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Carsten	  Hvid	  Larsen	  

•  Sportspsykologisk	  konsulent	  i	  Team	  Danmark	  og	  studielektor	  

på	  ins6tut	  for	  idræt	  og	  biomekanik	  

•  UDDANNELSE	  
–  PhD.	  indenfor	  talentudvikling	  og	  sportspsykologi	  
–  Cand.	  Scient.	  i	  idræt	  med	  speciale	  i	  idrætspsykologi,	  

European	  Master	  in	  Sport	  &	  Exercise	  Psychology	  

•  PRAKSIS	  
–  Arbejder	  med	  eliteatleter	  indenfor	  triatlon,	  svømning,	  

ishockey,	  atle6k,	  cykling.	  
–  Underviser	  i	  coaching	  og	  sportspsykologi	  og	  

talentudvikling	  på	  Ins6tut	  for	  Idræt	  og	  Biomekanik,	  
Syddansk	  Universitet	  

–  ForfaPer	  6l:	  Talentudviklingssamtaler	  og	  Momentum	  i	  
fodbold	  



PROGRAM	  
1	  sek6on	  
•  Tre	  perspek6ver	  på	  

talentudvikling	  
2.	  Sek6on	  
•  Træneren	  som	  kulturel	  leder	  
•  Spørgsmål	  



Spørgsmål	  i	  bordtennis	  
•  Fokus	  på	  resultater	  vs	  udvikling?	  (ja/nej)	  
•  Fokus	  på	  individet	  vs	  miljøet?	  (ja/nej)	  
•  Skal	  træneren	  starte	  6dligt	  eller	  sent	  med	  at	  
fokusere	  på	  f.eks.	  teknik?	  (6dligt/sent)	  

•  Skal	  træneren	  fokusere	  på	  teknik	  vs	  leg?	  (teknik/
leg)	  

•  Skal	  træneren	  udtage	  på	  baggrund	  af	  resultater	  
nu	  eller	  poten6ale?	  (resultater/poten6ale)	  

•  Skal	  træneren	  fokusere	  på	  resultater	  vs	  kultur?	  
(resultat/miljø)	  



Medfødt?	  Mange	  års	  træning?	  Eller	  miljøet?	  

hvordan	  vi	  tænker	  
talent	  er	  	  

afgørende	  for	  
talentudvikling!	  



TALENT	  	  
TRE	  FORSKELLIGE	  PERSPEKTIVER	  

TalentspoZng	  
(biologisk)	  

Talentudvikling	  
(psykologisk)	  

Talentudviklingsmiljø	  
(økologisk)	  
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Talent	  i	  et	  biologisk	  perspek6v	  

Talent	  er	  arveligt	  
	  
Talent	  er	  for	  de	  få	  	  
	  
Talent	  er	  
domænespecifikt	  
(talen`uld	  indenfor	  
en	  bestemt	  idræt,	  
musik,	  kunst	  mm.)	  

	  



Med	  i	  
talentprogrammer	  

Selek6on	  af	  talenter	  

Præsta6on	  vs.	  
poten6ale	  

Nuværende	  
niveau	  vs.	  

trænerbarhed	  

Rela6v	  
alderseffekt/

Fysisk	  udvikling	  
vs.	  poten6ale	  

10	  %	  af	  gode	  
ungdomsudøvere	  
når	  elite	  niveau	  

Der	  er	  observerbare	  6dlige	  indika6oner	  på	  
talent,	  som	  et	  trænet	  øje	  kan	  spoPe	  -‐	  disse	  
indika6oner	  forudsiger	  senere	  succes	  



Adængig	  af	  øjet	  der	  ser…	  

Fysisk	  
stærk	  

Præste-‐
rer	  godt	  Atleten	  

leverer	  
nu	  

Udfordring:	  Store	  varia6oner	  omkring	  hvad	  talent	  er,	  
og	  hvad	  den	  enkelte	  leder/træner	  ser	  som	  talent.	  Vi	  
kan	  ikke	  med	  sikkerhed	  sige	  hvem	  der	  når	  eliteniveau	  



