
«DU SPELLER FOR  
ANDRE ENN BARE DÆ’ SJÆL»
Fair Play-arbeid i fotballen og på skole. Undervisningsopplegg 
for barn og unge. I tillegg til brosjyren omfatter dette opplegget 
også en Fair Play-film. 



NULLTOLERANSE!
• Hva ønsker vi å ha nulltoleranse for?
• Hva er direkte mobbing, og hva er indirekte mobbing?
• Hva gjør mobbing og vold med oss?
• Tenk før du snakker! Du må alltid tenke på at ord  

kan oppfattes verre enn du mener de.  

ØVELSE:
     del ut et ark til hver deltager. Be de om å  
          krølle det sammen, legge det på gulvet og  
tråkke på det. Deretter tar de det opp og sier  
unnskyld til arket for at de har krøllet og  
tråkket på det. Refleksjonen etterpå skal  
gå på at arket fortsatt er krøllete og  
skittent og ødelagt selv om man har  
sagt unnskyld. Mobbing kan sitte  
som arr for livet.

SAMARBEID
• Alle må støtte hverandre og hjelpe hverandre å bli gode.
• Det er ditt ansvar å nå dine mål, men andre er også avhengig  

av din hjelp for å nå sine mål.
• Hvordan kan samarbeid hjelpe oss til å oppnå bedre resultater?
• Hva er viktig for et godt samarbeid?

#

«TRIVSEL + TRYGGHET = MESTRING» 
Forklar hva vi mener med denne formelen. 
• Hvorfor er trivsel og trygghet viktig for å mestre?
• Hva gjør vi for at alle skal trives?

ØVELSE:
           
           Positiv tallerken: alle får en papptallerken festet til ryggen.  
        Alle går rundt i rommet og skriver positive kommentarer på  
tallerkenen til hverandre. Etterpå setter alle seg i en sirkel og hver  
leser opp 2 utvalgte kommentarer.

#

ØVELSE: 
           Bambusstangen – del opp deltakerne i grupper på 8. hver gruppe            
          får utdelt en lang stang (bambusstang/ stav/ langkost e.l.), og de stiller 
seg 4 på hver side av stangen, og rekker ut hendene. Stangen skal hvile på 
fingrene til deltakerne og de skal så senke stangen ned til knehøyde og opp  
igjen. Reflekter etterpå hvorfor det var viktig med samarbeid og kommunikasjon.
 

#

Vålerengas breddeformel:



VERDIER OG REGLER
• Alle MÅ følge de samme reglene, ellers blir det rot og bråk.
• Hvilke regler har vi i klassen eller på laget?
• # Fair Play-regler i fotballen – hva er Fair Play? (se holdningskontrakt på bakside)

• Få forståelse for hvordan verdier påvirker våre beslutninger.
• Hjelp hverandre til å reagere på den riktige måten:
      Når er det jeg reagerer med sinne eller irritasjon?

ØVELSE:
           
           Verdi-kart: alle kommer med forslag til verdier som er viktig for  
         meg i ulike situasjoner – på skolen, med venner, på trening, hjemme.
Kom så til enighet om tre felles verdier og tre regler.

ØVELSE: 
            Lag en facebookgruppe for laget/ klassen, og sørg for at  
         alle blir invitert med på sosiale sammenkomster og andre ting. 
# utenfor ringen: to personer går ut av rommet, resten stiller seg i en 
ring med ansiktet innover i ringen. De to kommer inn og skal nå prøve å 
komme inn i ringen. Eneste mulighet for å komme inn er ved å spørre om 
de får komme inn, men det får de ikke vite på forhånd.

#

#

ALLE SKAL MED!
• Diskuter hvorfor et lag eller en klasse blir bedre  

og får et bedre miljø når alle blir inkludert.
• Hva gjør det med oss å bli ekskludert?



ØVELSE: 
            Sjiraff-språket: lære seg å uttrykke seg ærlig  
          og direkte om følelser. Tre elementer:   
Når du… (påpek problemet)
Føler jeg meg….. (beskriv følelsen)
Fordi….. (forklar årsaken til følelsen)

# hviskeleken: alle sitter i en ring, en starter med å hviske en setning til 
personen til høyre. Når setningen har gått gjennom hele gruppa sier siste-
mann setningen høyt. Har setningen endret seg? Reflekter rundt dette.

#

KOMMUNIKASJON
• Snakk med hverandre – og lytt til hverandre!
• Hvorfor er kommunikasjon viktig?
• Hvordan kan det samme som sies oppfattes på forskjellige måter?

NETT-VETT:
• Mobbing på nett er feigt! Det du skriver på nett skal  

være noe du ville sagt ansikt til ansikt  
– så ikke skriv kommentarer du vil komme til å angre på.

• Tenk deg om før du deler personlige bilder  
og opplysninger om deg selv og andre på  
åpne nettsteder.

ROLLEMODELL OG FREMTIDSVISJONER
• Vær en god medspiller og rollemodell!
• Hva karakteriserer ditt forbilde? 
• Hvordan ønsker du å fremstå for dine venner og din familie?
• Tenk på at det du gjør i dag kan få betydninger for hele fremtiden din.
• Diskuter hvordan man kommer seg best ut av en uønsket situasjon.

ØVELSER: 
Min trebente krakk: skriv på tavle:  
Jeg vil (tre ting jeg vil ha ansvar for)  
Jeg kan (tre ting jeg er flink til)  
Jeg er (tre ting andre liker ved meg)

#



VÅLERENGA FOTBALL
HOLDNINGSKONTRAKT

Denne kontrakten er en del av Vålerenga Fotball sitt Fair Play program, som også 
omfatter hele fotballsporten. Fair Play er mye mer enn gule og røde kort, det handler 
om respekt for alle mennesker på og utenfor banen. Dette handler også om hvordan 

vi ønsker at våre spillere og ledere skal representere Vålerenga Fotball.

FAIR PLAY HANDLER OM RESPEKT: 
Vis respekt for dommeren og spillets regler.

Vis respekt for treneren, laget og lagkameratene dine.
Vis respekt for motspillere/ledere, og publikum. Ikke bidra til mobbing og annen 

dårlig oppførsel. Ikke bidra til banning og ufint språkbruk.
Bidra positivt til at alle føler seg velkommen og trives i miljøet.

Jeg bekrefter å ha lest kontrakten og godkjent dens innhold.

Vålerenga  Fotball, Vallhall Fotballhall, innspurten 16, 0663 Oslo, boks 6064 Etterstad, 0601 Oslo
Tlf +47 23 24 78 00, faks +47 23 24 78 01, www.vif-fotball.no, post@vif.no

Spiller / trener / lagleder:            Født

 

Vålerenga Fotball            Foresatte (for spillere under 18 år)


