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Program	  for	  Seminar	  i	  fodboldpsykologi	  

	  

Fredag	  5/5	  
	  
	  
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	  Nesti	  og	  Dr.	  Martin	  Littlewood,	  Liverpool	  John	  
Moores	  Universitet,	  sportspsykologiske	  konsulenter	  i	  
Everton	  
	  

Moderator:	  
Carsten	  Hvid	  
Larsen	  

11.00	   Pause	  og	  
poster	  
præsentation	  

Netværk	  og	  mulighed	  for	  at	  se	  
psykologiske	  projekter	  fra	  Institut	  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	  
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13.00	   Oplæg	   Cultural	  Ecology	  and	  Creativity	  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,	  Institut	  for	  Idræt	  og	  Biomekanik	  
	  

Moderator:	  
Carsten	  Hvid	  
Larsen	  

14.30	  	   Pause	   	   	  
14.45	   Paneldebat	   Psykologi	  i	  fodbold	  –	  perspektiver	  på	  fremtiden	  

	  
Carsten	  Hvid	  Larsen,	  Kristoffer	  Henriksen,	  Mark	  Nesti,	  
Martin	  Littlewood	  og	  Anders	  Hjort	  
	  

Moderator:	  
Carsten	  Hvid	  
Larsen	  

15.30	   Oplæg	  	   Afrunding	  og	  refleksion	  	  v.	  Carsten	  Hvid	  Larsen	  
	  

	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Forsidebillede:	  https://pixabay.com/da/fodboldbane-‐græs-‐mærkning-‐hjørne-‐488387/	  	  CC0	  Public	  Domain.	  
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SPORTPSYKOLOGI	  	  I	  DANSK	  FODBOLD	  OG	  
SPORTPSYKOLOGI	  I	  LET’S	  

	  
	  

	   	  



	   	   	  
	  
	  

	   5	  

	  
Aldersrelateret	  mentaltrænings-‐model	  2.0	  
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http://www.e-‐pages.dk/teamdanmark/148/html5/	  
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MENTAL	  STYRKE	  I	  ELITESPORT	  
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Mental	  styrke	  
	  
“Evnen	  til	  at	  handle	  i	  overens-‐stemmelse	  med	  dine	  
værdier,	  selv	  når	  du	  er	  under	  pres	  og	  står	  ansigt	  til	  
ansigt	  med	  svære	  tanker	  og	  følelser”	  
	  
”I	  learned	  that	  courage	  was	  not	  the	  absence	  of	  fear,	  but	  
the	  triumph	  over	  it.	  The	  brave	  man	  is	  not	  he	  who	  does	  
not	  feel	  afraid,	  but	  he	  who	  conquers	  that	  fear”	  
Nelson	  Mandela	  
	  

	  
	  

DEN VÆRDI-
STYREDE VEJ 

Belønning (kort sigt) 
Lettelse 
 

DEN FØLELSESSTYREDE VEJ 

Prisen (lang sigt) 
Dårlig start. Er ikke den atlet 
jeg ønsker at være 

Handling 
Sejler ned ad 
linjen.  Svær situation 

Stressende start 

Prisen (kort sigt) 
Nervøsitet forsvinder ikke 
 

Belønningen (lang sigt) 
Tro mod mine værdier. Den 
rette start 

Gameplan 
Gå efter den start, jeg tror på 

!

Mission 
!Værdier 

Mod!

Tanker og følelser 
Der er ikke plads, sikrere på midten. 
Nervøs 

Handling  
Blive og kæmpe 
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ERFARINGER	  VED	  IMPLEMENTERING	  AF	  
EYE4TALENT’S	  PLAYER	  UNIVERSE	  
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Resumé og anbefalinger fra et evalueringsstudie i FC Københavns ”School of Excellence”
Undersøgelse gennemført af forskningsenheden Learning & Talent in Sport (LET’S) ved Institut for 
Idræt og Biomekanik, SDU i samarbejde med it-virksomheden eye4TALENT (E4T) samt fodboldklub-
berne FC Nordsjælland (FCN) og FC København (FCK).

Player Universe (PU) er et ’sky-baseret softwarekoncept, hvor spillerne medvirker i at producere 
videoanalyser gennem tagging af kampe, hvor det traditionelt er trænerne der analyserer. E4T’s 
kontakter til fodboldens talentudviklingsmiljøer i Danmark har åbnet for denne undersøgelse af 
test- og tilpasninger af PU i FCK’s SE. SDU har gennemført designforskning i FCN i 2015, og ef-
terfølgende indgik FCK’s ”School of Excellence” (fremover SE) fra medio juli til medio december 
2016 i undersøgelserne. Følgende folder er et resume af undersøgelsesresultaterne samt læ-
ringspunkter og anbefalinger til, hvad der kan overvejes, ift. ibrugtagning og udrulning af E4T’s 
teknologi og mindset omkring selvanalyse og selvreflektion kombineret med træner feedback.

Forskningsspørgsmål
Problemstillingerne herunder vil blive søgt besvaret gennem studiets design og metoder:

1. Hvilken betydning har trænerens formidling af PU (læringstilgang) og den virtuelle træ-
nerfeedback for at bevare spillerne motiveret i deres videotagging?

