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Sammendrag
I dette studiet ble det undersøkt om det i en av Norges Fotballforbunds ferdighetstester av
pasningspresisjon og i andre studier av pasningspresisjon bør benyttes en fast avstand til
målet eller alternativt, avstand relativ til maksimal skuddlengde for unge fotballspillere. 15
aktive fotballspillere, gutter, som deltok på et frivillig ekstratilbud innen fotball i alderen
11 – 12 år bidro som subjekter i studiet. Det ble først gjennomført en test av maksimal
skuddlengde, 3 skuddforsøk. Deretter test av presisjon ved fast avstand til målet på 25
meter og test av presisjon ved relativ avstand til målet med henholdsvis 10 skuddforsøk i
hver kondisjon. Hovedresultatene var at 5 av spillerne hadde en maksimal skuddlengde
som var lik eller opp til og med 3 meter lengre enn den faste avstanden fastsatt i NFF
ferdighetsmerke for pasningspresisjon. Disse spillerne hadde også betydelig høyere økning
i presisjon på relativ avstand enn subjektene som hadde høyere maksimal skuddlengde,
som trolig kan forklares ut fra Fitts lov om redusert presisjon når kraften på bevegelsen er
nært den maksimale. Generelt viser også resultatene at det for alle subjektene er betydelig
høyere presisjon når avstanden på målet er relativ til den faste avstanden oppgitt i NFFs
ferdighetsmerke.

Resultatene viser at NFF bør vurdere å ta med en test av maksimal skuddlengde i sin test
av pasningspresisjon, og gjennomføre selve presisjonstesten med relativ avstand. Videre
antyder resultatene at vitenskapelige studier på pasningspresisjon på unge spillere bør
benytte tester med relativ avstand for å ta hensyn til sammenhenger mellom presisjon og
kraft spesifisert i Fitts lov.

Nøkkelord: teknikktest, pasningstest, dødball, ferdighetsmerket
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1.0 Teori
Siden starten av 2000-tallet har fotballen tatt til seg treningsmetoder fra andre idretter, og
jakten på å finne det optimale treningsopplegget har gjort at fotballen i større grad har
begynt å se utenfor sitt tradisjonelle miljø. Det har blitt gjort store fremskritt innenfor det
fysiologiske feltet, hvor man i større grad benytter seg av vitenskapelige tilnærminger ved
hjelp av teknologiske virkemidler (Bangsbo, 1994). For å få en bedre forståelse av hva
som har blitt gjort innenfor dette området, trenger man innsikt i utviklingen som har skjedd
de siste 30-årene, da fotballen har blitt modernisert i stor grad (Kennedy, 2015). En av
metodene som kan benyttes, er testing og måling av spillere i treningshverdagen. Måter
man kan gjøre det på er igjennom å teste spillerne fysiologisk, som med utholdenhets- og
styrketester eller tekniske og taktiske tester. Grunnen til at det gjøres kan være for å danne
seg et grunnlag for individuelle og kollektive treningsplaner og for å kvantifisere
treningsbelastningen og kontrollere restitusjonsprosesser (Haugaasen 2015). Dette er på
mange måter blitt standardisert i fotballen igjennom forskning som har blitt gjort siden
1990-tallet (Bangsbo, 1994).
1.1

Hva er fotballferdighet?

For å få en bedre forståelse av hva fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter i fotball består
av, må man se på det grunnleggende. I fotball er det to lag på banen hvor begge lagene
ønsker å score mål, og uten sterke tekniske ferdigheter, evner ikke spillerne hverken å
score mål eller forsvare seg effektivt (Chapman, Derse & Hansen, 2008). Ifølge
Hargreaves (1990) er pasningsspill den viktigste ferdigheten innenfor fotball, og det trengs
gode ferdigheter relasjonelt og individuelt for å kunne slå gode pasninger. Før en god
pasning spilles er det nødvendig å være orientert med tanke på omgivelsene, så man vet
hvor og hvorfor ballen skal spilles (Ali, Williams, Hulse, Strudwick, Reddin, Howarth &
McGregor, 2009). Omtrentlig 80% av spillet handler om å gi og motta pasninger
(Chapman med flere, 2008). Dårlig pasningsspill kan ødelegge moralen til et lag, mens
godt pasningsspill er med på å bygge lagmoral og momentum i kampen. God
kommunikasjon mellom lagkamerater er noe som kan bidra til å øke kvaliteten på
pasningsspillet (Russell, Benton, & Kingsley, 2010).

Et tema som er sentralt innenfor ferdighets- og utviklingsforskning er hvordan spillere bør
utvikle sine ferdigheter og egenskaper (Sæther, 2017). For å få en bedre forståelse av
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ferdighetsutvikling innenfor fotballen har man ulike typer tekniske tester, noen forsøker å
bygge på kamp relaterte ferdigheter som taklinger, driblinger, headinger og skudd
(Zeederberg, Leach, Lambert, Noakes, Dennis & Hawley, 1996), ulike former for
dribleløyper som i Hoare og Warr (2000), skudd med ballen liggende rolig og skudd
direkte fra en pasning (Dvorak, Junge, Chomiak, Graf-Baumann, Peterson, Rösch &
Hodgson, 2000) og pasningstester (Pedersen, Lorås, Norvang & Asplund, 2014).

