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Pedagogikk Trenere Lagledere Kompetanse
• Metode og kultur
• Prinsipper

• Fagplanmål fra skole
• Mentale ferdigheter

• Teamet og roller
• Styrker og fokus
• Veiledning

• Teamet og roller
• Styrker og fokus

• Årsplan

• Trenere
• Ledere

• Klubbfokus

Klubben Spiller Trening Kamp
• Visjon og verdier
• Kommunikasjon
• Tjenestevei
• Fagansvarlig

• 100% spillerutvikling
• Aktivitetstilbud

• Rettigheter og krav

• Forberedelser
• Ferdigøkter
• Etterarbeid

• Før kampen
• Kampgjennomføring
• Etter kampen

Sportsplan 2.0.        6-7 år        «100% spillerutvikling»





VISJON

Klubbens visjon og hovedmålsetting er to sider av samme sak 
«100% spillerutvikling – for alle», har to vesentlige betydninger. 

Først og fremst en visjon vi strekker oss maksimalt for å , vel vitende om at vi ikke 
kan oppnå den 100%, fordi kvaliteter i en spillerutvikling alltid kan bedres. Samtidig 
får klubben satt konkrete mål for hva vi med våre ressurser har av forventet kvalitet i 
det som et hovedmål for vår praksis. Visjon og hovedmål peker felles på at alle 
klubbens ledere alltid skal se til de behov spilleren har, og tilrettelegge tilbudet 
deretter, samtidig som klubbens øvrige målsettinger oppnås.

VERDIER

Fellesskap
Fotball er en lagidrett, og det er derfor viktig at spillerne trener nok på samme 
«melodi» for å mestre spillet. Det er altså viktig at hver spiller deltar nok for å få 
spillet til å fungere i ukas høydepunkt, kampen. Hvert kull skal føre oversikt over 
treningsoppmøte og bruk av spillere i kamp. Spillere som deltar i annen aktivitet skal 
melde ifra om dette, slik at gyldig fravær kan registreres. Spilleren skal bidra til 
fellesskapet, slik at fellesskapet tar ansvar for, ser og bidrar til spilleren.

Glede
I denne alderen er man bokstavelig talt opptatt av FUNdamentale sider ved 
fotballen, der ballen er i sentrum, og stor grad av fri utfoldelse er viktig. Trenerne 
skal fokusere på å forsterke (gi tilbakemelding i nær tid på det som er bra med spiller 
eller person) ønsket atferd både på og utenfor banen som det fundamentale i 
oppbygging av treningskultur og det sosiale livet på kullet.

Utvikling
Spillerne skal gjennom disse to årene hele tiden få klare muligheter til å utvikle sin 
fotballglede slik at den kan bli varig. Fra spilleren starter som 6-åring og fram til hen 
er 9 år, skal spilleren få alle gode muligheter til å kjenne på om fotballen gir den fine 
gleden som inspirerer til fortsatt god deltagelse. Som klubb skal vi gjennom frivillige 
trenere og ledere, samt klubbens sportslige administrasjon sørge for at spillerne får 
en god reise gjennom de første årene, slik at alle har fått en utvikling som gjør at de 
selvfølgelig ønsker å fortsette med fotball. 

KOMMUNIKASJON

Hverdagen krever god kommunikasjon. Her 
er hvilken tjenesteveiene vi sammen må 
følge, og hvem som er fagansvarlige og 
dermed kontaktperson på de ulike fagene. 

TJENESTEVEI

Vi spør hverandre i hverdag på nærmeste 
ledd i klubben, oppad og nedad. 

Hovedstyret i Ranheim IdreNslag
↕

Fotballavdelingens styre
↕

Utviklingsleder Fotball
↕

Fagansvarlige
↕

Trener/lagleder
↕

ForesaNe/ Spiller (*)
↕

Spiller /ForesaNe (*)

* Trener og lagleder kommuniserer primært med 
foresa4e om saker som angår barnet fram 7l det 
er 12 år. Mellom 12-16 år skal spilleren involveres 
mer og mer, og fra 16 år spør man spilleren før 
foresa4e.

FAGANSVARLIGE

Fagansvarlige, som er kontaktperson over trener/lagleder-nivået i saker.

