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1) Arbeidet i forkant av økten

2) Øktgjennomføring

3) Øktplanlegging

- Spørsmål og diskusjoner
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Hva er målet med fotball i ØHIL? 

Skape trygge og gode mennesker. 
Skape livsvarig idrettsglede.

Gi barna morsomme opplevelser og stolte øyeblikk. 

En bonus at noen blir gode fotballspillere, men sannsynligheten øker for at de 
blir det hvis vi har gode og trygge rammer. 



Hva er målet med hver økt? 

1. Når treningen er ferdig har vi gjort fotball så gøy at man har lyst til 
å spille mer når man kommer hjem!

2. Skapt en følelse hos spilleren om at fotball er noe vi behersker!
3. Trigget spilleren til å bli en enda bedre fotballspiller

Du kan være med på å skape den økta spilleren husker!
Du kan være med på å skape et øyeblikk som blir snakket om rundt 

middagsbordet!
Du kan være med på å gjøre fotball til det beste de vet! 



Geografisk 
plassering av øvelsen

Foreldreteam

1. Når treningen er ferdig har vi gjort fotball så gøy at man har lyst til å spille mer når man kommer hjem!
2. Skapt en følelse hos spilleren om at fotball er noe vi behersker!
3. Trigget spilleren til å bli en enda bedre fotballspiller

Planlegging

Rammer
I forkant 

(bokstavelig og 
billedlig)

Vi trenger folk som 
knyter sko, trøster mm.

Tydelige rammer som 
gjennomgås før hver 

økt

Hvem gjør hva? Hvilke 
øvelser…

Hvem gjør hva, hvor? 
Utnytte baneplassen



1. Når treningen er ferdig har vi gjort fotball så gøy at man har lyst til å spille mer når man kommer hjem!
2. Skapt en følelse hos spilleren om at fotball er noe vi behersker!
3. Trigget spilleren til å bli en enda bedre fotballspiller

Korte sekvenser
- Korte pauser

Hurtig bytte mellom 
øvelsene 

→ Lite dødtid
Høy og tilpasset aktivitet

Raskt i gang

GJENNOMFØRING



• Faste rutiner

• Unngå kø

• Gjenkjenning viktigere enn variasjon

• Korte sekvenser, korte pauser

• Vis, ikke snakk. 

• Læring gjennom aktivitet
→Mange involveringer per spiller

• Lær spillets idé og regler gjennom 
smålagsspill

→Småbanespill kontra full skala spill

Høy og tilpasset aktivitet



1. Når treningen er ferdig har vi gjort fotball så gøy at man har lyst til å spille mer når man kommer hjem!
2. Skapt en følelse hos spilleren om at fotball er noe vi behersker!
3. Trigget spilleren til å bli en enda bedre fotballspiller

Høy og tilpasset aktivitet

Differensiering er et verktøy for å gi tilpassede utfordringer til barn og unge.
Positiv forskjellsbehandling. 

Tips:
- Geografisk plassering. Ha øvelsene ved siden av hverandre
- Øvelser hvor alle har hver sin ball → Tren samlet
- Det blir fort kjedelig å lykkes/ikke lykkes hele tiden. 

Utfordre barne med barnet som utgangspunkt



1. Når treningen er ferdig har vi gjort fotball så gøy at man har lyst til å spille mer når man kommer hjem!
2. Skapt en følelse hos spilleren om at fotball er noe vi behersker!
3. Trigget spilleren til å bli en enda bedre fotballspiller

Høy og tilpasset aktivitet



1. Når treningen er ferdig har vi gjort fotball så gøy at man har lyst til å spille mer når man kommer hjem!
2. Skapt en følelse hos spilleren om at fotball er noe vi behersker!
3. Trigget spilleren til å bli en enda bedre fotballspiller



1. Når treningen er ferdig har vi gjort fotball så gøy at man har lyst til å spille mer når man kommer hjem!
2. Skapt en følelse hos spilleren om at fotball er noe vi behersker!
3. Trigget spilleren til å bli en enda bedre fotballspiller



Treneren som veileder

1. Trygghet
- Se alle → Kjenn spillerne dine
- Positiv feedback uansett utfall

2. Gøy
- Mestring + utfordring
- Differensiering og flytsonen

3. Læring (bonus)
- Øvelsen som læremester
- Støtte og spørrende tilnærming



Hvordan coacher vi barn?