1.2

Ulike typer tester

Sett i lys av dette har man de siste årene sett klart at det har vært mye forskningsfokus på
utholdenhet og hurtighetstesting innenfor fotballen. Spillere på elitenivå testes ofte
innenfor en rekke ulike fysiologiske områder som for eksempel med "Yo-Yo” testen
(Krustrup, Mohr, Amstrup, Rysgaard, Johansen, Steensberg & Bangsbo, 2003). I Stølen
med flere (Stølen, Chamari, Castagna & Wisløf, 2005) har de gjennomgått en hel del ulike
fysiologiske tester gjort innenfor fotballen, og de har sett på ulike treningsprogram som har
blitt utviklet. Disse testene er laget og gjennomført for å bedre de fysiologiske
forutsetningene til spillerne. De kan da benyttes ulike fysiske tester for å kartlegge i hvor
god fysisk form en spiller er. Tester benyttes også for å vurdere totalbelastningen som
spillere pådrar seg i kamp og treningshverdagen. Denne informasjonen som innsamles kan
samtidig anvendes for å legge til rette for at spillere hurtigst mulig skal komme tilbake
etter skade (O’Reilly og Wong, 2012).
I en rekke klubber finner man fysiske trenere som kun har det fysiologiske som sitt
arbeidsområde, dette har tilsynelatende blitt normen i klubber på et visst nivå. Samtidig ser
man veldig sjeldent at klubber ansetter trenere som jobber utelukkende med den tekniske
utførelsen til spillerne. I noen klubber har man sett nå at det legges et større fokus på
innkast og hvordan disse utføres. Som man kan se i de Carnys og Lees (2008) finnes det
konkret forskning på hvordan man kan forbedre lengden på innkastene. Til tross for dette
er det som nevnt ikke mange klubber som henter inn kompetanse på de tekniske aspektene
ved fotballen. Fotball er et spill som kan avgjøres med svært små marginer (Rampini,
Impellizzeri, Castagna, Azzalin, Ferrari & Wisløf, 2008), hvorfor leter ikke klubbene i
større grad etter å finne disse små fordelene? En teknikktrener innenfor fotball, som jobber
med å forbedre spesifikke områder kan kanskje hjelpe klubben til å få marginene på sin
side?
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1.3

Validitet og relabilitet

En av hovedårsakene til at det ikke blir gjennomført alt for mange teknikktester skyldes
trolig at de kan være vanskelig å replisere innenfor de samme rammene. Wilson med flere
(Wilson, David, Murphy, Angilletta, Niehaus, Hunter, & Smith, 2017) mener at denne
typen tester ikke benyttes i særlig grad siden de er tidkrevende, det kreves potensielt mye
av personalet som skal gjennomføre testen, og det dermed kan det bli stilt spørsmålstegn
ved retestvaliditeten. Relabilitet er graden av nøyaktighet et måleinstrument konsekvent
måler det som det faktisk skal måle (Barrow & MacGee, 1989). I pasningstester hvor det
vurderes treff og ikke treff, kan man med rimelig stor nøyaktighet vurdere pasningene.
Validitet er gyldighet (Ali, 2011), altså i hvilken grad pasningstestene faktisk er gyldige
for å måle pasningspresisjon. Ytre validitet sier noe om hvorvidt pasningspresisjons tester
er gyldige som en test av pasningspresisjon i spillet fotball, altså graden av overførbarhet
fra testen til spillet. Fotball er et dynamisk og komplekst spill med mange ulike deler vil
man ofte måtte dele det opp i mindre sekvenser for å kunne gjennomføre teknikktesting
(Ali, 2011).

Dermed vil teknikktester ofte kunne fremstå som lite realistiske. For å gjøre disse testene
mer realistiske ser man at de stadige teknologiske fremskrittene som GPS-tracking på
spillere, gir større muligheter for trenere/analysepersonell til å bryte ned spill-sekvenser.
GPS-tracking har man sett blitt benyttet for å forhindre skader og måle belastning
(Ehrmann, Duncan, Sindhusake, Franzsen & Greene, 2016). Foreløpig har ikke dette blitt
benyttet i særlig grad av toppklubber for å måle tekniske ferdigheter, men man ser at noen
få klubber begynner å benytte seg av målinger på pasningskvalitet og lignende, dog har
ikke dette kommet opp på nivå med enkelte andre idretter (Aughey, 2011).
1.4