STYRELEDER
Håvard Ranum
📪 haavard.ranum@gmail.com
✆ 99528760
• Dugnad
• NFF krets- og forbundsting
• Styremøter

UTVIKLINGSLEDER
Frank Robert Saltvik
📪 frank.saltvik@ril.no
✆ 93201070
• Akademi
• NFF-avtale
• Personal
• Sportsplan
• Strategi
• Økonomi

SPORTSLIG LEDER
Christoffer Hansen
📪 christoffer.hansen@ril.no
✆ 41477769
• Kvalitetsklubb
• Sportslig utvalg

TOPPSPILLERUTVIKLER
Jonas Lian Hansen
📪 jonas@ranheimfotball.no
✆ 99257303
• Spillerutviklingsteam
• Trenere

SPORTSADMIN
Eskil Husby
📪 eskil.husby@ril.no
✆ 48138030
• Baneplan
• BaneTeam
• Fotballskole
• Futsal-Cup
• Lagspåmelding
• Utstyr
• RILCUP

SPORTSADMIN
Simen Aune
📪 simen.aune@ril.no
✆ 97566433
• Admin-utvalg
• Anlegg
• Barnefotball
• Dommere
• Klubbhåndbok
• Lagledere
• Tilrettelagt
• 3v3-Cup

SPILLERUTVIKLER
Thomas Sandberg
📪 thomas.sandberg@ril.no
✆ 94170473
• Oppstartskull
• FFO/RFU

Klubben        6-7 år
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Spiller        6-7 år

100% spillerutvikling
Trenerteamet bruker navn og like mye tid på hver spiler
Trenerteamet er godt forberedt og oppnår et høyt aktivitetsnivå
Trenerteamet bruker alltid positiv forsterkning i sin veiledning
Trenerteamet gjennomfører kamper med helt jevne lag på kullet

Aktivitetstilbud
Klubben tilrettelegger for to basisøkter i uka
Klubben tilrettelegger spill i barnefotballserien
Klubben tilrettelegger ekstra trening i FotballFritidsOrdning (FFO)

Rettigheter og krav
Spilleren skal bli sett og oppleve positiv kommunikasjon på hver trening
Spilleren har kampformen 3 mot 3 uten keeper
Spilleren møter på treningene, og det føres oppmøtestatistikk
Spilleren viser god oppførsel og motivasjon i sin tilstedeværelse



Ranheims 11 Mentale

Liker intensitet 
og press

Selvregulerer 
situasjoner

Har tydelig 
vinnerinstinkt

Takler strev 
og motgang

Spiller alltid 
alle god

Er positiv til 
neste aksjon

Utvikler 
X-faktorer

Har selvtillit i 
egen kropp

Omfavner 
leken i spillet

Er søkende og 
tålmodighet

Har sterk indre
motivasjon



Ranheims 11 Mentale

Omfavner 
leken i spillet

Hva legger klubben i uttrykket «Omfavner leken i spillet»?
Trener og spiller lar seg lett begeistre over samspillet som skjer på fotballbanen
Spilleren viser en sterk innlevelse i spillet, der en sunn kamp om å eie ballen er helt sentral
Spilleren viser et inderlig ønske om å få delta i leken om og med ballen
Spilleren viser betydningen av sin fotballopplevelse gjennom den frie treninga, før og etter 

Hvordan tilrettelegge for denne mentale delen av fotballen?
Trener og lagleder har en selvsagt stor og positiv energi i og rundt aktiviteten
Godt planlagte treninger og kamper, der høyt aktivitetsnivå og mye positiv energi preger gjennomføringa
Treneren ser hver spillers positive sider til bruk inn i fellesskapet
Treneren forsterker hele tiden innlevelse og begeistring spilleren viser for spillet

Hvilken betydning legger vi i denne mentale delen av fotballen?
Gleden over spillet er helt FUNdamental for spillerens mulige opplevelser, uansett nivå spiller er på eller søker mot
Tidlig inderlig interesse for spillets ide gir svært mange fortrinn for spilleren i dens utvikling og dermed mestring
Når motgangen melder seg av ulike årsaker i ulik alder, er samhold og spillglede fundamentet i brua over til ny flyt





Fysisk motorisk trening

Stigevariasjon side side «Cutting» sikk sakk løype «Cutting» og basis ball 1-bens side hopp med sprint

Fra 8-9 år
• Trigge raske føtter 

• Smidig og rytmisk fra side til side

Fra 8-9 år
• Høy hofte på innsiden
• Pek kneet i fartsretning 

Fra 10-11 år
• Sidehekker 
• Med basis ball

Fra 10-11 år
• Hink med vekta på fremfoten

• Hold overkropp stabil 

«Cutting» side side med hekker Reaktiv finte sprint Ankelhopp med sidestabilitet Piruett og pasning 

