardiola var arvtakeren som høstet fruktene” (s. 21).
Prioriteringer i opplæringen i ulik alder:
ږ

8-10 år: Spiller og ball hvor de skal lære å kontrollere ballen, og resultater bryr han seg
ikke om før seniornivå. Derfor glem alt om kampresultat for de yngste!

ږ

11-14 år: Mer spill sammen med og ”rondo” med fokus på støtte fra medspillere for å få
gjennombrudd.

ږ

15-16 år: Mer motspill og aktiv coaching, lære å beseire motspiller, og taktisk trening
med fokus på romforståelse på banen.

ږ

17-19 år: Innslag av mental trening, lære seg å bruke kroppen, balanse og kynisme i
duellspillet (men styrketrening er nedprioritert) og skuddtrening. Denne alderen er
perfekt for intensiv skuddtrening, noe som det øves for lite på. Spillere som skyter med
presisjon og kraft, noe han betegner som kvalitet, scorer mest og vinner fotballkamper. I
tillegg vil et skuddvillig lag provosere fram motstanderen og dermed legge forholdene til
rette for kombinasjonsspill. I denne aldersfasen jobber de også med å perfeksjonere
bevegelser og hastigheten i spillet med blikk for gjennombrudd eller dybdepasning.

ږ

19-20 år: Bli kjent med psykologisk trening, beherske kampfaktoren, beherske spill
motspill, dominere og kontrollere det angrepsmessige, og videreutvikle momentene fra
forrige fase.

Ruiz mener generelt at fotball som idrett har utviklet seg svært sakte fra oppstarten for 150 år
siden, og det som har utviklet seg aller minst er hodespillet. Hodespillet inngår ikke i treningene
fordi de største trenerne og spillerne tror at den beste fotballen spilles på bakken. I tillegg er det
en misforståelse at hodespill er avhengig av høyde. Ut over dette er Ruiz litt i opposisjon til
dagens Barcelona-lag fordi de ikke ofte nok er på jakt etter gjennombrudd. Han ønsker ikke at
sine lag skal spille for mye på tvers, men orientere seg og søke pasninger i lengderetning når
mulig.
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Jordet, G. (2013). MilanLab. FOTBALLtreneren, nr. 3 – 2013, s. 15-17
MilanLab ble startet opp i mars 2002 av den belgiske kiropraktoren Jean Pierre Meersseman.
Målet var å bruke vitenskap til å predikere og optimalisere enkeltspillerens prestasjon, spesielt
ved å forebygge skader. Meersseman rapporterer at laben resulterte i 92 % nedgang i skader og
93 % reduksjon i bruken av ulike medisiner. De har tre hovedvariabler: 1) Strukturelle eller
anatomiske variabler, for eksempel ryggsøylen, tannhelse og løpemekanikk. 2) Biokjemiske
variabler, for eksempel søvnkvalitet og ulike hormonnivå. 3) Psykologiske variabler, for
eksempel følelse av utmattelse og selvtillit. Spillerne gjennomfører tester hver dag, men mer
grundige tester hver andre uke, samt at livsstilen, aktivitet, diett og daglige rutiner til hver spiller
kartlegges.
Deres erfaring er at spillernes prestasjoner er nærmest upåvirket hvis de har sovet dårlig natta før
kamp. Imidlertid opplever spillere som har sovet dårlig den nest siste natta før kamp et betydelig
prestasjonsfall. I tillegg har det sett at oppsiktsvekkende mange kroniske problemer har sitt
opphav i et problem med tennene.
Dataen de samler inn brukes i mindre grad til å sammenligne spillerne imellom, men med seg
selv. De holder softwaren, som de har utviklet i samarbeid med Microsoft, hemmelig, men røper
at den baserer seg på nonlineær matematikk, kaosteori og kunstig intelligens. Bruken av laben
går opp og ned ut fra hvem som er hovedtrener. Ancelotti hadde full tillit til konseptet og fikk
mye igjen for det, og han tok med seg MilanLab psykolog Bruno DeMichelis til Chelsea. Motsatt
hadde Leonardo langt mindre tru på konseptet. Meersseman uttaler at det er langt mer komplisert
å bruke testene til å avgjøre hvilke spillere de skal satse etc., enn til individualisering. Uansett
tok de ni unge spillere gjennom testbatteriet, og de fem som fikk ”bestått” spiller fortsatt i serie
A mot ingen av de fire resterende. I tillegg ble laboratoriet brukt som begrunnelse for å selge
Kaka og Chevchenko, og de hadde lite suksess etter Milan.
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25.19 Seminar, kurs og samtaler
1: Nils Arne Eggen under plenumsdebatt under Cupfinaleseminaret. Norges
idrettshøgskole, 10.11.2006
Sosial ferdighet er evnen til å gi alt det du kan til resten av laget, samt å motta og lære fra de
andre på laget. Den sosiale ferdigheten styrkes av følelser. Følelser er lært gjennom oppveksten,
og vi kan derfor forandre på følelsene. Til slutt nevner han at en vinner er ensom og søkende til å
utvikle seg hele tiden, selv om han sitter på benken.
”Du er ikke fotball-lærer fordi om du har mange landskamper”. Link stjålet sitat av Tom
Nordlie: ”Du trenger ikke nødvendigvis å bli en god jockey fordi om du har vært hest”.
2: Samtale med Egil Olsen. Oslo: Norges idrettshøgskole, 5.9.2007
ږ