Relevante teknikktester

1.4.1 Utviklingsprogram for blant annet tekniske ferdigheter
For å få en bedre forståelse av de teknikktestene som finnes og hvordan man potensielt kan
få marginene på sin side har vi sett på Hoare og Warr (2000) hvor de gjennomførte en test
der spillerne ble plassert 5 meter fra hverandre og ble instruert til å spille ballen mellom
seg i 15 minutter. Spillerne ble subjektivt vurdert av erfarne trenere. I denne testen benyttet
de seg ikke av noen standardiserte prosedyrer. Det kan stilles spørsmåltegn ved
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reliabiliteten siden målingene var subjektive og retestvaliditeten siden det vil være
vanskelig, om ikke umulig å gjenskape testen. I sin test hadde de også en videreføring hvor
spillerne ble testet i korte pasninger, det ble gjort igjennom at spillerne driblet ballen inn i
et markert område og så skjøt/sentret ballen i ett størrelse 3 mål som sto 11 meter unna,
hvor det ble gitt poeng for treffsikkerhet. Noe av det de så i denne testen var at spillere
som hørte til på høyere nivå var betraktelig bedre enn spillere som tilhørte lavere nivå i
alle aldersgrupper (P<0.05). Det at testen har en så lav relabilitet og test-retest validitet
gjør at den kan være vanskelig å gjenskape under de samme forutsetningene. Dette sett i
lys av at det er trenere med subjektive meninger som gjør vurderingene. Samtidig var dette
en test som ble laget som ledd i et utviklingsprogram for unge kvinnelige fotballspillere i
Australia, noe som gjør selve testen mindre interessant som en ren teknikktest.
1.4.2 Pasningstest på en berøring
I en teknikktest gjennomført av Haaland og Hoff (2003) så de på blant annet en
pasningstest hvor de hadde en person til å slå ballen inn fra siden mot subjektet, som så
skulle prøve å sentre ballen inn i et mål på sin første berøring som var 0,4x1 meter stort.
Subjektet sto 10 meter unna der ballen ble spilt fra og hadde 15 forsøk med hvert bein. For
at treffet skulle telles måtte ballen trille langs bakken og ikke sprette. Det ble gitt et poeng
for hvert treff. I denne testen ønsket de å finne ut av hvilke effekter man fikk om man
trente høyre og venstre bein i ulike øvelser. Vi har valgt å se spesifikt på pasningsøvelsen
de benyttet seg av, og i dette tilfellet har den lav grad av relabilitet og lav test-retest
validitet. Dette med bakgrunn i at det benyttes en person til å slå en pasning til objektet
noe som naturligvis ikke kan gjenskapes flere ganger. Da en pasning aldri vil være 100%
lik, så fremt det er en person som slår pasningen. Dette er noe av det som gjør
pasningstester vanskelig å utforme. Om man til sammenligning ser i
“Loughbourough soccer passing test (LSPT) har de løst denne utfordringen ved at
pasningen som gis er til en selv og ved at en får belønning ved presise pasninger (Ali,
2007).
1.4.3 Loughbourough soccer passing test
“LSPT” omfatter måling av et bredt spekter av fotballferdighet, inkludert pasningsspill,
dribling, ball-kontroll og beslutningstaking (Ali, Le Moal, Ruè, Abderrahman, Ounis &
Zouhal, 2014). De hadde 87 mannlige deltagere hvor spillerne var fordelt på profesjonelt
nivå, deltids-spillere og amatør nivå.
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I denne testen skulle spilleren fullføre et gitt antall pasninger, hvor de hadde tidspress på
seg. I Ali med flere sin studie (2014) å finne ut hvilken grad av validitet og re-test
relabilitet som denne testen har, det de fant ut var at den scorer godt på begge parameterne.
Testen består av 4 treffpunkter som har en avstand på 5 meter fra den midtre boksen (2x4
meter) hvor spilleren står. Utenfor den sentrale boksen er det et pasningsområde (0,5x4
meter), hvor spilleren skal skyte ballen mot et av de 4 treffpunktene basert på hva
testveileder gir beskjed om. Til tross for at den scorer relativt bra på de tidligere nevnte
parameterne, er ikke denne testen spesielt kamplik, men i større grad en isolert begivenhet.
En annen potensiell svakhet ved denne testen er det menneskelige element ved at det er en
person som roper ut, hvor neste pasning skal skytes (Ali, 2011). Det kan føre til små
ulikheter fra gang til gang. Denne testen, altså “LSPT”, har blitt videreutviklet i form av
“Footbonaut” som består av en 14x14 meter testsone omgitt av 4 vegger med 64 mulig
pasningsalternativer (Saal, Zinner, Fiedler, Lanwehr & Krug, 2018), hvor ballen blir kastet
av automatiserte maskiner. Dette er en innovativ måte å trene fotballspillere på og det gir
resultater som scorer høyt på relabilitet og test-retest validitet. Med bakgrunn i denne
pasningstesten ser man at teknikktrening har gode muligheter til å måles effektivt, så fremt
man evner å tenke innovativt.
1.4.4 Pasningstest med tekniske og fysiske krav
En test som også er relativt virkelighetsnær er Rostgaard med flere (Rostgaard, Iaia,
Simonsen & Bangsbo, 2008) som foretok en test hvor de målte pasningsferdighetene til to
ulike grupper, en gruppe bestående av 14 mannlige elite spillere i alderen 16-20 år og en
gruppe med 7 spillere i alderen 22-33 som ikke spilte på elite nivå. Testen som ble
gjennomført, gikk ut på at spillerne skulle skyte en 30 meters pasning inn i et målområde
som var 10x5 meter stort. Poengene ble fordelt ettersom hvor spillerne traff innenfor
området, med poengsummene 3, 2 og 1. I dette studiet ønsket de lage en test for å måle de
fysiske og tekniske kapasitetene til fotballspillere. Dette gjorde de ved hjelp av “Yo-Yo”
testen og de ovenfornevnte restriksjonene. Dermed får du en test hvor spillerne skal slå
pasninger i en relativt kamp-lignende situasjon der en også har en utmattelseseffekt som
resultat av «Yo-Yo» testen noe som gjør at testen kan sies å ha høy ytre validitet. I denne
testen så de en tydelig nedgang på presisjonen de siste 5 pasningene til deltagerne hadde,
sammenlignet med de første 5. Her kan man vurdere hvor kamplikt det er å spille en
pasning inn i et område som man ønsker å treffe midt på banen, uten noen medspiller der.
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Om man ser på fra andre siden, kan man argumentere for at testen er relevant da den ligner
et frispark.