2. Hvilken betydning har spillernes oplevelse af forventningen om, at de genererer individu-
elle klip, tagging og analyser?

”Mine videoanalyser gør det tydeligere, hvad jeg skal træne på”

– hvad vi kan lære af eye4TALENT PLAYER UNIVERSE
anvendelsen i FCK’s ”School of Excellence”

Anders Hjort 

Kristoffer Henriksen 

& Lars Elbæk
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Design og metode
Undersøgelsen bygger på en vidensbase om det holistiske talentparadigme og en design-til-
gang, der tager afsæt i en ”user-centered design process.” Designet af undersøgelsen er et case-
studie og indeholder en baseline og en evaluering efter intervention med PU i FCK’s SE.

Introduktionsworkshop af Player Universe
Ved introduktionsworkshoppen blev spillerne hurtigt komfortable i brugen af PU og havde flere 
fodboldfaglige diskussioner end bruger-udfordringer, hvilket er et godt tegn ift. det nuværende 
interaktionsdesign. Trænerne fungerede hurtigt som fodboldfaglige mentorer, der løbende kom 
med input til analyserne.

Intervention og evalueringsstudie
Som indledning til evalueringsstudierne genereredes et dataudtræk, der bygger på monitore-
ring af spillere og trænere i en periode på 9 uger med 4 og 7 disponible kampe for U14 hen-
holdsvis U17 til fremstilling af videoklip. På grund af den relativt korte interventionsperiode, 
er det kun muligt at identificere tendenser i brug af PU. Undersøgelsens 8 spillere har i alt 
analyseret 16 kampe. I gennemsnit leverer U14 1,5 analyserede kampe pr spiller og U17 leverer 
2,5 kampe pr spiller, med 155,3 udførte klip pr spiller. I gennemsnit analyseres 1/3 af kampene.

Teoretisk fundament

Studierne bygger endvidere på børns tidlige talentudvikling inden for sport, ud fra et ønske vi 
havde, om yderligere at inddrage forhold, som Côté (2013) undersøger med begreberne:

• Deliberate play (tilsigtet og målrettet leg), der udspringer af og som tager et afsæt i den 
legende og fornøjende oplevelse hos udøveren

• Deliberate practice (målrettet træning), der i højere grad har fokus på voksenstyret træ-
ning.

I hvor høj grad kan et fodboldakademi med et digitalt hjælpemiddel understøtte disse lærings-
former? En tilgang i stil med deliberate practice til læring og anvendelse af platformen er pæ-
dagogisk sammenlignelig med læring i skolen, og denne instruktive tilgang er ligeledes udbredt 
i den elitære fodbold. Omvendt kan anvendelsen af PU, i stil med deliberate play, åbne for en 
forventelig bedre fastholdelse og motivation af spileren på baggrund af legeelementer i trænin-
gen, og i højere grad at udvikle kreativitet hos spilleren.
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Tid til analyse og refleksion 
Som eksempel er U17-statistikken for henholdsvis analyser (tagging) og refleksioner ved brug 
af kommentarfeltet en tydelig fordeling, således at det er spillerne, der udfører tagging, og det 
er træneren, der skriver kommentar. Vi formoder at træneren tilstræber denne fordeling for at 
mediere spillernes refleksion. Dette er endvidere en klar indikation af det omvendte ressource-
forbrug, som fremhæves at være en af PU’s egenskaber.

”Før var det gammeldags, hvor man skrev tidspunkter ned og skulle spole frem til dem. (Respondent, 
spiller U17 (C).” Citatet viser, at med systemet før intervention med PU var det relativt langsomt 
at anvende for spillerne.

Et eksempel bliver fremlagt af U17 træneren, der vedrører en ønsket adfærdsændring ved en 
angriber. ”En tidligere halv doven angriber er blevet bevidst om at pres og genpres også er vigtigt, 
efter han er begyndt selv at tagge det”. Han beskriver en ’boks-angriber’ og afslutter, der ikke har 
involveret sig meget i spillet. Han er begyndt at være meget mere aktiv, både med at gå ned i 
banen og at løbe mere dybt. ”Umiddelbart så mistænker jeg vores lille program (red. PU) her for 
at have været med til at forstærke den proces”. Trænerens rolle ser ligeledes ud til at være vigtig i 
PU, men hvordan opfatter spillerne det?:

Respondent, spiller U17 (C): ”Træneren har en rigtig stor rolle i det her. ***** skriver ting, 
som jeg måske ikke selv ville have tænkt over, hvis han ikke havde sagt det. Og det giver mig 
lige de ekstra procenter, som kan gå ind og betyde noget.”

Trænerens refleksion over brugen af PU, ser ud til at vokse i takt med spillernes forståelse for 
brugen af PU. Tydeligst ses det gennem det fælles sprog, som skabes mellem træner og spiller. 
”Jeg skal jo også reflektere mere over, hvordan jeg giver feedback, nu når jeg får et nyt værktøj i 
hænderne” (respondent, træner U17).