Generelt er det mye å hente på det strukturelle aspektet både internasjonalt og nasjonalt.

ږ

Det største forbedringspotensialet ligger i bevisstheten og utnyttelsen av ubalanse.

ږ

Internasjonalt er det en trend mot mer sonemarkering og sone, mens trenden i Norge er
litt mer mot sonemarkering. Følgelig har forskjellen i forsvarsorganisering blitt mindre.

ږ

Sidebacken bør stå i leddet så lenge som mulig. Det vil si til de blir førsteforsvarer (1F).

ږ

For å presse høyt bør en ha tre presseledd og spille i et 1-4-3-3 system. Utfordringen her
er når det fremste presseleddet blir spilt forbi.

ږ

Sone på dødball kan være aktuelt, men han har for lite erfaring og kunnskap om gevinst.
Dette gjelder både corner og frispark. Samtidig har Thorstvedt uttalt at han ville ha mest
mulig ledig rom foran seg på frispark, slik at han kan gå ut å ta ballen.

ږ

Når lag blir presset høyt lønner det seg alltid å ha løp i bakrom og spille i bakrom, og
gjerne blindt.

3: Cupfinaleseminaret 2011
Vision and strategy SC Heerenveen (Foppe den Haag)
ږ

Had good relationship with the neighbor clubs.

ږ

Started with too much training → ↑injuries.

ږ

The idea = we want to improve.

ږ

President travelled with the supporters → part of them and felt the atmosphere.
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ږ

Region team.

ږ

Build and strengthen their image.

ږ

Scouting for typical characters.

ږ

Strikers need to know where the goal is.

ږ

As U21 coach for the national team he started by changing the mentality.

ږ

Philosophy 5 F’s: 1) Feeling, 2) Function (look at yourself and prove that you are
important), 3) Future, 4) Feedback on the process, and 5) Fun.

ږ

F.haan@planet.nl

Effektiv læring
ږ

Definisjon = varig endring av atferd som resultat av øving og/eller erfaring.

ږ

Effektiv læring = hvordan få stort utbytte av lite tid.

ږ

Effektiv trening med høy kvalitet. Hvordan?

ږ

Fokusert trening.

ږ

Motstand og vanskelige betingelser.

ږ

Selvregulering og riktig læringsmiljø.

ږ

Ericssons ”Deliberate practice” – 10 000 med fokusert og bevisst trening.

ږ

The Talent Code av Daniel Coyle.

ږ

Norske spillere når 10 000 timer trening før spillere fra andre nasjoner.

ږ

Dynamo Zagreb er opptatt av repetisjoner og lav funksjonalitet.

ږ

Betingelser som gir raskt gode prestasjoner på trening gir ofte dårlig langtidseffekt, og
motsatt (tja?).