1.4.5 Langspasningstest
Forsøket på å skape evalueringer for å vurdere fotballferdigheter i et relevant perspektiv er
den stadige utfordringen innenfor teknikktesting. Det Dvorak med flere (2000) gjorde i sin
studie var en langpasnings test hvor spillerne skulle spille ballen fra en død posisjon og inn
i en sirkel (2m radius) som lå 36 meter unna. Denne sirkelen lå midt i et 10x10 meter
område. Det ble gitt poeng for treffsikkerhet. I testen hadde de med 588 spillere i alderen
14-41 år. I sin studie gjennomførte de en rekke ulike tester over anslagsvis 2,5 timer for å
forsøke å legge til rette en subjektiv vurdering av spillere. De benyttet seg ikke av noen
spesifikke tiltak for å gjøre testen høyt scorende på relabilitet og test-retest validitet, noe
som er overraskende med tanke på at de ønsket å lage en standardisert test for vurdering av
fotballspillere.

1.4.6 NFF ferdighetsmerke langpasning
NFF sitt ferdighetsmerke (NFF, 2019) er en test som gjennomføres i ulike klubber rundt
om i landet, som en del av utviklingen av tekniske ferdigheter. God teknikk gjør deg til en
bedre fotballspiller og selve spillet blir morsommere (NFF, 2019). Testen går ut på at
spillerne skal skyte ballen 25 meter (12-14 år) inn i et område som er 5x5 meter. Ballen
kan da ikke berøre bakken før den treffer området. NFF har en annen variant av denne
testen hvor avstanden er 15 meter (6-10 år).
1.4.7 Pasningstest 25 meter fastsatt avstand
Pedersen med flere (2014) benyttet seg av denne testen i sin studie. Spillerne kunne i
denne testen velge hvilken fot de benyttet seg av. Kvinner ble benyttet som testpersoner.
Denne testen var som nevnt beregnet på 12-14 åringer i utgangspunktet, men ble vurdert
som relevant for eldre alderstrinn også. Dette er en test som har høy test - retest relabilitet
og relativt høy grad av validitet. Årsaken til at den vurderes å ha relativ høy validitet er at
testen kan sammenlignes med dødballer i fotball.
Om det sees nærmere på hva som gjør at Pedersen med flere (2014) fremstår som særlig
interessant av disse, skyldes det at de har benyttet seg av en fast avstand på 25 meter. Noe
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som kan spille inn når man benytter seg av fast avstand, er det at de som har et godt tilslag
på ballen vil ha større mulighet til å treffe målet. Det vil samtidig muligens også være
forskjell når det kommer til pasningsferdigheter på en spiller som har midtstopper som sin
vante posisjon sammenlignet med en spiss (Szczepanski og McHale, 2015). For barn kan
samme problemstilling være relevant. Dette vil kunne forårsake at spillere får svært ulike
forutsetninger og resultatene blir deretter, dette med bakgrunn i Fitts lov som handler om
at tiden som kreves for at noe skal forflytte seg hurtig til et målområde, er en funksjon av
forholdet mellom distansen til målet og størrelsen på målet (Fine & Amazeen, 2011). I
Fitts lov (Fitts, 1954) ser man at presisjonen blir redusert når kraften på bevegelsen er nært
den maksimale.
1.4.8 Skuddpresisjonstest
I studiet til van den Tillar og Ulvik (2014) har de sett nærmere på hvilken påvirkning
kraft/presisjon har på hvor presist en spiller evner å skyte ballen med hvert bein, hvor de
relaterte dette til Fitts lov. I testen hadde de 10 erfarne spillere fra nivå 2-5 i Norge. De
hadde 4 ulike instruksjoner på hvordan spillerne skulle skyte ballen; skyte ballen så hardt
de kunne mot mål, skyte ballen så hardt de kunne og prøve å treffe et område midt i mål,
treffe midt i området og skyte så hardt de kunne og treffe midt i området. Det de så i denne
testen var at når ballen skulle skytes så hardt som mulig ble treffsikkerheten lavere men
hastigheten på ballen høy og når målet var å treffe punktet i mål ble treffsikkerheten
høyere, men skuddhastighetene lavere. Om man ser dette i sammenheng med testen til
Pedersen med flere (2014) ble det ikke lagt noen begrensninger på høyde eller kraft som
skulle brukes. Det kan ha ført til at testen fikk lavere grad av validitet da det kan ha gitt
deltagerne muligheten til å lobbe (stor høyde, lite kraft) ballen inn i området, fremfor å
skyte den med mer kraft, som man gjerne gjør med hjørnespark/dødballer.
1.4.9 Skuddhastighet sett opp imot presisjon
Dette ser man igjen i Andersen og Dörge (2011) som i sin studie så på hvor stor påvirkning
hastigheten på skudd har, sett i sammenheng med presisjon. Det de fant var at når man satt
restriksjoner på treffsikkerhet i deres eksperiment falt hastigheten på pasningen til 85% av
den maksimale pasningshastigheten subjektene evnet. Det gjør at det kan være interessant
å se på hvor langt disse spillerne maksimalt klarer å skyte ballen, for så å sette opp
avstanden basert relativ til maksimal skudd lengde. Det vil kunne gi bedre innsikt i hvor

7

presis pasningslegger hver enkelt spiller er og hvor godt de evner å treffe området, med
deres egne forutsetninger tatt i betraktning.
1.5

Teorioppsummering

Dermed ønsker vi å lage et eksperiment basert på studiet til Pedersen med flere (2014).
Hvor det i tillegg til 25 meter, også benyttes relativ avstand sett opp imot hvor langt
spillerne maksimalt kan skyte ballen. Etter testing på treningsfeltet har vi kommet frem til
at 65% av maksimal skuddlengde fremstår som et bra punkt å sette opp treffpunktet for
relativ avstand. En annen potensiell løsning vi har kommet frem til for å unngå at spillerne
skyter høye, men svake pasninger inn i området, er å sette en maks høyde for pasningene,
noe som gjør at spillerne vil måtte skyte ballen med en viss hastighet for å treffe det
oppsatte målet. Dette for å ta hensyn til kraft/presisjon problematikken. Basert på disse
endringene vurderer vi det som at testen vil kunne forbedres.
2.0 Problemstilling og hypotese
Er det forskjell på presisjonen i pasningstest med forhåndsdefinert avstand (25m) og
pasningstest med avstand relativ til maksimal skuddlengde for unge fotballspillere?
Hypotese: Mer presist med relativ avstand.
3.0 Metode
3.1