Fra 10-11 år
• Stabil på ytterside

• Høy hofte og spiss kne på innsiden 

Fra 10-11 år
• Hopp og land

• Fint partner til en side - gå motsatt 

Fra 10-11 år
• Ankel hopp /vekt tåball
• Stabil ved landing sideveis

Fra 12-13 år
• Hopp, piruett, orienter 

og slå pasning 



Trening        6-7 år

«BALLEN OG JEG»

Øktsammendrag:
• «Ballen og jeg» setter spillerens 1v1 ferdighet i fokus, hvor spillerne 

selv skal oppdage løsninger og oppfordres til være kreative
• Økta er stasjonsbasert hvor vi øver på mye av det samme, men i 

forskjellige situasjoner
• Mulighet for å differensiere ut i fra nivå, men dette er ikke 

avgjørende. Vær allikevel oppmerksom på om enkelte ikke får 
mestringen de behøver, tilpass deretter.

Organisering:
• Deleger ansvarsoppgaver før trening
• Ha kontroll på utstyr før og etter trening 
• Sett opp alt før økta starter, slik at trenerne får konsentrert seg 

om spillerne og aktiviteten
• Spillerne skal oppleve at det føles som å komme til Disneyland, der 

alt er ordnet klart til aktivitet!
Fra høyre: Oppvarming – Stasjoner - Spill



Trening        6-7 år

OPPVARMING STASJONER m/ RULLERING SPILL

• Motiver til å gjøre 
aktivitet intensiv og nøye. 

• Gi spillerne utfordringer 
ut i fra den enkeltes nivå. 

• Oppmuntre mange og 
korte touch.

• Bruk av begge bein vil gi 
spillerne større teknisk 
kapasitet på sikt.

• Retningsbestemt medtak
mot et av målene, som 
tvinger motspiller i den 
retning. Om motspiller 
ikke er tidlig nok i press 
setter angrepsspilleren 
ballen i målet medtaket
var rettet mot, gir 1 poeng

• Om forsvarer er raskt i 
press, kan ballfører velge 
å vende tilbake og sette 
ballen i motsatt mål, 2 
poeng

• Spillerne skal selv få 
utforske hva som fungerer 
for å passere motspiller.

• Vi ønsker funksjonalitet, 
altså sett ballen i mål 
når man har mulighet.

• Påminn spillerne om å se 
(orientere seg) ofte før de 
får ballen. 

• Let hele tiden etter 
åpenpasningslinje, vær 
spillbar.

• Veiled spillerne til å 
komme seg i posisjon. 



Trening        6-7 år

«LAGET MED BALLEN»

Øktsammendrag:
• «Laget med ballen» setter spillerens relasjonelle ferdighet, samt tekniske 

ferdigheter som pasning og mottak i fokus
• Øvelsene gir mye og god øving på ferdigheter vi ønsker å se igjen i spilldel 

og i kamp. Eksempelvis: orienteringsevne og kroppsstilling
• Økta og øvelsesutvalget krever differensiering for å sikre mestring og god 

læring for alle nivåer
• Øvelsene differensieres både på enkeltspillerens nivå, men også på ramme. 

Altså forskjellige nivåer øver i forskjellige øvelser. 

Organisering:
• Deleger ansvarsoppgaver før trening
• Ha kontroll på utstyr før og etter trening 
• Sett opp alt før økta starter, slik at trenerne får konsentrert seg 

om spillerne og aktiviteten
• Spillerne skal oppleve at det føles som å komme til Disneyland, der 

alt er ordnet klart til aktivitet!
Fra høyre: Oppvarming – Rondo - Spill



Trening        6-7 år

OPPVARMING SPILLER I MIDTEN SPILL

• Motiver til å gjøre aktiviteten intensiv og nøye. 
• Gi spillerne utfordringer ut i fra den enkeltes 

nivå. 

• Bevegelse slik at man har pasningslinje, altså 
vær spillbar. 

• Åpen kroppsstilling, skuldrene skal peke i 
retningen det er rom og/eller ledig medspiller.

• Spill ballen tidlig om medspiller har mye rom.
• Alltid påminne om å se (orientere seg før man 

får ballen).