4: Cupfinaleseminaret 2012
Ajax
ږ

Dennis Bergkamp og posisjonsbytte, talent og plassering for å lære han å takle store og
sterke spillere.

ږ

Gå fra 5 % av budsjettet, noe som er vanlig, til 10 %.

ږ

Flytte eller hospitere til annet lag for å trene mer spesifikt.

ږ

Struktur for å utvikle spillere og ikke lag, og bytte roller/posisjoner.

ږ

De har gjennomgått en lang rettssak som endte godt for spillerutvikling.

ږ

Mange trenere for å utvikle en spiller, og ikke motsatt.
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Plenumsdebatt
ږ

Alex Ferguson og smålagsspill hvor han vil lære av Spania.

ږ

Intuisjon og læring gjennom klima er viktig.

ږ

Ballkultur.

ږ

Hvorfor vi gjør det vi gjør, og øvelser for å oppnå læring og ikke bare gode øvelser.
Videre er vi dyktige til å coache i øvelser, men det glipper i spill.

Forskerseminaret
ږ

Trenere vurderer seg selv høyere på mestringsklima enn resultatklima.

ږ

Betydningen av motivasjonelt klima, mestringsforventning og utfordringer i egen klubb
hos trenere for å utvikle psykologisk velvære. Modellen er at tilrettelegging for et
mestringsklima → ↑ psykologisk velvære → ↑ lyst til å fortsette med fotball.

ږ

Trenere opplever redusert støtte, autonomi, utmattelse, depersonalisering og relasjoner i
løpet av en sesong (marte.bentzen@nih.no).

ږ

Taktikk, reise, dommer, publikum, psykologiske faktorer og kjennskap til omgivelsene er
de seks faktorene som er belyst i forhold til hvorfor lag nesten tar dobbelt så mange
poeng på hjemmebane som bortebane (torgeir.hoaas@gmail.com).

ږ

Selvdisiplin, Play Station og prestasjon →↑ selvdisiplin og viljestyrke gir mer suksess
senere i livet, de bedres over tid og kan skape trøtthet. Fotballspillere scorer høyere enn
normalbefolkningen, og de med lav selvdisiplin brukte mer tid på Play Station og venner.

ږ

Viktig å kunne håndtere motgang og frustrasjon, utfordre seg selv, og å ta ansvar for egen
læring → Selvregulering (tynke.toering@gmail.com):

ږ

1)

På hvilken måte skal jeg bli bedre?

2)

Planlegging, refleksjon og evaluering

3)

Viktigere i overgangen fra junior til profesjonell enn senere

4)

Øker med økt nivå

Prestasjonsangst (lav, moderat og høy) i forhold til ferdighet i ungdomsfotballen:
1)

Lite effekt på konsentrasjonssvikt og fysisk respons

2)

Forskjell på bekymring

3)

Må kjenne angst for å lære å takle det og utvikle oss

 ږHjemmefordelen sterkest i starten av kamper, noe som indikerer at en taktisk komponent
er gjeldende, og at hjemmebanefordel er ”frontloaded”. Sistnevnte betyr at det i stor grad
handler om å score først. Novel sport notational analysis system og bagadus
(paalh@ifi.uio.no, dag@cs.uit.no, youtube/AIEdBYXHbcU)
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26.0 Diverse kampanalyseundersøkelser
26.1 Olsen, E. (1974). Scoringer i fotball.
Fotballhistorie
Fram til 1914
ږ

Dominert av kortpasningen og driblingen.

ږ

Pyramidesystemet 1-2-3-5.

ږ

I overkant av fire mål i snitt per kamp.

ږ

Annerledes offsideregel hvor de måtte ha tre spillere mellom ballmottaker og
motstanderens mållinje idet ballen ble slått til angripende spiller. Dette resulterte i en
effektiv offsidefelle.

1919-1925
ږ

Scoringsfrekvensen sank på grunn av økt fokus på forsvar, offsidefellen ble mer effektiv
og tettere markering.

1925-1940
ږ

Den nye offsideregelen kom og er tilnærmet lik den vi har i dag.