Deltagere

Fotballspillende gutter, i alderen 11-12 år, fra 4 ulike klubber (N=15) deltok i denne testen,
hvor alle spillerne bidro frivillig. På grunn av testens natur ble det ikke samlet inn
informasjon om spillerne, utover alderen deres. Alle deltagerne spilte aktivt på sine
respektive klubblag, og trente organisert fotball 2-4 ganger i uken. Gjennomføringen av
testen ble foretatt på et ekstratilbud utenom vanlig lagsaktivitet.

3.2

Prosedyre

Alle testene ble gjennomført med kunstgress som underlag, under frilek før ekstratilbudet
startet. Testene ble gjennomført i tilfeldig rekkefølge ovenfor spillerne. I løpet av den
tilmålte tiden fikk 3 spillere mulighet til å gjennomføre testen pr. gang. Spillerne kunne
benytte sin foretrukne fot, og hadde ikke mulighet til å bytte underveis i testen, når de først
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hadde bestemt seg. I testen ble det brukt lettvekts fotballer av størrelse 4 (Nike Strike
Team, 290 gram). For å måle opp korrekte avstander ble det benyttet målebånd, det ble da
satt opp kjegler som hjelpere til å bedømme korrekte avstander. Testleder bedømte
avstandene på skuddene til subjektene sett opp imot det oppsettet. Testene ble gjennomført
over en to måneders periode.
3.3

Tester

Langpasningstesten ble hentet fra Pedersen (2014), som igjen hentet den fra teknikkmerket
til NFF (NFF, 2019). Denne testen krever at deltageren skal slå en pasning og treffe et 5x5
meters område som er satt opp på 25 meters avstand. Testene ble gjennomført i tilfeldig
rekkefølge (maksimal skuddlengde måtte naturligvis komme før testen av relativ avstand).

De tre testene som ble gjennomført:

3.3.1 Test av maksimal skuddlengde
Test for å se hvor langt spillerne maksimalt evnet å skyte ballen. Spillerne hadde 3 forsøk
hvor det lengste ble tellende. For at skuddet skulle telle, måtte ballen ligge rolig på
startstreken (altså ikke rulle). Avstanden ballen ble skutt ble bedømt av testleder som sto
ute på banen. Spillerne hadde ingen begrensninger med tanke på tilløp til ballen. Spillerne
måtte velge hvilken fot de benyttet seg av før gjennomføringen, det ble ikke gitt anledning
til å bytte foretrukket fot underveis.

3.3.2 Test av pasningspresisjon med avstand til målet relativ til maksimal
skuddlengde.
Benyttet maksskuddet til spilleren og satte opp et oppmerket område (5x5 meter) hvor
avstanden var 65% av maksimal skuddlengde. Spillerne fikk 10 forsøk. I testen ble det
bedømt treff eller ikke treff. Pasninger som traff inne i boksen regnet som treff (inkludert
linjetreff) av testleder. For at et skudd skulle bedømmes som treff, måtte ballen lande i
området (altså ikke trille inn). Spillerne måtte skyte under en 2 meter høy stang, som ble
satt opp 3 meter unna utsparksstedet. Om skuddet traff stangen, ble gitt et nytt forsøk.
Spillerne hadde ingen begrensninger med tanke på tilløp til ballen. Spillerne måtte velge
hvilken fot de benyttet seg av før gjennomføringen, det ble ikke gitt anledning til å bytte
foretrukket fot underveis.
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3.3.3 Test av pasningspresisjon med 25 meters avstand til målet – NFF sin
ferdighetstest.
Spillerne skulle skyte ballen inn i et oppmerket område (5x5 meter) med en avstand på 25
meter. Spillerne fikk 10 forsøk. I testen ble det bedømt treff eller ikke treff. Pasninger som
traff inne i boksen regnet som treff (inkludert linjetreff) av testleder. For at et skudd skulle
bedømmes som treff, måtte ballen lande i området (altså ikke trille inn). Spillerne måtte
skyte under en 2 meter høy stang, som ble satt opp 3 meter unna utsparksstedet. Om
skuddet traff stangen, ble gitt et nytt forsøk. Spillerne hadde ingen begrensninger med
tanke på tilløp til ballen. Spillerne måtte velge hvilken fot de benyttet seg av før
gjennomføringen, det ble ikke gitt anledning til å bytte foretrukket fot underveis.

3.3.4 Figur 1 (NFF, 2019)
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I figur 1 ser man hvordan oppsettet på testen var (bildet mangler stangen som ble benyttet).
Dette oppsettet ble brukt til alle testene, da kun korrigert for å tilpasse henholdsvis 25
meters testen og relativ avstand.
4.0 Resultat
4.1

Resultater fra testene

Tabell 1 viser resultater for hver forsøksperson og gjennomsnitt, for maksimal
skuddlengde (3 forsøk), 65% av skuddlengde (10 forsøk), treffprosent ved relativ avstand
samt treffprosent ved 25 meters avstand (10 forsøk).