U14-spillerne giver udtryk for, at der savnes mere feedback i PU, hvor det for U17 opleves som 
passende med en forholdsvis omfangsrig feedback, der udgør et miks mellem digital PU me-
diering og analog face-to-face feedback. Det viser sig endvidere, at præmissen ved at bruge 
kommentarsporet er, at spillerne vil forvente feedback på en given spilsekvens. Denne feedback 
og gensidige kommunikation er måske nødvendigt for at opnå læring, men ikke mindst for at 
styrke motivationen for læring. Generelt opleves det, at spillerne finder, at videobetragtning er 
et vigtig element i udviklingen fodboldkompetence. Spillerne tager generelt et stort ansvar for 
sig selv og deres udvikling. 

Brugen af PU som værktøj er udfordret, hvis træneren ikke påtager sig ejerskab og uddanner 
og forfiner sin egen brug, og derigennem optræder som rollemodel for spillerne i brugen at PU. 
Træneren kan derigennem have en stor afsmittende effekt på spillernes brug af PU. Helt konkret 
fremstår trænerne at være en væsentlig driver i opsætningen af kompetenceprofilen og de 
tilhørende færdighedsgrupper samt i deres interaktive feedback-funktion og har derigennem 
en medierende rolle.

Det lærte vi ved brug af Player Universe
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NB ved anvendelse af Player Universe 

Hvis fodboldklubber vil benytte videoanalyse i deres talentudvikling, og ønsker at bruge en plat-
form som Player Universe, da er følgende punkter afgørende for en værdiskabende brug:

• Træneren bør være opmærksom på at optræde som rollemodel for brug af det digitale 
videoanalyseværktøj, herunder, hvordan kommentarfunktionen kan benyttes.

• I ibrugtagning af et Player Universe – som led i en efter miljøsuccesmodellen velfunge-
rende fodboldklub – vil det være afgørende at tænke brugen af platformen ind i kulturen.

• Brug af videoanalyseværktøjer, hvor spillerne selv er aktive i analyserne, vil motivere til 
mere individuel refleksion og sandsynligvis fremme dybdelæring.

• For at udvikle fodboldspilleres evne til tage ansvar for egen udvikling og fremme deres 
motivation samt styrke deres kreativitet, vil det være formålstjenligt også at prioritere 
målrettet leg gennem brugen af Player Universe.

Produceret af:
Forskningsenheden: Learning & Talent in Sport (LET’S)

Institut for Idræt & Biomekanik, SDU.

LET’S MAKE MOVING MEANINGFUL
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Fra talent til topspiller – life skills hos unge danske fodboldspillere 

Af Carsten Hvid Larsen, sportspsykologisk konsulent, Team Danmark og studieadjunkt, Institut for 

Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, chlarsen@health.sdu.dk 

 

Introduktion 

Talentudvikling handler om mere end store præstationer på banen. En traditionel tilgang til 

talentudvikling handler om at forbedre udøverens sportsspecifikke færdigheder (teknisk, taktisk, 

fysisk) og dermed pleje udøver-identiteten. For unge udøvere handler opnåelsen af store 

præstationer også om at skabe sammenhæng i hverdagen og udvikle livsstilen som eliteudøver, hvor 

et moderne begreb som life-skills (livsfærdigheder) og udøverens personlige identitet er i centrum. 

Life skills har i de seneste år i Danmark fået en del opmærksomhed igennem Team Danmarks 

sportspsykologiske tiltag for trænere, forældre, lærere og udøvere i forbund og elitekommuner. Life 

skills er psykologiske færdigheder der tilegnes gennem undervisning eller erfaring og som bruges til 

at håndtere modgang, problemer eller spørgsmål som opstår i dagligdagen og i karrieren, i og 

udenfor sport (Larsen, 2011). Life skills kan bl.a. handle om: 1) at være god til at samarbejde eller 

kommunikere effektivt (socialt), 2) udøverens indstilling eller at kunne sætte mål (personligt) eller 

3) at kunne kontrollere nervøsitet og spænding (følelsesmæssigt). Som andre færdigheder (fysiske, 

tekniske, taktiske og psykologiske) skal life skills trænes for at de er brugbare i dagligdagen og i 

karrieren. Men det er stor forskel på om life skills bliver henholdsvis praktiseret (trænet) eller blot 

bliver talt om. Derfor er det muligt, at adskille, om hvorvidt life skills er eksplicitte (bliver 

praktiseret og talt om i miljøet) eller implicitte (indirekte praktiseret og sjældent talt om i miljøet), 

hvilket har en konsekvens for talentudviklingsprocessen i det pågældende miljø.  

En central tidsmæssig udfordring for unge udøvere er at skabe balance i hverdagen og life skills er 

vigtige i forhold til at håndtere skole og elitesport. Teenageårene er ligeledes i den udviklingsfase, 

hvor de næste skridt i sporten skal tages. Netop i denne udviklingsfase må det formodes, at sporten 

er mest krævende for talentet, også tidsmæssigt. Life skills er også vigtige i forhold til karrieren og 

de tilhørende overgange udøveren skal gennemgå indenfor personlig udvikling (barndom, pubertet, 

ungdom, voksen), sportens udvikling (specialiseringsår, investeringsår, toppræstationsår, 
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karriereafvikling, uddannelse og erhvervsmæssig udvikling (folkeskole, ungdomsuddannelse, 

videregående uddannelse, job) og støttepersoner (forældre, venner, træner, holdkammerater etc.).  