ږ

Scoringsfrekvensen økte umiddelbart etter den nye offsideregelen, for så å synke.

ږ

WM-systemet 1-3-2-2-3.

ږ

Mer mannsoppdekning.

ږ

Tydeligere roller og oppgaver.

ږ

Gjennombruddspasningen ble viktigere.

1946-1960
ږ

Overgangsperiode mot 1-4-2-4 systemet på grunn av en generell nivåheving.

ږ

WM-systemet var så godt innarbeidet defensivt at behovet for å skape noe nytt oppstod.

ږ

Scoringsfrekvensen holdt seg godt over tre i hele perioden, men sank etter 1960.

1960-1974
ږ

1-4-2-4 systemet er enerådende.

ږ

Scoringsfrekvensen synker jevnt og trutt.

ږ

Alle i angrep, og alle i forsvar.
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Hughes’ 5 årsaker til scoring (s. 40)
1) Lack of pressure on the man with the ball.
2) Lack of support of the challenging player.
3) Lack of marking on the man who is running through the defence.
4) Giving the ball away in the defending third of the field.
5) Set plays.
Resultater og diskusjon
ږ

Sted for igangsetting er like viktig som hvilket lag som setter ballen i gang.

ږ

Resultatene indikerer høy intensitet i spillet, og en teknikk som ikke klarer å følge opp
det høye tempoet, samt at pressing ser ut til å føre til mange scoringer.

ږ

14 av 66 scoringer kom fra utenfor 16m mot 8 av 89 i VM 66.

ږ

I VM 66 kom det en scoring per 6,5 forsøk innenfor 16m, mot en scoring per ca. 89
forsøk utenfor 16m.

ږ

De fleste målgivende pasningene slås fra angrepssonen, men få fra innenfor 16m.

ږ

Ca. 86 % av målene kommer til høyre eller venstre for keeper.

ږ

48 % av målene med høyre bein, 25 % med venstre bein og 27 % med hodet.

ږ

Over 2/3 av målene kommer i situasjoner hvor målscorer er mindre enn to meter fra
nærmeste motspiller.

ږ

Gjennomsnitt varighet ballen befinner seg i scoringslaget var 10 sekund, og gjennomsnitt
antall trekk var 2,7.

ږ

Bruk av angrepsprinsipper ved scoring (inkludert DB):
-

Bredde 29 %.

-

Gjennombrudd 54 %.

-

Bevegelse 65 %.

-

Ingen 22 %.

-

Gjennombrudd og bevegelse var den mest vanlige kombinasjon med 35 %.
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27.0 Strategi for norsk fotball og klubbutvikling
”Fotballen gir deg en kontakt med virkeligheten ingen andre yrker gjør. Fotball er så
demokratisk. Jeg kom i kontakt med folk fra helt andre sosiale situasjoner enn min egen, med
utdannelser på andre nivåer. Du ser rett inn i virkeligheten” (Sócrates, brasiliansk fotballspiller
som blir omtalt som filosofen, Lien 2017, s. 83).