• Påminn spillerne om å se (orientere seg) ofte 
før de får ballen. 

• Let hele tiden etter åpenpasningslinje, vær 
spillbar.

• Veiled spillerne til å komme seg i posisjon. 



Trening        6-7 år

«SPILLØKT»

Øktsammendrag:
• Spilløkta skal sette fokus på konkurransen og spillegleden.
• Læringen skal ligge i gode rammer og betingelser. Vi påminner 

spillerne på å orientere seg, bruk av riktig fot og kroppstilling.
• Organiseres som en turnering hvor alle møter hverandre. Teller 

ikke resultat. 
• Trenger ikke å differensieres. 

Organisering:
• Deleger ansvarsoppgaver før trening
• Ha kontroll på utstyr før og etter trening 
• Sett opp (om mulig) alt før økta starter slik at trenere får 

konsentrert seg og barna og aktiviteten
• Spillerne skal oppleve at det føles som å komme til Disneyland!

OPPVARMING
• Motiver til å gjøre 

aktiviteten intensiv og 
nøye. 

• Gi spillerne 
utfordringer ut i fra 
den enkeltes nivå. 

SPILL
• Påminn spillerne om å 

se (orientere seg) ofte 
før de får ballen. 

• Let hele tiden etter 
åpenpasningslinje, vær 
spillbar.

• Veiled spillerne til å 
komme seg i posisjon. 





Kamp (del 1 av 2)        6-7 år



Kamp (del 2 av 2)        6-7 år

Før kampen Kampgjennomføring Etter kampen

Våre lag kontakter ALLTID  
motstander dagen før, både ved 
hjemmekamp og bortekamp
Kampplanen er klar og i tråd med 
det laget trener på – max. tre fokus
Rett før kamp: Kortest mulig 
gjennomgang av kampplan på 
hvordan vi forholde oss til det vi 
har trent på

Vi forsterker positiv atferd

Alle spiller minst 50% av kampen, og 
starter minimum 50% av dem

Vi skal bruke vår oppmerksomhet på 
egne spillere i kampen

Rett etter kamp:
Veldig rask (1-2 min) gjennomgang 
kampplan på hvordan vi forholdt 
oss til den.
Skap god energi inn til neste 
trening før vi forlater hverandre.

* 
- Treningsoppmøte skal hos 6- og 7-åringen registreres fra oppstart vår ut juni, samt fra skolestartsuka til sesongslutt.
- Fotball er et lagspill, og spilleren er i økende grad med alder avhengig av å delta nok på trening sammen med de 

andre for at det skal bli en god fotballglede gjennom mestring sammen i spillet med de andre på laget. 

• Alle skal få spille minst 50% av tiden i hver kamp de bli innkalt til
• Alle skal få starte minst 50% av kampene de blir innkalt til i en sesong
• Spillere som skal ha disse rettighetene, må ha minst 50% oppmøte på trening *





Aktivitetsprinsippet

FORMÅL
Spilleren lærer primært av aktiviteten i seg selv. Gjennom prøving og feiling. 
For varig fotballglede og fotballmestring må de få flest mulig repetisjoner på det sentrale i hele læringsprosessen. Da må det skapes høy 
aktivitet på det som skal læres, og høy aktivitet blir dermed det mest sentrale prinsippet i ferdighetsutviklinga. Høy aktivitet betyr flest mulig 
gjentagelser på kortest mulig tid på det som er øvingsfokus. 
I AKTIVITETEN
• Komme raskt i gang – for å utnytte tiden og for å få og holde på spillernes oppmerksomhet fra start
• Små grupper – for å se og kunne forsterke/ gi tilbakemelding med navn til alle ofte nok
• Kun nødvendige pauser
• Bonuslæring når det er mulig
• Påse at spillerne er aktive og deltagende i økta

PEDAGOGISK HOVEDFOKUS
• Vi leder vår aktivitet slik at vi klarer å holde spillerne i fotballbobla gjennom økta.

CASER

Hvordan gi best mulig veiledning i økta?
- Gi veiledning up front
- Støtt opp med flytende direkte til individet
- Bruk fellesskapet kort når noe går igjen

Hva skjer hvis vi veileder i fellesskapet
- Spillerne mister lett fokus
- Vi bryter ofte den læringa som er i gang
- Med korte stopp kan det gi sterk effekt på 

prinsipper/ struktur/ fokus  

Hvordan løse at det er mange spillere med lite trenerressurs?
- En trener tar hele oppvarmingen, annen trener setter opp flere baner

- Sett gjerne opp til flere ulike smålagspill, som spillergruppa roterer i
- Spillergruppa kan settes opp i både heterogene og homogene 

grupper, eks. 12 spillere fordelt i tre nivå med både homogene lag (A) 
og heterogene lag (B). Se figur.