International forskning lægger vægt på talent-karriereudvikling - en bredere kontekst for 

talentudvikling, hvor talentudviklingsprocessen opbygger indre resurser (fx life skills) til at 

håndtere evigt skiftende karrierekrav. Talentkarriere-udvikling indebærer, at udøveren gennemgår 

flere udviklingsstadier eller overgange i løbet af deres karriere, såsom fra junior til senior eller i 

denne sammenhæng fra ungdomsfodbold til professionel fodboldi. Overgangen fra junior til senior 

er fastlagt i den forstand, at det må forventes, at overgangen sker i slutningen af ungdommen. At 

overgangen er fastlagt giver udøveren og miljøet mulighed for at forberede ungdomsspilleren på 

overgangen, som består af større fysisk modstand, mindre spilletid, mindre opmærksomhed fra 

træneren, forøget pres eller opstart på en ungdomsuddannelse. Det er også den overgang, hvor der 

er det største frafald, hvilket må forebygges i forhold til fastholdelse af talenter. En Belgisk 

undersøgelse, som involverede 167 atletik udøvere i alderen 14-18 år på højt nationalt niveau, viste, 

at 17 % klarede den til senior landsholdet, 31 % stagnerede i deres udvikling, 28 % præsterede 

ujævnt med op og nedture og 24 % droppede ud af atletik (Van den Auweele, De Martelaer, 

Rzewnicki, De Knop, & Wylleman, 2004). Så stort et frafald retter vores opmærksomhed mod de 

udfordringer, som talentudviklingen står over for, samt de krav, som udøveren må tilpasse sig. 

Overgangen til professionel fodbold er ikke mindre barsk. Et engelsk studie viser, at vejen er 

kompleks og krævende for unge fodboldspillere og kun 20 % af ungdomsspillere bliver rekrutteret 

til professionelle hold (MacNamara, 2011). I overgangen til professionel fodbold bliver det derfor 

vigtigt at talenterne besidder de nødvendige life skills til at håndtere overgangen og undervejs være 

i stand til at afbalancere skole og elitesport.  

 

Forskning i life skills 

Et dansk case studie foretaget i AGF havde til formål at undersøge hvilke life skills der er vigtige i 

overgangen til professionel fodbold i et succesfuldt dansk fodboldmiljø. Formålet var at flytte fokus 

fra individ til miljø, en bredere kontekst, hvor både forældre, trænere, lærere, ledere og spillere 

(ungdoms- og professionelle spillere) har en relevans for og påvirkning af hvilke life skills der 

udvikles hos unge fodboldspillere. Studiet var et holistisk økologiskii casestudie baseret på data fra 

1) semi-strukturerede interviews med skole- og eliteidrætskoordinatorer fra folkeskole og 

gymnasium, ungdomsspillere, professionelle spillere, sportschef, SAS liga træner, ungdomstrænere 
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og en konsulent fra Elite Sports Academy Aarhus (ESAA), 2) deltager observation i skolen, til 

træning, på træningslejr, til kamp og i hverdagen i skolen og i klubben (i alt 170 timer) og 3) 

analyse af dokumenter, artikler, sæsonplaner, kampstatistik, træningsplaner og interne dokumenter 

vedrørende talentudvikling og life skills i klub, skole, Team Danmark og kommunen.  

 

Introduktion til miljøet 

Det valgte miljø var fodboldklubben AGF (Aarhus Gymnastik Forening) og dets tilknyttede 

spillere, personale, samarbejdspartnere i Århus. Århus er den næststørste by i Danmark, og har en af 

de højeste koncentrationer af talenter og eliteudøvere i Danmark. Klubben er en del af ESAA, som 

er et institutionelt set-up, der giver unge talentfulde idrætsudøvere mulighed for at kombinere en 

akademisk karriere med en elitesports-karriere. ESAA er baseret på en partnerskabsmodel med de 

lokale elitesportsklubber, lokale uddannelsesinstitutioner og de nationale sportsforbund. I 2010-

2011 samarbejdede ESAA med 15 forskellige sportsgrene med mere end 350 atleter, 2 folkeskoler, 

9 gymnasier (gymnasium og erhvervsskoler) og Aarhus Universitet. Klubben består af to 

afdelinger: 1) en frivillig afdeling for en bred vifte af fodboldspillere, 2) og en professionel 

eliteafdeling for mandlige ungdomshold fra under-13 til under-19 og professionelt seniorhold. 

Klubben har fuldtidsansatte trænere til hvert ungdomshold og det professionelle seniorhold spiller i 

SAS Ligaen og et reserve hold i en separat turnering for professionelle hold i Danmark.  

I tiden mellem 2007 og 2009, havde AGF mellem 15-25 spillere, der deltog på ungdomslandshold 

fra U17-U21. Klubben har derudover succes med at hjælpe talentfulde ungdomsspillere til 

professionel fodbold. Denne undersøgelse fokuserede på under-17 holdet og dets personale i den 

professionelle afdeling. 