Maks skudd

Utregnet 65% av Treffprosent

Treffprosent 25

lengde

maks

relativ avstand

meters avstand

(3 forsøk):

skuddlengde

(10 forsøk):

(10 forsøk):

(avrunding):

Gjennomsnitt:

25 meter

16 meter

50%

10%

27 meter

17 meter

60%

10%

28 meter

18 meter

80%

50%

28 meter

18 meter

70%

30%

28 meter

18 meter

50%

30%

29 meter

19 meter

40%

20%

29 meter

19 meter

60%

60%

30 meter

20 meter

60%

40%

31 meter

20 meter

50%

10%

31 meter

20 meter

70%

10%

31 meter

20 meter

80%

50%

32 meter

21 meter

70%

60%

33 meter

22 meter

60%

40%

33 meter

22 meter

80%

40%

35 meter

23 meter

70%

30%

62 %

33 %

30,6 meter
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Ut ifra denne tabellen kan man se at de spillerne som deltok i testen hadde maksimal
skuddlengde på i gjennomsnitt 30,6 meter, treffprosent på 62% på relativ avstand og
treffprosent på 33% i snitt på 25 meters avstand.
4.2

Resultat for 5 utvalgte subjekter

Gjennomsnitt:

Maks skudd

Utregnet 65% av Treffprosent

Treffprosent 25

lengde

maks

relativ avstand

meters avstand

(3 forsøk):

skuddlengde:

(10 forsøk):

(10 forsøk):

25 meter

16 meter

50%

10%

27 meter

17 meter

60%

10%

28 meter

18 meter

80%

50%

28 meter

18 meter

70%

30%

28 meter

18 meter

50%

30%

62%

26%

27,2 meter

For de 5 spillerne som hadde maksskudd mellom 25 og 28 meter, ser man at de hadde i
gjennomsnitt 27,2 meter maksimalt skudd, 62% treffprosent på relativ avstand og 26% på
den fastsatte 25 meters avstanden.

4.3

Forbedring fra 25 meters test til relativ avstand

Gjennomsnitt:

Forbedring for de 5

Forbedring for de 5

skuddene på 25-28

skuddene på 31-35

meter

meter

40%

30%

50%

10%

30%

20%

40%

40%

20%

40%

36%

28%

I tabell 3 ser vi forbedringen fra den fastsatte avstanden på 25 meter sett opp imot relativ
avstand. De forsøkspersonene som skjøt mellom 25-28 meter hadde en gjennomsnittlig
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forbedring på 36%, og de 5 forsøkspersonene som skjøt mellom 31-35 meter, hadde 28%
forbedring.

5.0 Diskusjon
Ett av målene med dette studiet var å undersøke forskjellen i presisjon på NFFs
ferdighetsmerkes pasningstest (brukt i Pedersen med flere (2014)) ved fast avstand og
relativ avstand. Resultatene viste at presisjonen ble betydelig høyere ved relativ avstand og
at den fastsatte avstanden på 25 meter i NFFs ferdighetsmerke er lik og nært det
maksimale for flere av spillerne. 5 spillere evnet å skyte ballen 25-28 meter, altså kun 3
meter lenger enn ferdighetsmerke testen. Når man ser på resultatene til disse på relativ
avstand testen ser man at de har en betydelig høyere økning, sammenlignet med subjektene
som hadde høyere maksimal skuddlengde.

5.1

Resultater sett opp mot NFF sitt ferdighetsmerke

I testen som er gjennomført ser man en tydelig forbedring av pasningspresisjon når man
benytter relativ avstand til målet, sammenlignet med testen med fastsatt avstand på 25
meter, som gjøres i NFF sitt ferdighetsmerke (2019). Det kan tolkes som om enkelte
spillere vil kunne slite med å gjennomføre ferdighetsmerke testen, da de maksimalt evner å
skyte ballen 25 meter. Samtidig ser man at flertallet i dette alderstrinnet (11-12 år) evner å
skyte ballen opp imot 30 meter, dermed ser man at de ligger tett opp mot hva som er
treffpunktet i ferdighetsmerke testen. Det vil dermed kunne være lite sannsynlig at de
evner å treffe området i stor nok grad til at man ville kunne få tilfredsstillende resultater.

Denne testen er i utgangspunktet beregnet på spillere opp til 14 år (NFF, 2019). I testen
som vi har gjennomført var testpersonene som nevnt i 11-12 års alderen, dette avviket
mellom alder utgjorde en klar forskjell for enkelte av spillerne. Det kan skyldes at spillerne
er i ulike deler av utviklingsløpet og at noen ikke har kommet like langt som andre
(Haugaasen, 2015). Som man ser er det ingen spiller som har sin relative avstand satt til 25
meter, dette kan tolkes som at 25 meter kan være for langt å skyte for disse spillerne. Da
det er 4 av 15 spiller som kun evnet å treffe 1/10 ganger, ser man at for disse spillerne er
det trolig ikke passende å skyte 25 meters testen som den er utformet i teknikkmerket
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(NFF, 2019). 4 av 15 er et mindretall av de som gjennomførte testen og de er vanskelig å
se noe tydelig mønster.

Om man ser på de 5 spillerne med skuddlengde på 25-28 meter og 5 spillerne med 31-35
meter er det en betydelig forskjell på forbedringen (8%) fra den faste avstanden på 25
meter sett opp imot relativ avstand. Dette kan vise at det er redusert presisjon når kraften er
opp imot den maksimale (Andersen og Dörge, 2011).