27.1 Et forsalg på en helhetlig strategi for norsk fotball
Alle involverte i norsk fotball ønsker nok egentlig å lage et tilbud som treffer flest mulig, lengst
mulig, mest mulig og best mulig. Det betyr at vi må tilfredsstille barn, unge og voksnes behov
gjennom å tilby et fotballtilbud hvor; a) barn, unge og voksne spiller fotball mest mulig og lengst
mulig fordi det er gøy og sosialt; b) vi utvikler gode, sunne og kunnskapsrike samfunnsborgere;
og c) vi utvikler toppspillere og internasjonale topplag (Carlsen 2012d). I praksis synes dette å
være en stor utfordring på grunn av mange faktorer/hindringer som for eksempel; 1) dårlig
samarbeid alle veier; 2) manglende kunnskap og forståelse for at kunnskap er viktig; 3) nesten all
praksis og alle forslag handler om hva vi gjør, og ikke hvordan og hvorfor, og uten å ta tak i alle
tre nivåene av fotballkulturen (se Tank 2015); 4) vi ”hopper i feil hoppbakke”; 5) status quo bias;
og 6) dårlig selvoppfatning inkludert motstand/frykt for å snu eller å innrømme feil.
Strategiene og innholdet er et personlig forslag basert på det jeg har erfart, hørt, opplevd, sett,
lest og tenkt om norsk fotball og norsk kultur. Selv om strategien bygger på egen kompetanse,
erfaringer og rundt 65 000 timer ”on target”, samt andres erfaringer og en stor mengde litteratur,
er den ikke komplett. Noen forslag kan implementeres direkte, mens de resterende med fordel
kan løftes opp til en faglig dialog. Så kan man heller forkaste noen av forslagene. Alle miljøer vil
tjene på god dialog, gode fortellinger, ulike synspunkter og fri meningsutveksling mellom
likeverdige (Denning 2011; Hellspong 2004; Svare 2008; Tank 2013 & 2015). Videre er deler av
innhold trolig ikke like relevant for andre nasjoner, men de fleste klarer med litt innsats å tilpasse
og velge ut det innholdet som har størst verdi for dem. Samtidig vil alle klubber i verden nyte
godt av å ha en profesjonell administrasjon som følger lovverket, driver i tråd med vanlig
forretningspraksis og som har økonomisk kontroll.
Skal vi utvikle norsk fotball må vi ta utgangpunkt i det vi har, og det som kjennetegner og passer
til norsk kultur (Andersen 1994; Goksøyr & Hognestad 1999; Morisbak 2014; Peterson 1990).
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28.0 Unike muligheter med valid tracking teknologi
”Vi skal ikke selge data, men seiere, titler, og bedre spillere og lag gjennom å utvikle verdens
beste prosess og kultur”.