 

Vigtige life skills for henholdsvis ungdomsspillere og professionelle spillere 

Resultaterne i nævnte forskningsprojekt afslørede tre væsentlige resultater i relation til life skills 

hos unge danske fodboldspillere. For det første viste der sig en differentiering mellem eksplicitte 

life skills (bliver praktiseret og talt om i miljøet) og implicitte life skills (indirekte praktiseret og talt 

om i miljøet). Der er altså en forskel på, hvad der bliver praktiseret og trænet og hvad der blot bliver 

talt om, hvilket har en betydning for udøverens udvikling og præstation på kort og lang sigt. For det 

andet, en differentieringen mellem personlige (fx at kunne sætte mål) og sociale life skills (fx være 

god til samarbejde). For det tredje at der var en forskel på de life skills, der var nødvendige for at 
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være en succesfuld ungdomsspiller og de life skills der var nødvendige for at tage skridtet til 

professionel fodbold. Disse resultater har en afgørende betydning i forhold til at skabe balance 

mellem skole og elitesport og håndtere overgangen til professionel fodbold. 

 

1. Personlige life skills 

I kategorien personlige life skills blev der fundet 6 underkategorier af personlige life skills med 

relevans for overgangen til professionel fodbold og balance mellem skole og elitesport: 

selvbevidsthed, målsætninger, motivation, planlægning og organisering, evne til at arbejde hårdt og 

håndtering af resultater og udvikling 

 

Selvbevidsthed og refleksivitet 

Generelt var der enighed om at det er vigtigt at ungdomsspillere er selvbevidste og klar over hvad 

det indebærer at håndtere hverdagen som talentfuld fodboldspiller. Desuden udvælger og udvikler 

trænere og ledere ungdomsspillere, der er bevidste om deres kompetencer på forskellige niveauer 

(fx i forskellige situationer, udvikling på kort og lang sigt, krav i miljøet etc.) og ved, hvordan de 

kan udvikle deres kompetencer. En af de unge trænere understreger også, at spillerne skal være 

opmærksomme på krav og hvad der er nødvendigt for at ’overleve’ i en professionel klub. For at 

overleve skal unge spillere tro på deres egne færdigheder og være orienterede mod at arbejde og 

spille for holdet. De øvrige trænere er i tråd med dette perspektiv, og desuden understreger de 

nødvendigheden af, at spillere skal have et holistisk perspektiv på udvikling. Dette holistiske 

perspektiv er af afgørende betydning i miljøet, og dominerer ligeledes forholdet mellem skole og 

klub. En koordinator i folkeskolen forklarer, at klubben og skolen har tradition for at gøre 

overgange til f.eks. gymnasium mere lette, og skole og klub er i enige om betydningen af både 

skole og sport. Bevidsthed handler også om ambitioner og iver efter at blive bedre og være 

opmærksom på, hvad spilleren ønsker at forbedre, når han er på såvel som uden for banen, som en 

ungdomstræner forklarer: 

 

”Det er ambitionen om at forbedre praksis og træning. Vi bruger et udtryk, at en spiller skal gå på 

banen for at træne og ikke blive trænet. Hvis spillere er i stand til at coache eller træne sig selv, vil 

de forbedre sig på og uden for banen” (Ungdomstræner). 
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Vejen til succes i miljøet er ligeledes bygget på en sammenhængende filosofi fra kommunen med et 

fokus på holistisk talent- og karriereudvikling. Denne filosofi er forankret i både klub og skole. En 

konsulent i kommunen udtrykker betydningen af at skabe opmærksomhed i hele miljøet (trænere, 

lærere, koordinatorer, familie), at det handler om udøveren som et helt menneske. ”Menneske først, 

derefter talent [...] skole og sport er lige vigtigt”. Både klubben og kommunen finder det vigtigt, at 

hele miljøet arbejder på, at gøre spillerne mere bevidste og refleksive om det holistiske perspektiv: 

 

”Det handler om at give de unge spillere en grundlæggende viden om kompleksitet og helheden i 

tingene. Hvis en ung spiller fjerner en del af miljøet så skal han vide, at der mangler noget i det 

hele billede” (Konsulent fra kommunen). 

 

Målsætninger 

Deltagerne talte om målsætninger som en vigtig færdighed i overgangen fra ungdomsspiller til 

professionel spiller. Ungdomsspillere, trænere og professionelle spillere giver alle udtryk for 

betydningen af  at arbejde på styrker og kvalitative mål. Den professionelle træner nævner 

vigtigheden af at moderne fodboldspillere skal være i stand til at sætte mål: ”Fodbold er som at 

bestige et bjerg. Du (red. spilleren) er nødt til at klatre op hele tiden. På vejen derop er nød og 

modgang, og al den tid du er nødt til at sætte nye mål” (Professionel træner). En af de 

professionelle spillere deler hans synspunkt og er enig i, at unge spillere skal have generelle 

målsætningsfærdigheder: ”Hvis du sætter et mål for dig selv, og skriver det ned på papir, præcis 

hvad du ønsker at gøre, og du kan se det foran dig [...] så er dit hoved indstillet på at gøre det (red. 

bedre)” (Professionel spiller). Målsætningsfærdigheder er vigtige for at kunne tage skridtet til 

professionel. Men på trods vigtigheden, viser det sig dog i miljøet, at disse færdigheder er implicitte 

og praktiseres (trænes) ikke i hverdagen, hvilket har en konsekvens for overgangen til professionel 

fodbold og evnen til at afbalancere skole og elitesport i hverdagen.  