Basert på disse resultatene ser man tydelig at det er enklere å treffe på relativ avstand.
Samtidig kan man tolke det som om det ikke alltid er noen sammenheng mellom å skyte
langt og være treffsikker. Som Hargreaves (1990) sier er viktigheten av å kunne være
presis i pasningsspillet stor for at fotballspillere skal kunne lykkes. I testen ser vi at to
spillere som skjøt 31 meter maksimalt ikke var noe mer presise sammenlignet med to
spillere som skjøt henholdsvis 25 og 27 meter, da alle de som er nevnt har en treffprosent
på 10% på 25 meter testen. Selv om henholdsvis 6 og 4 meter ikke er voldsomt store utslag
på tre forsøk på maksskudd testen, så kan man tolke ut ifra det at presisjon ikke
nødvendigvis har noen sammenheng med kraft (Tillar og Ulvik, 2014). I studiet
til Tillar og Ulvik (2014) fant de at spillere som ikke fikk instruksjoner på hvor de skulle
skyte, skjøt ballen hardere, enn om det var presisjon som var målet.

Begrensningen benyttet i dette studiet med maks høyde (2 meter), gjorde at spillerne ble
tvunget til å skyte med en viss grad av kraft for at skuddet skulle nå frem til målet. Dette er
noe som ikke blir benyttet i ferdighetsmerket til NFF, men det er muligens noe de burde
vurdere i fremtiden for å unngå at spillerne slår ballen med svært lite kraft inn i området,
og for å gjøre testsituasjonen mer kamplik.

Som man ser i resultatene er det tydelig at det er enklere å treffe når man benytter relativ
avstand, da med bakgrunn i treffprosenten på 62% på relativ avstand og 33% på 25 meters
avstand. Om man ser på gjennomsnittet mellom relativ avstand og ikke, så ser man at
relativ avstand i gjennomsnitt er 29% bedre.
5.2

Resultater sett opp mot Pedersen (2014)

Resultatene på 25 meters testen i Pedersen med flere (2014) hvor de har nivåinndelt med 4
ulike grupper, ser man interessant nok at de har 57% treff (av 10 forsøk) i snitt på gruppe 1

14

og 27% treff på gruppe 4. Dette er interessante tall sett opp imot testen som er gjennomført
i dette studiet, da det ble 62% treff på relativ avstand og treffprosenten på 25 meters testen
er 33%. Dermed ser man at disse tallene er relativt nære hverandre. Det er naturligvis ikke
noen direkte korrelasjon her, men samtidig kunne det vært interessant å se hva spillerne i
gruppe 4 fra Pedersen med flere (2014) hadde evnet å gjøre om de hadde fått forsøke seg
på relativ avstand. Dette for å se hvor stor forskjell det ville utgjort. For de fra gruppe 1 vil
det kanskje ikke være nødvendig å benytte seg av relativ avstand basert på hvor høy
treffprosent de har på 25 meters testen. Dog kan det være logisk å tenke at den relative
avstanden for disse spillerne vil være enda lengre unna (enn 25 meter), og at de vil kunne
være mer presise på avstander som er tilpasset deres maksskudd.

Dermed vil man potensielt kunne få bedre resultater fra testen om disse endringene legges
inn. Da spesielt i en studie som Pedersen med flere (2014) gjennomførte hvor de hadde
spillere fra 15 – 34 år, vil det trolig være et enda større forskjeller mellom maksskuddet til
spillerne. Dette med bakgrunn i de tallene som er innhentet i dette studiet, som viser at det
er 10 meter (25 meter og 35 meter) forskjell mellom de som skyter lengst og kortest i
alderstrinnet 11-12 år. Da kan det være naturlig å tenke at ulikhetene vil være enda
tydeligere.

Når man vurderer pasningstesten med relativ avstand opp imot den testen Pedersen med
flere (2014) gjennomførte ser man at om man skal benytte seg av relativ avstand vil det
være mer tidkrevende. Dette da alle spillerne som skal gjennomføre testen må ta 3 skudd,
og det da regnes avstanden de skal skyte fra. Dette kan være lite gunstig om man skal ha
mange testpersoner.

5.3

Ekstern validitet på pasningstesten

I testen ble ballbanen manipulert ved at spillerne måtte skyte under en tilmålt høyde, for at
de ikke skulle kunne skyte ballen høyt og svakt inn i treffområdet. Ettersom spillere som
får muligheten til å skyte svakt, trolig vil kunne ha unaturlig høy presisjon (Dörge og
Andersen, 2011). Formålet var å få en situasjon som var mer kamplik, da i dette tilfellet en
situasjon tilsvarende dødballer. Samtidig kan man vurdere i hvor stor grad en dødball
situasjon representerer en kampsituasjon, som man ser i Haugaasen (2015), så er det i
fotballens natur at spillet er uforutsigbart.
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Spillere i denne alderen har gjerne ikke fått tildelt faste plasser på banen enda, men de har
trolig en posisjon som er sin favoritt. I Szczepanski og Hale (2015) ser man at det kan
utgjøre forskjeller for resultatene på testen, avhengig av hvilken posisjon de spiller.
Dermed vil det kunne gi utslag på testen, da en spiller som har ving som sin foretrukne
posisjon trolig vil ha dårligere tilslag på ballen sammenlignet med en
sentralmidtbanespiller, da disse rollene gjerne krever ulike ferdigheter (Szczepanski og
Hale, 2015). Om man skulle gjennomført denne testen på eldre spillere ville det vært
relevant å se på posisjoner i større grad, enn når testen er gjennomført på 11-12 åringer
som i dette studiet.