28.1 Bakgrunn
I en kompleks idrett som fotball kan det være vanskelig å velge ut og måle de faktorene som er
mest avgjørende for spilleres og lagets prestasjon. Dette kan i neste omgang resultere i at vi
samler inn og sitter igjen med for mye og feil data. Derfor poengteres det innledningsvis at målet
med et analyseverktøy ikke er å produsere eller selge data. Tankegangen starter istedenfor med at
vi skal vinne flest mulig fotballkamper, og å utvikle verdens beste fotballag og fotballspillere.
Følgelig må vi stille spørsmål som; ”hvilke data trenger vi for å oppnå dette” og ”hvordan kan
vi benytte data i det daglige arbeidet for å utvikle verdens beste prosess?” Vi starter altså med
kunnskap. “A good decision is based on knowledge and not on numbers” (Platon).
Analyse og tracking data er i vinden i dag, men det synes det å foreligge enighet internasjonalt
om at; 1) det er utfordrende å lage optimale treningsregimer og å styre intensiteten i fotball
(Baptista 2019; Berthelsen 2019; Flanagan & Merrick 2002; Hallèn 2008; Henderson 2012;
Impellizzeri 2009; Jordet 2011c; Lia 2013; Lone 2010; Nilsson 1998; Rampinini, Sassi &
Impellizzeri 2005; Reilly & White 2005; Rønneberg 2020; Sassi, Reilly & Impellizzeri 2005); 2)
det er vanskelig å predikere hvilke talenter som blir best til slutt (Guy et al. 1993; Moe 2013;
Ommundsen 2009; Skoheim 2019); 3) det er stor forskjell i bevegelsesintensitet og fysisk
prestasjon i kamp mellom de beste og nest beste spillerne i verden (Bangsbo 1994 & 2014;
Hallèn 2008; Ingebrigtsen 2012a; Jordet & Wisløff 2013; Stølen et al. 2005); 4) interessen for å
kartlegge og forklare de fysiologiske prestasjonene og arbeidskravene i kamp er stor (Bangsbo
1994 & 2014; Bangsbo & Michalsik 2002; Bangsbo et al. 2006; Bangsbo & Krustrup 2009;
Carlsen 2001; Clark & O’Donoghue 2013; FIFA 2014c; Jordet & Wisløff 2013; Osgnach et al.
2010; Reilly 1996; Rønneberg 2020; Stølen et al. 2005; Theting 2015; TFS 2010d & 2010e;
Tvengsberg 2014); 5) det er vanskelig å utvikle valide analyseverktøy og/eller å bruke data
effektivt (Baptista 2019; Bradley et al. 2007; Flanagan & Thompson 2013; Grendstad 2016a;
Henderson 2012; Osgnach et al. 2010; Rønneberg 2020; Tenga 1999; Valter et al. 2006;
Wilsgård & Jordet 2013) og 6) det har vært lite fokus på bevegelseseffektivitet,
bevegelsesøknomi, og den relasjonelle og strukturelle dimensjonen i forbindelse med å måle de
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“Du kan ikke lære bort noe du ikke kan” (Nils Arne Eggen).
”Du tar for gitt at spillerne skjønner hva du snakker om, men noen ganger må du ned et hakk og
sette deg inn i deres situasjon. De har ikke opplevd det samme som deg, og du kan ikke forvente
at de tar poenget umiddelbart” (Keven Keegan).
”Når jeg er på trening, er det den øvelsen (firkant) jeg gleder meg mest til. Når vi ikke
praktiserer den på landslaget, blir jeg faktisk litt sur på vår fysiske trener (…) Hvis du driter deg
ut må du i midten, og det understreker ansvaret. Når man har det gøy er det uvanlig at man
skader seg” (Xavi).
“Å feile er lærerikt. Den som virkelig tenker, lærer like mye av sine nederlag som av sine
suksesser” (John Dewey).
”For meg betyr tro ikke å bekymre seg” (John Dewey).
”After forty years of intensive research on school learning in the United States as well as
abroad, my major conclusion is: What any person in the world can learn, almost all persons can
learn if provided with appropriate prior and current conditions of learning” (Benjamin S.
Bloom).
”Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det” (Aristoteles).
”Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs” (Kierkegaard).
"The important thing is not to stop questioning" (Albert Einstein).
”Wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say
something” (Platon).
“All learning is in the learner, not the teacher” (Platon).
“True wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life,
ourselves, and the world around us” (Sokrates).
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”Skal vi ha den leken i dag også?” (spørsmål fra gutt 10 år i forkant av ei trening). Hvilken
lek?” (spørsmål fra lagvenn). ”Den sinnssyke morsomme leken vi hadde sist gang” (svar fra
samme gutt 10 år).
"Disse ISUP treningene går så innmari fort" (gutt 11 år etter en av Fotball for Kids sine
spillerutviklingstiltak i klubb). "Ja, men vi har trent i 1 og 1/2 time" (trener). Kan vi ikke trene i
2 timer da?" (samme gutt).