 

Motivation 

Deltagerne nævner motivation som et centralt element for en ungdomsspiller. En professionel 

spiller beskriver vejen til professionel som hård: 
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”Jeg tror ambitioner er noget, der er virkelig vigtigt. Jeg tror, du har brug for motivation og du 

ønsker at opnå noget, blive bedre og komme til det højeste niveau. Jeg tror, at hvis du ikke har 

reelle ambitioner vil det være svært at komme dertil (red. højeste niveau i fodbold) [...] så jeg 

synes, det er virkelig vigtigt at have ambitioner og motivation til at lykkes og komme til det højeste 

niveau, og fortsætte med at forbedre dig selv” (Professionel spiller). 

 

Udover drømme og ambitioner og ønsket om at gå til højeste niveau, er det nødvendigt at forbedre 

færdigheder i hverdagen og de unge spillere ved, at de har behov for at forbedre og arbejde hårdt 

hver dag. 

 

Planlægning og organisering 

Evnen til at planlægge og organisere er helt afgørende.  Trænere, skolekoordinatorer, kommunen 

samt unge spillere skal være i stand til at strukturere deres gøremål i dagligdagen og være i stand til 

at håndtere flere opgaver i hverdagen. Som en koordinator fra gymnasiet siger: ”De skal være i 

stand til at bruge en kalender [...] arrangere dagen, planlægge og være i stand til at håndtere pres 

og stress i forskellige situationer ” (Gymnasiekoordinator). En anden koordinator fra gymnasiet er 

enig i, at spillerne har en stresset dag, og det er en udfordring at håndtere skole og elitesport: ”Ud 

over skolen, har de omkring 15-30 timers træning og kamp, så de er nødt til at være meget gode til 

at organisere dagen” (Gymnasiekoordinator). En ungdomsspiller beskriver, at der er en 

sammenhæng mellem evnen til at strukturere og balancere mellem skole og elitesport: 

 

”Det kræver struktur i løbet af dagen. Det kræver koncentration hele dagen [...] du har brug for 

ordentlig kost for at få energi til at håndtere skole og fodbold hundrede procent” (Ungdomsspiller). 

 

Evne til at arbejde hårdt 

Deltagerne var enige om, at evnen til at arbejde hårdt, er en grundlæggende færdighed for at være i 

stand til at koordinere og udmærke sig i skole og sport. En gymnasiekoordinator anerkender, at de 

unge spillere håndterer dobbelte karrierer (skole og sport), hvilket kræver en bestemt mentalitet. 

Klubbens filosofi er rettet mod unge spillere med: ”Lidt mindre talent, men evnen til at arbejde 

meget hårdt” (Ungdomstræner). 
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Håndtering af resultater og udvikling 

En ungdomsspiller beskriver vigtigheden af at være i stand til at lære af fejl og være ambitiøs i 

forhold til udvikling og resultatet: ”Du er nødt til at være i stand til at glemme fejl, hvis du ønsker 

at spille på et højt niveau [...] Du er nødt til at sætte høje krav til dig selv hele tiden” 

(Ungdomsspiller). Som en træner yderligere beskriver vedrørende kravene for at tage springet til 

professionel fodbold: 

 

”De spillere, der er nysgerrige efter nye måder at forbedre sig på, er ofte dem, der forbedrer sig 

hele tiden. De spørger til råds og har det ekstra drive, fordi de ønsker at opnå det ekstra. Og det er 

ofte disse spillere, der gør det” (Professionel træner). 

 

De professionelle spillere, trænere og ledere understreger vigtigheden af at være i stand til at 

håndtere modgang og stress, lære af fejl, være nysgerrig og holde fokus, men disse færdigheder, 

som er vigtige for overgangen til professionel fodbold, er implicitte og praktiseres og trænes ikke i 

miljøet. 

 

2. Sociale life skills  

I kategorien sociale life skills blev der fundet 4 underkategorier med relevans for overgangen til 

professionel fodbold og balance mellem skole og sport: Vise respekt, evne til at udnytte teamet, 

sætte pris på familien og skolen som ressourcer og generelle sociale færdigheder 

 

Vise respekt 

Deltagerne beskriver betydningen af respekten for trænere, holdkammerater, ældre fodboldspillere, 

modstandere, dommer, holdledere og tilskuere. En af de professionelle spillere udtrykker 

nødvendigheden af at vise respekt, men også vigtigheden af ikke at have for meget respekt, når man 

er professionel spiller: ”Vis respekt, men [...] hav tillid til dig selv” (Professionel spiller).  

