
Seminar i fodboldpsykologi 

Institut for idræt og Biomekanik 
Learning and talent in sport – LET’S 

d. 5.5.2017 



Program 
Tid	  
	  	  

Format	   Beskrivelse	   Kommentarer	  	  

9.00	   Ankomst	   Ankomst,	  registrering	  og	  morgenmad	  
	  	  

9.30	   Velkomst	  
	  	  

v.	  Carsten	  Hvid	  Larsen	  

9.40	   Oplæg	   Sportspsykologi	  i	  Dansk	  fodbold	  og	  sportspsykologi	  på	  LET’S	  
-‐	  Carsten	  Hvid	  Larsen,	  studieadjunkt	  og	  sportspsykologisk	  konsulent	  	  

10.10	  	   Oplæg	   Sportspsykologi	  i	  Premier	  League	  –	  hvad	  kan	  danske	  klubber	  lære	  af	  engelske	  sportspsykologers	  
erfaringer	  i	  professional	  fodbold	  
	  -‐	  Dr.	  Mark	  NesS	  og	  Dr.	  MarSn	  LiTlewood,	  Liverpool	  John	  Moores	  Universitet,	  sportspsykologiske	  
konsulenter	  i	  Everton	  

Moderator:	  Carsten	  
Hvid	  Larsen	  

11.00	   Pause	  og	  
poster	  
præsentaSon	  

Netværk	  og	  mulighed	  for	  at	  se	  psykologiske	  projekter	  fra	  InsStut	  for	  Idræt	  og	  
Biomekanik	  

Moderator:	  Carsten	  
Hvid	  Larsen	  

11.30	   Workshop	   Mental	  styrke	  i	  elitesport	  
-‐  Kristoffer	  Henriksen,	  lektor	  og	  sportspsykologisk	  konsulent	  

Moderator:	  Carsten	  
Hvid	  Larsen	  

12.15	   Frokost	  
	  	  

13.00	   Oplæg	   Cultural	  Ecology	  and	  CreaSvity	  in	  Football:	  A	  Case	  Study	  of	  F.C.	  Barcelona	  
-‐	  James	  Vaughan,	  Phd	  studerende,	  University	  of	  Quensland	  

Moderator:	  Carsten	  
Hvid	  Larsen	  

13.45	   Oplæg	   Erfaringer	  og	  synspunkter	  ved	  implementering	  af	  eye4TALENT’s	  Player	  Universe	  
-‐	  Kenneth	  Weber	  A+	  træner	  i	  FCK	  og	  Anders	  Hjort,	  Lars	  Elbæk,	  lektor,	  InsStut	  for	  Idræt	  og	  
Biomekanik	  

Moderator:	  
Carsten	  Hvid	  Larsen	  

14.30	  	   Pause	  

14.45	   Paneldebat	   Psykologi	  i	  fodbold	  –	  perspekSver	  på	  fremSden	  
-‐	  Carsten	  Hvid	  Larsen,	  Kristoffer	  Henriksen,	  Mark	  NesS,	  MarSn	  LiTlewood	  og	  Anders	  Hjort	  

Moderator:	  
Carsten	  Hvid	  Larsen	  

15.30	   Oplæg	  	   Afrunding	  og	  refleksion	  	  v.	  Carsten	  Hvid	  Larsen	  



Deltagere og info 

§  Banen er kridtet op – første seminar om fodboldpsykologi 
§  58 deltagere 

§  Klubber: 13 klubber på tværs af superliga, 1. division, sjællandsserien – 
herre elite og 3F ligaen, 1. division – kvinde elite 

§  Landstrænere, DBU 
§  Sportspsykologiske konsulenter 
§  Forskere, studerende, organisationer og kommuner 

§  Arbejdsmappe 
§  Program 
§  Arbejdspapirer 
§  Noter 
§  Artikel 



Sportspsykologi i elitefodbold – et 
internationalt perspektiv  

§  Forskning 
§  Vi har nu etablerede forskningsmiljøer med fokus på psykologi i 

eliteidræt 
§  Vi er ca. 10 år bagefter f.eks. England, viden omkring psykologi i 

fodbold kræver samarbejde ml klub og universitet 

§  Sportspsykologisk arbejde i klubber 
§  Vi er stadig bagefter 
§  I DK - Flere sportspsykologiske konsulenter er tilknyttet klubber men 

ikke alle klubber – korte perspektiver og ikke en fast del af klubben 
§  Problemer med at integrere sportspsykologi som en del af klubbens 

kultur 



Sportspsykologi i elitefodbold – et 
nationalt perspektiv  

Tre indsatsområder vi arbejder med på LET’S og IOB 
§  Individet 
§  Teamet  
§ Organisationen, kulturen og miljøet 



§  Forskning 
§  Sportspsykologens arbejde med unge udøvere 
§  Life skills i overgangen fra talent til elite 
§  Relationernes betydning for overgangen til elite 
§  Specialiseringsveje for eliteatleter 
§  Målsætningers betydning for superligaspillere 

§  Praksis (OL, VM, EM) 
§  Mental styrke  
§  Evnen til at håndtere pres og modgang 
§  Overgangen fra talent til elite (talentprogram) 

Individet 



§  Forskning 
§  Momentum i fodbold – kommunikation og 

gruppedynamik 
§  Sportspsykologi under OL  

§  Praksis 
§  Superligahold, U17 og U19 
§  Landshold indenfor sejlads, orientering, ishockey, 

svømning, cykling, atletik, triatlon 

Teamet 



§  Forskning 
§  Succesrige talentudviklingsmiljøer: håndbold, fodbold, 

sejlads, atletik, kajak, badminton 
§ Organisationskultur og værdier 

 
§  Praksis 

§  Arbejdet med kultur og værdier på klubhold og 
landshold 

§  Træneren som kulturel leder 

Organisationen, kulturen og miljøet 



Hvad er 
nødvendigt at 
overveje når 
klubber skal 
arbejde med 

sportspsykologi? 



Før  
pubertet 

Under 
pubertet 

Efter  
pubertet 

Voksen  
elite 

Målsætninger 
Konstruktive evalueringer 

Visualisering 

Lærings-‐
færdigheder	  

Samarbejde 
Kommunikation 

Søge hjælp – og dele viden 

Planlægning 
Commitment, kontrol & accept 

Selvbevidsthed & modgang 

Værdier  
Stresshåndtering 

Gameplan & Rutiner 
3R modellen  

Præsta1ons-‐
færdigheder	  

Life	  skills	  

Sociale	  
færdigheder	  

ATK 2.0 



Hvem er vi? 

Sportspsykologisk gruppe 
§  Forskning og praktiske 

erfaringer indenfor 
sportspsykologi 

§  Netværk nationalt (klubber, 
divisionsforeningen, DBU) 

§  Netværk internationalt 
(Liverpool, Amsterdam) 
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Paneldebat: Psykologi i fodbold – 
perspektiver på fremtiden 

Inspirations-spørgsmål til panelet 
§  Hvordan kan klubber bedre klæde ungdomsspillere på til at klare skiftet til 

superligaen/division? 
§  Hvordan skal danske klubber integrere sportspsykologi – hvad kræver det? 
§  Hvilke barrierer eller udfordringer eksisterer der for at klubber integrerer 

sportspsykologi? 
§  På hvilket mentalt område ser du forbedringsmuligheder for danske 

superligaspillere? 
§  Hvordan kan klubber og universiteter arbejde sammen fremover? 
§  Hvad er vigtige psykologiske færdigheder for henholdsvis ungdomsspillere 

og superligaspillere? 