”I dag syns jeg dere alle sammen har vært veldig flinke” (En av oss etter en trening med 8-9åringer). ”Det syns jeg jammen du har vært også” (svar fra gutt 8 år).
"Kommer du på fotballskolen neste år også? Dette er den beste fotballskolen jeg har vært på”
(gutt 10 år om Fotball for Kids fotballskole).
”Dette er de beste treningene. Du er mye strengere enn de andre trenerne, og vi får ikke lov til å
tulle så mye. Men det er bra! Det er ment som et kompliment” (gutt 11 år).
”Kan du ikke si det til meg også?” (gutt 10 år etter at en av oss sa til en spiller; ”det var en fin
pasning”). ”Jeg skal si det når du slår en god pasning også” (svar fra trener). Noen minutter
senere slo denne spilleren en god pasning og treneren sa: ”Flott pasning Sindre” (fiktivt navn).
Da svarte spilleren ”takk” og smilte som en sol.
”Når er det medbestemmelsesuke?” (gutt 12 år).
”Kan vi ikke ha sånne oppgaver vi hadde sist” (jente 12 år). ”Mener du sånne oppgaver i spill
som vi øver på” (trener). ”Ja, sånne liker jeg” (samme jente).
”Hvor lenge må jeg være innbytter?” (spørsmål fra gutt 9 år etter at han startet som innbytter på
grunn av at han gjentatte ganger ikke hørte etter). ”Til du har lært å høre etter” (svar fra oss).
”Oi, da må jeg sitte her lenge” (svar fra samme gutt).
”Dette er det beste fotballkurset jeg har vært på. Jeg har aldri opplevd noen som bruker en slik
gjennomtenkt pedagogikk før” (deltager på trenerkurs).
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Etterord
Verden er full av personer som ønsker å bidra med å skape best mulig fotballspillere og
fotballag. Mange av disse personene er dyktige og besitter masse kunnskap. Innholdet i denne
boka bygger blant annet på erfaringene og kunnskapene til et stort antall norske og internasjonale
fotballtrenere. I tillegg er innholdet i boka en sammenfatning og konkretisering av en enorm
mengde litteratur og kunnskap som allerede finnes. Dessuten baserer det seg på ”best practice”
av toppspillere, spesifisitetsprinsippet, NFF sin definisjon av fotballferdighet, idrettens
treningslære og fellesnevneren for majoriteten av de ulike pedagogiske læringsteoriene.
Samtidig har jeg gjort visse modifikasjoner for å få akademisk kunnskap til å fungere i praksis.
Så selv om jeg har noen nye ideer og tanker, besto mesteparten av jobben med denne boka å
samle inn, systematisere og konkretisere kunnskap. Det gjelder både forskningsbasert og
erfaringsbasert kunnskap. Følgelig er boka et godt eksempel på ”Shakespeare taktikken” og en
grundig arbeidsprosess. Min viktigste bidrag er å se hvilke handlinger (valg + teknisk utførelse)
de beste spillerne gjør i kamp. Deretter setter jeg kunnskap og erfaringer sammen på en ny måte,
og hvor alt må passe sammen før jeg blir fornøyd. I forlengelsen av dette mener jeg at vi alltid
kan skape bedre fotballspillere og fotballag enn i dag. Alle kan skape ”nye månelandinger”. Den
største utfordringen for å lykkes med dette er etter mitt syn en kultur som preges av få nye tanker
og spørsmål. Som Sokrates sa: “Wonder is the beginning of wisdom”. Som poengtert mener jeg
at det er økt kunnskap som er nøkkelen til framtidig suksess i fotball. Akkurat på lik linje med at
det er økt kunnskap som har skapt utvikling innen medisin, teknologi, jordbruk etc.
For å få folk til å forstå at hvem som helst kan skape verdens beste prosess og kultur ved hjelp av
kunnskap, vil jeg oppsummere innholdet i; 1) ”min modell” eller tankegangen i min
fotballfilosofi, 2) den viktigste grunnen til hvorfor denne kunnskapsboka kan bidra til å skape en
bedre utviklingsprosess, og 3) hvordan vi kan skape kulturendring.
Fra forordet husker vi at modellen/prosessen består av 1) å konkretisere hvilke ferdigheter/
arbeidskrav/arbeidsoppgaver som må læres for å nå en gitt målsetting; 2) å øve ved å kombinere
bruk av selvregulering, andre pedagogiske tilnærminger og feedback; 3) å stille krav til at
spillerne selv tar personlig ansvar for egen og lagets utvikling; og 4) handlingene/prestasjonen og
læring/utvikling måles objektivt uten slack. Men husk at selv om vi ønsker å bli så objektive som
mulig, vil det alltid være behov for intuisjon og skjønn basert på erfaring og visdom.
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Ut over systematikken, grundigheten og kunnskapsomfanget som tankegangen i min
fotballfilosofi bygger på, kan følgende være med på å underbygge mine tanker om potensialet for
boka. Fotballfilosofien min tar utgangspunkt i handlingene (valg + teknisk utførelse) til
enkeltspillere, konstellasjoner og laget som helhet i kamp. Og selv om det er flere veier til Rom,