 

Evne til at udnytte teamet 

Relateret til respekt er evnen til at udnytte teamet en vigtig færdighed i holdsport, og som en 

ungdomstræner beskriver, er forståelse for teamets mål og processer resultater, præstations og 

proces mål vigtige færdigheder. Desuden har AGF en familiær atmosfære, hvor fokus er at arbejde 
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for og hjælpe hinanden, og som observationerne viste, er det naturligt, at ungdomsspillerne hjælper 

hinanden. Viden om de enkelte spilleres præferencer for kommunikation og feedback er vigtigt for 

at kunne fungere på holdet. Som en ego-orienteret spiller og leder i teamet nævner: 

 

”Du er nødt til at huske at gøre dine holdkammerater bedre. Jeg er en resultatorienteret spiller, og 

når jeg kommunikerer med en anden resultatorienteret spiller, er jeg nødt til at være mere specifik, 

måske bruge et lidt hårdere sprog, end hvis det er en opgave-eller socialt orienteret spiller. Måske 

skal jeg tale med ham i halvlegen” (Ungdomspiller). 

  

Sætte pris på familien og skolen som ressourcer 

De unge trænere og især de unge spillere understregede betydningen af deres familie og deres støtte 

som essentiel for at kunne håndtere sport og skole. Et fælles træk i miljøet er koordinering og 

kommunikation mellem sport og skole, men også støtte fra lærere i skolen, som en ungdomsspiller 

beskriver: 

 

”Mine lærere er vigtige. Min klasselærer og idrætslærer er meget interesserede i, hvad jeg gør. Så 

de hjælper mig meget. Og hvis der er nogle timer, som jeg ikke kan deltage i, så skaber de ikke 

konflikter i forhold til fravær” (Ungdomspiller). 

 

Generelle sociale færdigheder 

Klubben understregede vigtigheden af at være i stand til at lære af andres erfaringer, lytte og tage 

imod råd, men som en leder i klubben siger, så kræver det en vis ydmyghed: ”Det kræver vilje og 

åbenhed til at lære af andres erfaringer [...] og være åben for nye områder for udvikling” (Leder i 

klubben). En folkeskole koordinator finder sociale færdigheder meget vigtige, fordi disse 

færdigheder gør ungdomsspillere i stand til at skabe sociale relationer på de forskellige områder, 

som de er en del af. Sociale færdigheder er vigtige for at kunne søge og blive støttet af trænere og 

holdkammerater. 

 

Eksplicitte og implicitte life skills i miljøet 

Generelt er det afgørende, om life skills er eksplicitte (bliver praktiseret og talt om) eller implicitte 

(indirekte praktiseret og talt om), fordi (1) det gør en forskel for den enkelte spillers life skills, som 
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er vigtige for at kunne håndtere overgangen til professionel fodbold (og undervejs håndtere skole og 

sport) og (2) antallet af spillere der kan tage springet til professionelt fodbold i det pågældende 

talentudviklingsmiljø. Forskellen mellem eksplicitte og implicitte life skills er relateret til 

talentudviklingsprocessen (aktiviteterne i miljøet) og egenskaberne ved det pågældende miljø. 

Talentudviklingsmiljøets fokus på at arbejde med life skills (i træning og i kamp) er afgørende for 

unge spilleres vej til professionel fodbold. Desuden er det vigtigt for talentudviklingsmiljøer at vide, 

hvilke life skills der er nødvendige i overgange og om life skills er eksplicitte (praktiseret) eller 

implicitte (indirekte praktiseret) i miljøet. Life skills kan overføres til andre områder og domæner 

(fx skole), hvilket dog kræver at spillerne er klar over de life skills, de har tilegnet sig og ved, 

hvordan og i hvilken sammenhæng de blev lært. For at lette overførslen at life skills fra fodbold til 

skolen (fx hårdt arbejde og evnen til at håndtere nervøsitet til eksamen), bør unge fodboldspillere 

tilskyndes til at øge deres bevidsthed om de life skills, de besidder, hvornår de skal bruges og 

hvordan de blev lært (Mayocchi & Hanrahan, 2000). 

En holistisk økologisk tilgang til life skills fokuserer på at life skills udvikles i miljøet i 

overensstemmelse med sociale relationer både i og uden for sporten. International forskning i 

talentudviklingsmiljøer viser, at life skills ofte er udviklet, fordi miljøet (fx pres, støtte, træningsstil, 

ledelsesstil, organisationen) understøtter det, men ikke nødvendigvis, at der eksplicit undervises i 

life skills (Martindale & Mortimer, 2011). Fokus på de forkerte life skills kan dog føre til færre 

ungdomsspillere, der kan tage overgangen til professionel fodbold, da de undervejs ikke er i stand 

til at afbalancere skole og elitesport. Talentudviklingsmiljøet er afgørende for udvikling af life 

skills. Men det er nødvendigt, at miljøet er bevidst om (1) hvilke life skills der er vigtige for at 

udvikle dygtige ungdomsspillere i deres miljø og (2) dernæst, hvilke life skills der er vigtige for at 

tage springet til professionel fodbold.  

 

Hvilke life skills er vigtige på vejen til topspiller? 