For å øke ekstern validitet på sin studie, benyttet Rostgaard med flere (2014) et fysisk
element i sin test. “Yo-Yo” testen ble benyttet sammen med en pasningstest, kan man
hevde at de økte graden av kamplikhet ved hjelp av dette fysiske elementet og dermed
også validiteten til testen. Det med bakgrunn i at fotball er et dynamisk og komplekst spill
(Ali, 2011). Dette er et interessant element som trolig vil kunne bli benyttet mer i
teknikktester, for at de skal ligne mer på det faktiske spillet. Om man ser på resultatene i
testen ser man som tidligere nevnt at spillerne har lavere presisjon på sine siste 5 pasninger
sammenlignet med de første 5, dette viser at den fysiske påkjenningen “Yo-Yo” testen har
kan påvirke presisjonen på pasninger. Poengsystemet som ble brukt i denne testen er også
interessant da det ble gitt ulik poengscore etter hvor man treffer innenfor det oppsatte
området. Dette er noe som kunne gjort testen med relativ avstand enda mer relevant da det
ville gitt bedre informasjon om hvor treffsikre spillerne er. Treffsikkerheten til spillerne er
noe som er viktig å vurdere da det gir innsikt i ferdigheter som er svært målbare
(Haugaasen, 2015). Disse elementene kunne potensielt bidratt til at testen med relativ
avstand får enda mer interessante og presise resultater.

I fotball er det små marginer som avgjør utfallet av en kamp (Rampini med flere, 2008).
Sett i lys av dette ser man at det kan jobbes i større grad for å forbedre dødball ferdigheter,
det er noe som denne testen potensielt kan bidra til. Dette for å tidlig legge til rette for at
spillere får et forhold til det å måles og utvikle pasningsteknikken til den enkelte. I
de Carnys og Lee (2008) kommer det frem hvordan kan ta bedre innkast, dette er noe man
også i enda større grad kunne gjort innenfor pasningstesting. Da spesielt med fokus på
dødball situasjoner da man ser at viktigheten av disse stadig øker i den moderne fotballen.
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For hvor stor forskjell kunne ikke en teknikktrener ha gjort med spillere som sliter med
pasningsteknikken? I dagens fotballmiljøer stiller man ikke nødvendigvis krav til teknikk,
så lenge den er funksjonell vurderer man det som at det er godt nok (Hargreaves, 1990).
Dette er et punkt som muligens kan forbedres med relativ enkelhet, da få vil hevde at det
ikke kan bidra til fremgang.

5.4

Diskusjon av metode

En av grunnene til at det ikke gjennomføres så mange teknikktester er ifølge Wilson med
flere (2017) at det er krevende å gjenskape innenfor de samme rammene og at det krever
mye av personalet som skal gjennomføre testen. Gjennomføringen av dette studiet var
rimelig enkel. Som man kan se i metodekapittelet ble testen gjennomført etter tydelige
parametere. Testen var enkel å gjennomføre med hjelp av spillerne selv. De bidro til å
hente fotballer etter hvert som de øvrige testpersonene gjennomførte testen, noe som
gjorde at testen kunne gjennomføres hurtig.

Under gjennomføringen av testen var det mange andre barn i testområdet. Dette kan ha
vært en forstyrrende faktor for testpersonene og dermed hatt innflytelse på resultatene. For
at testpersonene ikke skal bli påvirket av de rundt, kan det være lønnsomt å ha så få
forstyrrende faktorer som mulig om man skal gjennomføre dette i fremtiden. Dette for å
sørge for at subjektene ikke mister fokus. I testen benyttet vi 65% på relativ avstand.
Denne avstand ble brukt etter testing og feiling i forkant av testen. Dette med bakgrunn i at
det ikke var studier som kunne påvirke valget av prosent. Optimalt sett burde dette vært
forankret i studier, dessverre var ikke det tilfellet.

For å bygge videre på dette forsøket kan det være interessant å se på andre skuddavstander,
fremfor å benytte 65%, kunne man undersøkt flere avstander for å kunne sammenligne
disse. Dette vil trolig kunne gi interessante data å sammenligne, da andre prosentverdier
enn 65% vil kunne gi et bredere bilde. I denne testen har vi ikke tatt stilling til hvorvidt det
skal gis spesifikke instruksjoner til subjektene eller ikke. Det kan være interessant for
fremtidige studier å se på, for å få innsikt i hvilke forskjeller dette potensielt kan gi. Da
spillere i denne alderen er tidlig i utviklingsløpet vil det muligens kunne gi utslag på
resultatene om de får instruksjoner på hvordan de skal utføre øvelsen rent teknisk.
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6.0 Konklusjon
I dette studiet ønsket vi å se om det utgjorde noen forskjell på pasningspresisjon om man
benyttet relativ avstand fremfor en fastsatt avstand på 25 meter. For de unge spillerne i
testen fremgår det at det utgjorde en betydelig forskjell, da treffprosenten økte fra 33% på
25 meters fastsatt avstand til 62% på avstand relativ til maksskudd. Dette er i samsvar med
hypotesen som ble laget i forkant. Hovedfunnet i dette studiet var at 5 av spillerne hadde
maksimal skuddlengde som var tilsvarende eller opp til og med 3 meter lengere enn den
faste avstanden i NFF ferdighetsmerke for pasningspresisjon. Disse 5 spillerne hadde en
betydelig økning fra testen med den fastsatte 25 meters testen sammenlignet den relativ
avstand, da de hadde i gjennomsnitt 8% økning.
Resultatene viser at NFF bør vurdere å ta med en test av maksimal skuddlengde i sin test
av pasningspresisjon, og gjennomføre selve pasningspresisjonstest med relativ avstand.
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