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Erfaringer	med	implementeringen	af	
et	spillerdrevet	videoanalyse	værktøj



”Losers	have	goals,	
winners	have	systems!”

Scott	Adams	(tegneserie-forfatter)



Hvorfor?
Et	forsøg	på	optimering	af	den	individuelle	
spillerudvikling	via	4	tilsigtede	effekter:

•Øge	spillernes	selvbestemmende	motivation,	ejerskab	
og	refleksion
•Øge	refleksion	fra	trænerne	om	spillernes	individuelle	
udvikling
•Understøtte	individuel,	spillerstyret	udvikling	med	et	
digitalt	værktøj
•Forankre	fælles	sprog	via	et	defineret	TalentID,	som	et	
yderligere	værktøj	til	forankring	af	spillestil	og	filosofi
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Den	udviklingsstrategiske	
præstationsfaktor	

• Evnen	til	selvbestemmende	motivation
• Evnen	til	at	være	bevidst
• Evnen	til	at	reflektere
• Evnen	til	at	lære
• Evnen	til	at	fordybe	sig
• Evnen	til	systematisk	håndtering	af	definerede	mål	

og	værdier
• Evnen	til	at	evaluere
• Evnen	til	at	holde	fokus	på	forhold,	som	man	kan	

påvirke	selv
• Evnen	til	at	opsøge	hjælp	og	modtage	feedback	fra	

andre
• Evnen	til	at	håndtere	medgang	og	modgang		



Selvbestemmende	motivation
Vores	ledelsesstil	skal	stimulere	
selvbestemmende	motivation	ved	at:

•Give	spilleren	mulighed	for	ejerskab	for	egen	udvikling
•Give	spilleren	mulighed	for	at	reflektere	over	sig	selv	og	andre
•Give	spilleren	mulighed	for	at	blive	bevidst	om	sig	selv	og	andre
•Lære	spilleren	at	tage	ansvar	ved	at	være	”her	og	nu”,	og	ikke	
tænke	på	fortiden	eller	konsekvenser	i	fremtiden
•Opmuntre	spilleren	til	at	tage	egne	beslutninger	og	se	
konsekvenser	heraf
•Give	spilleren	mulighed	for	gentagne	succesoplevelser,	men	
samtidig	lære	spilleren	nødvendigheden	af	at	begå	fejl
•Lære	spilleren	at	udtrykke	egne	behov	og	bede	om	hjælp	til	egen	
udvikling



Individuel træning:

Den individuelle træning er en dynamisk 
proces mellem trænerne og spillerne, men 
bør i højst mulig grad være drevet af og 
baseret på autonomi, ejerskab, indre 
motivation og ansvarlighed hos spillerne.



Individuel feedback

•Generelt anser vi individuel feedback som 
værende mere værdifuld end generel gruppe-
feedback. Det er højt prioriteret at spillerne 
modtager relevant individuel feedback under 
og efter kamp og træning. 

•Den individuelle feedback bør overvejende 
være af positiv, anerkendende og konstruktiv 
karakter samt medvirke til at skabe refleksion 
hos spilleren.



Video

Videoevaluering af præstationer er både en... 

•trænerstyret proces, hvor træneren gennem 
video-eksempler søger at stimulere og udvide 
spillerens spilforståelse samt bevidstgøre om 
udviklingsområder.
•men også spillerstyret proces, hvor spilleren 
tager initiativet og i henhold til sin rolle og 
udviklingsplan selv finder relevante klip som 
diskuteres med træneren 



Kompetenceprofilen



Platformen





Processen...

Fra	”fejl-tags” og	”radio-tavshed” til	
dialog	og	opsøgende	feedback



Begyndervanskeligheder



Hmmm...?!?



Teenagehjernen



”Selvom teenageres hjerne 
viste mindre aktivitet end hos 
voksne efter negativ 
feedback, viste det sig, at 
hjerneaktiviteten efter positiv 
feedback var større hos dem 
end hos voksne. 
Teenagehjernen er åbenbart 
mere fokuseret på at få 
stimuli og bekræftelse, mens 
straf og afvisning gør mindre 
indtryk.”
(Crone, 2012)



Næste	skridt...



Hul	igennem	(dialog)...



Nu	med	spørgsmål	(opsøger	selv	
feedback)!



”Stats” (en	sidegevinst)

Et	par	cases...



Oliver	Andersen
(pt.	topscorer	i	U17-ligaen)

Første 5 kampe

Sidste 5 kampe



Alexander	Hjælmhof	
(U16	future	landsholdsspiller)

Første fase

Anden fase



Rasmus	Møller	(midtstopper)



Hvad	har	vi	så	fået	ud	af	det?

• Spillere,	der	er	blevet	markant	mere	reflekterede	
over	egen	rolle	og	taktiske	handlemuligheder	i	
vores	spillestil

• Spillere,	der	nu	virker	mere	bevidste	om,	hvordan	
de	kan	bringe	deres	styrker	i	spil	på	banen

• Spillere	der	generelt	er	blevet	mere	systematiske	i	
evalueringen	af	deres	præstationer

• Et	tydeligere	mere	nuanceret	fælles	fodboldsprog
• En	mere	tillidsfuld	og	magtfri	relation	til	spillerne
• Mere	tid	med	spillerne	(uden	nødvendigvis	at	

være	i	samme	rum)



Udfordringer

• Tidsforbruget	for	spillerne
• En	(for	nogle)	stejl	læringskurve



Fremtiden...?

Hvordan	vil	brugen	udvikle	sig	fremover?

•En	højere	grad	af	individualisering	af	
kompetenceprofilerne
•Spillerne,	der	udvikler	deres	egne	kompetenceprofiler
•Større	interaktion	spillerne	imellem
•Hvem	ved...vi	lægger	asfalten	mens	vi	går	på	den!