- Begynn med spill etter oppvarming og bruk ballstasjoner slik at dere trenere:
- Hurtig kan sette spillet i gang hele tiden
- Kan velge å involvere spesifikk spiller hver gang du setter i gang ballen
- Øver spillerne på å omstille seg fra ball ut og over til ny ball inn
- Videre kan spillerne lære å vise at de vil ha ballen for å få den

A B

Definisjon

Hver spiller skal i størst 
mulig grad være aktivisert på 

trening og i kamp.



Spesifisitetsprinsippet

HVORDAN BLIR EN PASNING SPESIFIKK?
• En pasning er mye mer enn at en spiller sentrer til en annen spiller. I en pasning må vi lære å ta hensyn til hvor 

med- og motspillere er og hvor rommene oppstår der en pasning kan spilles i. 
• I tillegg skal man klare å time bevegelser hos de samme, der medspiller forhåpentligvis forsøker å gi spilleren 

en pasningslinje å bruke, mens motstander forsøker å sperre den samme.
• En pasning er altså (svært ofte) avhengig av en relasjon mellom spillerne, og denne relasjonen må øves mye 

mere enn selv tilslaget på ballen. Derfor tror vi på at dette må øves samlet, der vi har med motspiller(e) og 
medspillere når vi øver, slik at disse handlingsvalgene øves før utførelsen på ball skal skje. 

HVORDAN ER EN RONDO SPESIFIKK?
• Den har med- og motspillere, slik at spillerne må orientere seg før utførelsen skal skje
• Den har retning, der ønsket pasning er rett gjennom pressledd, eksempelvis som i figuren her
• Medspillernes rolle er svært viktig i relasjonen når en pasning skal bli god, og det øves her
• En Rondo kan gjøres enklere, 3v1, og kan bygges på til å nærme seg kompleksiteten i fullt kampmodus
• Rondo øver det grunnleggende i spillet fotball, nemlig å kunne motta ball og å spille ball på en fornuftig måte
• Rondo kan settes opp med roller fra banen, slik at man får øvd relasjonene mellom spillerne

FORMÅL
Det skal være størst mulig likhet mellom trening og spillet fotball. Det vil si at vi må øve på det vi vil bli gode på. På trening skal ballen alltid være 
med, det skal være motstand til stede og det skal være retning i spillet, og det skal være kamplikt tempo eller høyere. Det gjelder også i 
oppvarming og i eventuelt isolert trening. Skal oppfordre spilleren å ta i maksimalt i i alle aksjoner.

FORSKJELL PÅ SPILLORIENTERT TILNÆRMING OG ISLOLERT TRENING?
• All øving som ligner mest mulig på det som skjer i spillet, blir målrettet øving, og spillerne slipper å måtte oversette øvinga inn i eget spill, vi øver 

på det som faktisk skjer. Uten øving på grunnleggende gode valg, vil spillerens utførelse få lite effekt.
• Isolert trening, for eksempel skuddtrening, bør vurderes strengt inn mot hvordan vi avslutter i kampsituasjoner, slik at vi øver på det som er og 

blir reelt for spilleren å skulle velge å utføre i kampen. Dersom to og to står å slår pasninger til hverandre, er vi svært langt unna spillet reelle 
situasjoner. Da kan vi sette dette opp 3v1 i stedefor, slik at valg kommer inn som del av øvinga.

• Isolert bør være rette mot egentrening, mens spillorientert er prioritet på lags og gruppetrening.
• Isolert fysisk del i øktene fra 8 år

Definisjon

Spillerne skal lære å spille 
fotball, og da må det de 
lærer være mest mulig til 
nytte i fotballkampen



Differensiering

HVA ER DET?
• NFF sorterer spillere etter alder, og dermed vil det av natur oppstå store forskjeller mellom spillere innad i kullene. I et kull med 50 spillere, er 

det blant 9-åringer en mental og fysisk aldersforskjell på 3 år opp og ned fra alder. Altså har vi å gjøre med 6-åringer og 12-åringer i samme kull. 
Det blir da viktig at man har ulik tilnærming til barna i et slikt bilde. Differensiering er redskapet her.