Resultaterne af denne undersøgelse afslørede bemærkelsesværdige forskelle i opfattelsen og 

træning af life skills i miljøet. I forhold til overgange til professionel fodbold er personlige og 

sociale life skills vigtige. Sociale life skills var ikke så fremtrædende i interviews og observationer 

mens personlige life skills blev fremhævet af de professionelle spillere, som vigtige for overgangen 

til professionel fodbold. Miljøet er dygtige til at udvikle ungdomsspillere, hvilket forklarer andelen 

af spillere der optræder på ungdomslandshold. Desuden er der stor fokus på selvbevidsthed, 
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motivation og planlægning i dagligdagen (i og udenfor fodbold). Men klubben og spillerne kan 

udvikle sig yderligere, indenfor det mentale område, ved at arbejde med, og træne life skills i 

overgangen til senior og professionel fodbold. De professionelle spillere nævner, at vigtige life 

skills er evnen til at håndtere resultater og udvikling samt målsætninger (fx evnen til at lære nye 

færdigheder, lære at håndtere modgang; håndtere pres, holde fokus på trods af modgang og sætte 

egne mål) i overgangen til professionel fodbold. Men på trods af behovet for disse life skills, i 

overgangen til professionel fodbold, blev de ikke praktiseret i miljøet. Et struktureret og vedvarende 

fokus på life skills er afgørende for, om unge fodboldspillere er i stand til at realisere deres 

potentiale og tage springet til professionel fodbold (MacNamara, 2011).  

Generelle sociale færdigheder og evnen til at udnytte teamet er vigtige for at afbalancere skole og 

elitesport, men praktiseres ikke i miljøet, mens personlige life skills bliver praktiseret på en større 

skala, talt om og er indarbejdet i kulturen.  

Hvad kan være årsagen til større fokus på personlige life skills i miljøet? Der kan være tre 

forklaringer. For det første er det klubbens primære mål at udvikle egne spillere til klubbens eget 

professionelle hold. For det andet kan kulturen, traditionerne og den stærke familiefølelse i klubben 

erstatte behovet for eksplicitte sociale life skills. Dette underbygges af forskning indenfor 

succesfulde talentudviklingsmiljøer, som viser, at en stærk familiefølelse og personlige life skills er 

essentielle for at have succes som senior (Henriksen, Stambulova, & Roessler, 2010). Et tredje 

perspektiv er, at personlige life skills er de vigtigste for individet og dette miljø giver 

ungdomsspillere de bedste chancer for at realisere deres potentiale på længere sigt, styrke de unge 

spilleres evne til at lære og udvikle life skills der vil være effektive til senere stadier og få succes i 

fremtiden (Martindale & Mortimer, 2011; MacNamara, 2011). 

 

Praktiske perspektiver 

Life skills såvel som sportsspecifikke færdigheder er vigtige for at tage skridtet fra talent til 

topspiller. Det omtalte studie viser for det første, at det er vigtigt at talentudviklingsmiljøer er klar 

over, at der er forskel på eksplicitte (bliver praktiseret og talt om) og implicitte (indirekte praktiseret 

og talt om) i miljøet. For det andet er det vigtigt at miljøet integrerer både personlige og sociale life 

skills i talentudviklingsprocessen. Afslutningsvist er der en forskel hvilke life skills unge talentfulde 

spillere skal være i besiddelse af i forskellige stadier i karrieren. I ungdomsårene er vigtige life 

skills herunder evnen til at afbalancere skole og elitesport: At være selvbevidst, forblive motiveret, 
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kunne arbejde hårdt, være god til at planlægge og organisere og generelle sociale færdigheder 

(samarbejde og kommunikation). Hvorimod vigtige life skills for overgangen til professionel 

fodbold er evnen til at håndtere resultater og udvikling samt at kunne sætte målsætninger (fx evnen 

til at lære nye færdigheder, lære at håndtere modgang; håndtere pres og holde fokus på trods af 

modgang og sætte egne mål). 

Resultaterne fra dette studie tyder på, at det er nødvendigt at integrere et bredere perspektiv på 

talentudvikling, hvor talentudviklingsmiljøet og dets relationer (klub, skole, forældre, kommune, 

forbund, Team Danmark) er vigtige for opbygning af indre resurser og life skills til at håndtere 

evigt skiftende karrierekrav.  
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i	  Professionel	  fodbold	  er	  i	  denne	  sammenhæng	  de	  spillere	  der	  når	  superliga	  eller	  divisionsniveau	  nationalt	  som	  
internationalt.	  
ii	  I	  et	  holistisk	  og	  økologisk	  perspektiv	  giver	  det	  ikke	  mening	  at	  anskue	  life	  skills	  ud	  fra	  et	  individuelt	  perspektiv,	  
men	  life	  skills	  bliver	  udviklet	  og	  skabt	  i	  relation	  til	  trænere,	  forældre,	  ældre-‐	  og	  yngre	  udøvere,	  lærere,	  
sportschefen	  og	  andre	  interessenter.	  Undersøgelser	  og	  forandringer	  må	  derfor	  tage	  udgangspunkt	  i	  hele	  miljøet.	  
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