Diﬀerensiering
Barnefotballen bygger på Norges Fotballforbunds visjon om
fotball for alle, glede, drømmer og felleskap, uavhengig av
ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn.
Det betyr at alle barn skal få et godt fotball- @lbud @lpasset siA
behov, modning og ferdigheter.
Glede, mestring, inkludering og kameratskap er Smørås sine
grunnverdier og skal gjenspeile all vår ak@vitet. Alle barn skal gis
like muligheter @l å kunne delta i fotballen. For å si det på en
annen måte: i Smørås alle spillere er like mye verdt!
Diﬀerensiering i Smørås
Innenfor verdirammen som er saA, ønsker NFF å @lreAelegge
slik at barn kan få ulike typer uHordringer ut fra interesse,
ferdigheter og modning. DeAe kaller vi med et samlebegrep for
diﬀerensiering.
Diﬀerensiering betyr at trenings- og kamp@lbudene i størst mulig
grad er @lpasset enkeltspilleres ferdigheter, mo@vasjon, ønsker
og behov.
Hospitering er et eksempel på diﬀerensiering der spilleren i
perioder får trene og spille på lag i høyere aldersklasser, i @llegg
@l siA opprinnelige lag.
Diﬀerensiering skal styres av klubben.

Diﬀerensiering handler om hvordan vi kan dele inn
treningsgruppa og @lpasse treningen @l den enkelte.
For det første: Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening.
Når vi driver pasningstrening, kan vi variere avstand og
pasningstype eAer de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan
organisere tre øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele
spillerne ut fra hva de har mest behov for. Eller vi kan la noen
drive skuddtrening mens andre arbeider med pasninger.
For det andre: Diﬀerensiering handler ikke først og fremst om å
dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode».
Fotballferdighet er sammensaA, og spillerne kan ha ulike styrker:
Noen er hur@ge, andre taklingssterke, andre igjen kan være
tekniske med ball eller ha stor arbeidskapasitet. Og laget har
bruk for ulike typer! Diﬀerensiering vil si å ta utgangspunkt i den
enkeltes styrker og/eller svakheter og å lete eAer måter å
organisere treningen på som er guns@g både for den enkelte og
for laget. Diﬀerensiering er å individualisere treningen innenfor
rammen av laget.
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Her er en god mal for hvordan treneren kan organisere økta slik
at alle føler seg «hjemme», men får ulik påvirkning:
• «Spilleklar»: Alle er sammen.
• «Sjef over ballen»: Alle er sammen.
• Spille med og mot: Del spillerne inn i tre ferdighetsnivåer. Det
ideelle er at spillerne over @d spiller
• 1/3 av @den med og mot dem som er på samme nivå
• 1/3 av @den med og mot dem som har kommet lenger
• 1/3 av @den med og mot dem som ikke har kommet så
langt
• Tilpasset smålagsspill:
• Første bud: Smålagsspillet må være @lpasset
ferdighetsnivået.
• Dernest, noen ganger: Organiser smålagsspillet eAer
spillernes nivå.
• Andre ganger: Organiser smålagsspillet slik at alle lagene
er jevnbyrdige.
• Scoringstrening: Diﬀerensier i tre grupper med ulik
vanskelighetsgrad når det gjelder rom og @d.
Treneren bør tenke diﬀerensiering
både når det gjelder organisering,
øvelsesutvalg og
læringsmomenter. Målet er å
oppnå både trivsel og
ferdighetsutvikling for alle – både
for dem som har kommet langt, og
for dem som ikke har kommet så
langt i sin utvikling. Å gjøre deJe
på en god måte krever både
planlegging, utprøving og øving
fra trenerens side. Husk: Start i det
små, og diﬀerensier i deler av
økta.
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Hvorfor diﬀerensiering?
Å behandle alle spillere likt, utseAe dem for nøyak@g de samme
uHordringene, for den nøyak@g samme ak@viteten, krever at de
lærer på samme måte og med samme has@ghet. Sånn er det
ikke. Vi skal diﬀerensiere påvirkningen på feltet. For trivsel,
mestring og utvikling.
Her kommer den vik@ge presisjonen – som noen bevisst hopper
over:
Faste løsninger på diﬀerensiering, det vil si å ha faste grupper i
trening og kamp – over @d - er det samme som å drive en
seleksjonspraksis. Det skal ikke forkomme i barnefotballen.
I mange år har NFF ﬂagget diﬀerensiering i barnefotballen som
et særs vik@g organisatorisk, pedagogisk og fotballfaglig verktøy i
barnefotballen. "Diﬀerensieringsgrepet" på trening og i kamp
skal gi gode forutsetninger for at alle på laget skal få de reAe
uHordringer som vil gi mestring, trivsel og utvikling.
I barnefotballen skal vi uHordre spillerne ulikt, men guAene eller
jentene skal – sam@dig være – sammen.

Hva diﬀerensiering ikke er:
• Det er å dele treningsgruppen i to eller tre nivå og la de trene
på ulike steder eller på ulike @dspunkt.
• Det er å dele treningsgruppen i to eller tre nivå og la de forbli
delt i hele økta
• Det er å dele treningsgruppen i to eller tre nivå og la de forbli
delt hele året
• Det å dele treningsgruppen i to eller tre nivå og kjøre
treninger som eksklusivt for noen av nivåene
• Det er å dele treningsgruppen i to eller tre nivå å la de spille i
ulike serier med vannteAe skoA imellom
• Det er å dele treningsgruppen i to eller tre og dra på
turneringer eller treningsleirer som ekskluderer noen.
I barnefotballen kan det skille ﬁre år fysiologisk, mentalt eller
sosialt hos åAeåringer. Men det utlignes fort – gjennom naturlig
modning, @lreAelagt ak@vitet og jevnt fordelt oppmerksomhet.
Men forskjellene utlignes ikke – om ungene ikke blir seA, får et
dårligere @lbud eller sluAer.
Hospitering er en vik@g del av diﬀerensiering, les mer her om
hvordan hospitering gjøres i Smørås.

Mye av innholdet er hentet fra NFF sine neAsider
www.fotball.no