• Vi søker tilpasset opplæring, der alle får utfordring, mestring og anerkjennelse på sitt nivå. NFF tar utgangspunkt i den enkeltes styrker og eller 
svakheter, og påpeker at vi skal lete etter måter å organisere treninger på som er gunstig for den enkelte og laget. Differensiering er å 
individualisere treningen innenfor rammene av laget.

MÅL, HVORFOR VIKTIG
• Gi spilleren mest mulig utbytte av den aktiviteten vi legger opp til. Spesielt viktig for de som ikke har kommet så langt. Gi spillerne utfordringer 

de skal stå i over tid, med god støtte og der de skal oppleve å mestre slik motstand. Motstanden skal altså være mulig å mestre.
• Hva er viktigst for spilleren, å føle reell mestring på sitt nivå eller å få spille med sine venner selv om de er på svært ulike nivå? 
• Hvor ofte differensiere på nivå, og hvor ofte differensiere med andre redskaper?
• Dersom spillere med stor forskjell på hvor langt de har kommet, spiller sammen, vil det ende opp med at den som har kommer kort, ikke får nok 

involvering til å kunne oppnå tilstrekkelig utvikling og mestring i lagets regi.
• Dette ender til slutt med at spilleren som ikke har kommet så langt, slutter når mestringa ikke er stor nok.
• Mestringen spilleren har må være reell, altså skapt av spilleren selv, og reelt påvirke aktiviteten/kampen/spillet/, hvis den skal gi verdi framover 

som del av nødvendig utvikling.
• Å bygge en interesse for spillet, utviklinga og økt motivasjon krever at vi ser og forstår hver spillers utviklingsbehov, nivå og måte.

KJENNETEGN
• Dynamisk gruppeinndeling, i deler av økta (spill-motspill) ved å dele inn spillere etter relativt likt ferdighetsnivå.
• Ulik påvirkning gjennom forskjellige øvelser, læringsmomenter og krav til utførelse.
• Vurder betingelser (touch, banestørrelse/form, antall spillere osv.) for utfordringer og mestring hos alle.

Definisjon

Tilpasset opplæring, med 
utgangspunkt i den enkelte 
spillers behov og innenfor 

rammene i klubben



Differensiering

HVORDAN?
• Gruppeinndeling ut ifra ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. Tilpassede betingelser til ferdigheter, justering på banestørrelse, berøringer og 

gi ulike utfordringer. Type tilbakemelding og framovermelding må treffe spillerens nivå, og bør også tilpasses hvordan spilleren klarer å ta imot 
den, individuelt/i fellesskapet og rett på eller mer indirekte.

• Bruk treningsuka bevisst for å nå ulike måter å differensiere på, slik at mangfoldet i seg selv blir en kvalitetssikring på at spillerne blir vant med 
ulike metoder, der alt er normalt.

• Hvor ofte skal man differensiere? ALLTID. Sammensetting av grupper må ta helheten inn over seg.
• Mulig å ha alle spillerne i samme aktivitet og oppnå god differensiering? Eks. SOB med progresjon som går ulikt. Sørg for lav nok inngangsterskel 

som alle spillerne kan klare, og ha deretter progresjonen klar.
• Case: få trenere - bruk oppvarminga styrt av en trener til å finne gruppene til spillet etterpå. Del ut vester fortløpende i oppvarminga. Det skaper 

god flyt i å holde på spillernes oppmerksomhet. Se økta i en helhet over tid.
• Case: hvordan løse treningshverdagen dersom kullet er svært spredd i ferdighetsnivå? DIFFERENSIERING.

Generelt skal spilleren være i balanse mellom utfordring og mestring.
Den/ det bevisste treneren/ teamet er våken for hver spillers behov, utvikling, motivasjon og mestring.

FORSKJELL PÅ DIFFERENSIERING OG SELEKSJON
• Differensiering er tilrettelegging for hver enkelt spiller, mens selektering med fast definerte grupper der man blir ekskludert eller inkludert 

basert på gitte ferdigheter.
• Ofte brukes den beste kompetansen på den gruppe spillere som har kommet lengst.
• Treninger som er for noen utvalgte er seleksjon, og dette unngår vi i barnefotballen.

Definisjon

Tilpasset opplæring, med 
utgangspunkt i den enkelte 
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