1. Når treningen er ferdig har vi gjort fotball så gøy at man har lyst til å spille mer når man kommer hjem!
2. Skapt en følelse hos spilleren om at fotball er noe vi behersker!
3. Trigget spilleren til å bli en enda bedre fotballspiller

Masse engasjement

Vis at du bryr deg om spilleren, øvelsen og kampen.
Din atferd smitter (på godt og vondt). Bruk stemmen
og kroppen og vær tilstede. Se alle og alt de gjør.

Man får de spillerne man fortjener

Emosjonelle



Hvordan coacher vi barn?

1. Når treningen er ferdig har vi gjort fotball så gøy at man har lyst til å spille mer når man kommer hjem!
2. Skapt en følelse hos spilleren om at fotball er noe vi behersker!
3. Trigget spilleren til å bli en enda bedre fotballspiller

Masse skryt –
fremhev de som er gode

Forsterkende ros er et mye mer kraftfullt pedagogisk virkemiddel kontra
korrigerende atferd

Fremhev de som viser innsats, er flinke til …, oppfører seg… med mer. 

NB! Kan gi stor effekt på de som ikke så flinke på andre arenaer/oppførsel osv.!
→ Å motta skryt kan for noen nesten være litt uvant. 

Fang de når de er gode 



Øktens innhold i 
ØHIL Fotball

1. Meg og ballen
2. Tilpasset spill (med og mot noen)



- Sjef over ball, hauk og due med ball eller andre leker med ball

MEG OG BALLEN

Vi får de spillerne 
vi fortjener

Meg og ballen

Øktens innhold i 
ØHIL Fotball



- Jokere
- Flere mål og/eller endret banestørrelse
- Over eller undertall
- Færre spillere

Smålagsspill gir mange involveringer og 
kamplike situasjoner

Hjelp spillerne 
med å løse 

kampen

Tilpasset spill (med og mot noen)

Øktens innhold i 
ØHIL Fotball



Planlegging av økt

1. Rammene rundt økta (banestørrelse, mål, antall trenere 
og spillere med mer.)

2. Øvelsesvalg – fremme det vi skal trene på:

• Antall øvelser ved stasjoner 
(sette opp to like øvelser?)

• Lett å tilpasse

• Banestørrelse og antall spillere

3. Bruken av trenerteamet – unngå stafett hvis mulig!

4. Plan B / Plan C?

5. Bruken av trenerteamet → ansvarsfordeling



Planlegging av økt

1. Rammene rundt økta (banestørrelse, 
mål, antall trenere og spillere med 
mer.)

2. Øvelsesvalg – fremme det vi skal trene 
på:

• Antall øvelser ved stasjoner 
(sette opp to like øvelser?)

• Lett å tilpasse

• Banestørrelse og antall 
spillere

3. Bruken av trenerteamet – unngå 
stafett hvis mulig!

4. Plan B / Plan C?

5. Bruken av trenerteamet →
ansvarsfordeling

Min økt
1. ¼ bane, to 5er mål og to småmål, 

10spillere og ingen medtrenere

2. Øvelse 1: Sjef over ball + racerbil
Øvelse 2: Hauk og due 
Øvelse 3: Ulike typer spill

3. De som ser på kan hjelpe med:
hente baller, knyte skolisser og trøste ved 
behov

4. Har satt opp en ventebane hvis antallet 
ikke går opp.

5. IA



Dagens økt

• https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_6-7/

Motpol økt

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_6-7/