ligger Rom på et bestemt sted. Det samme gjelder her, og hvor det er de individuelle, relasjonelle
og kollektive handlingene i kamp som er de absolutte og objektive kravene/målene. Dette gjelder
uavhengig av spillerens personlighet, treneres filosofi og hvilken pedagogisk tilnærming man
velger. Videre har jeg forsøkt å presisere at det er ikke alltid en bestemt løsning som er best, men
det er alltid en beste løsning av spillsituasjonen. Det kan spillerne lære ved at vi konkretiserer
ferdigheter/arbeidskrav til målbare arbeidsoppgaver, og at de øver ved hjelp av selvregulering og
feedback fra trenere. Deretter må de tilpasse seg disse ferdighetene til stadig mindre tid og rom.
Så selv om det er mye som må konkretiseres mer i forhold til ulike situasjoner, argumenterer jeg
tungt for at kunnskapen i denne boka kan gi lag, klubber og/eller nasjoner en bedre
utviklingsprosess, både direkte (oppskrift) og indirekte (generere ny kunnskap og hypoteser).
For at fotballkunnskap skal få større status må vi jobbe med kultur- og organisasjonsendring på
alle tre nivåer. Det er nivå 1 = artefakter (organisasjonskart, metoder, arbeidsmåter, utstyr og alt
som er sansbart), og det er alltid bevisst (Tank 2015). Nivå 2 = verdier og holdninger, og
verdiene er ofte bevisste mens holdningene ofte er ubevisste. Nivå 3 = grunnleggende antagelser
som alltid er ubevisst og kan betraktes som taus kunnskap. Antagelsene blir til i organisasjonens
tidlige fase, og er overlevelsesstrategier som har vært vellykket, og som så blir glemt. Disse blir i
neste omgang betraktet som sannheter, og de er styrende for hvordan vi gjør det hos oss (ibid).
Følgelig må vi finne grunnleggende antagelser i fotballmiljøet som hindrer utvikling.
For å få folk til å forstå verdien av kunnskap har jeg skrevet en svært omfattende kunnskapsbok.
Min opplevelse av nytteverdien av boka er svær ambisiøs, men jeg er ydmyk og lyttende til
andre argumenter. Uansett håper jeg at noen, både i dag og våre etterkommere, vil verdsette
kunnskap og grundighet. Avslutningsvis opplever jeg at noen av de største utfordringene for
mennesker i dag, i tillegg til manglende kunnskap og kultur forståelse, er: 1) Vi forstår ikke
hvem og hva vi er til for. 2) Vi følger dårlige ledere, og velger feil rollemodeller. 3) Vi glemmer
å fokusere på mennesket, og vi tror at utvikling kun handler om teknologi. 4) Vi stiller ikke de
riktige spørsmålene. 5) Vi lærer ikke av historien, og vi viser derfor mangel på respekt for det
våre forfedre har utrettet. ”Problemet med verden er at de intelligente menneskene er fulle av
tvil, mens de dumme er stinne av selvtillit” (Charles Bukowski).
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Universal analysis model
The model consists of two dimensions (x and y). The x-axis is marked with “+”, and it represents
how we begin when we analyze a problem and look for solutions. The y-axis is marked with “-“,
and consists of “cognitive traps” (bias) that we want to avoid.
-

Group thinking, means-ends mix, confirmation (group pressure), instincts and
confirmation bias

+ Concretizations, arguments, scenarios and data/empiric
How to implement it in our decision making (short version)?
1) Concretize and the problem as specific as possible.
2) Outline different scenarios. A normal approach is to find the worse, the best and the most
likely scenario. This stage can involve all common analysis methods.
3) Support the different scenarios with data/empiric and arguments (scientifically and
common sense).
4) Make a conclusion.
5) Challenge your conclusion by asking if the solution/solutions were a product of the
cognitive biases or “traps” mentioned above.
6) Concretize and make the solutions as specific as possible.
A simple example with talent identification:
1) The problem is that it is almost impossible to detect a talent in underage football. A
concretization could be that we do not know which skills that is most important.
2) Identify them early (<12 years of age), late (>18 years of age) or in between.
3) For players <10 years we had 0.5 % success versus 15 % success for players >18 years.
4) We chose to focus more on players 18-23 years of age.
5) Check the cognitive biases (“traps”). I.e. many coaches disagreed in the beginning and
the outcome (get players to the first team) is quite objective, but possible positive circles.
6) Analyze the most important football skills and teach them self-regulation.
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