TALENT	  	  
TRE	  FORSKELLIGE	  PERSPEKTIVER	  

TalentspoZng	  
(biologisk)	  

Talentudvikling	  
(psykologisk)	  

Talentudviklingsmiljø	  
(økologisk)	  

Kunsten	  at	  finde	  den	  
rePe	  udøver	  

Fokus	  på	  medfødt	  
poten6ale	  

Selvopfyldende	  profe6	  
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IntrodukIon	  Il	  sport 

Prøveår	  –	  diversifikaIon	  
Ak6viteterne:	  
• Lidt	  målrePet	  træning	  
• 	  Meget	  selvorganiseret	  legende	  træning	  
• 	  Fokus	  på	  flere	  sportsgrene	  

	   	  	  
 

Mo6onist	  
	  
• 	  Lidt	  målrePet	  træning	  
• 	  Meget	  selvorganiseret	  leg	  
• 	  Fokus	  på	  sundhed	  og	  sjov.	  	  

Specialiseringsår	  
	  Ak6viteterne:	  
• 	  Selvorganiseret	  leg	  og	  
målrePet	  træning	  i	  balance	  	  
• 	  Færre	  sportsgrene.	  	  

Investeringsårene	  
Ak6viteterne:	  
• Meget	  målrePet	  træning	  
• 	  Lidt	  selvorganiseret	  leg	  
• 	  Fokus	  på	  én	  sport	  

Tidlig	  specialisering	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ak6viteterne:	  
• 	  Meget	  målrePet	  træning	  
• 	  Lidt	  selvorganiseret	  
legende	  træning	  
• 	  Fokus	  på	  én	  sport	  

Sandsynligt	  udfald:	  
Deltagelse	  i	  mo6on	  
Øget	  fysisk	  sundhed	  og	  
glæde	  

Sandsynligt	  udfald:	  Elite	  
præsta6oner.	  Øget	  fysisk	  
sundhed	  og	  glæde.	  Større	  
fastholdelse	  af	  talenter 

Sandsynligt	  udfald:	  Elite	  
præsta6oner.	  Reduceret	  
fysisk	  sundhed	  og	  glæde.	  
Mindre	  fastholdelse 

(Storm	  et	  al.,	  2011,	  inspireret	  af	  Côté	  et	  al,	  2007)	  
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Krav	  og	  forventninger	  
fra	  mange	  områder	  og	  
personer	  



Life	  skills	  
Life	  skills	  er	  psykologiske	  færdigheder	  der	  6legnes	  gennem	  
undervisning	  eller	  erfaring	  og	  som	  bruges	  6l	  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	  6l	  at	  samarbejde	  eller	  kommunikere	  effek6vt	  

(socialt)	  
2)	  udøverens	  inds6lling	  eller	  at	  kunne	  sæPe	  mål	  (personligt)	  
3)	  at	  kunne	  kontrollere	  nervøsitet	  og	  spænding	  (følelsesmæssigt).	  	  



Ungdomspiller	  
• Selvbevidsthed,	  
Målsætninger,	  	  
• Mo6va6on,	  	  
• Planlægning	  og	  
organisering,	  	  
• Evne	  6l	  at	  arbejde	  hårdt	  og	  	  
• Håndtering	  af	  modgang,	  
stress	  og	  pres	  

Professionel	  spiller	  
• SæPe	  egne	  målsætninger,	  	  
• Håndtering	  af	  modgang,	  
stress	  og	  pres	  



Hvordan	  ser	  et	  karriereforløb	  ud?	  

Udvikling	  

Tid	  



TALENT	  	  
TRE	  FORSKELLIGE	  PERSPEKTIVER	  

TalentspoZng	  
(biologisk)	  

Talentudvikling	  
(psykologisk)	  

Talentudviklingsmiljø	  
(økologisk)	  

Kunsten	  at	  finde	  den	  
rePe	  udøver	  

Kunsten	  at	  dosere	  og	  
6lrePelægge	  træning	  

Fokus	  på	  medfødt	  
poten6ale	  

Fokus	  på	  
træningsmængde	  og	  
indhold	  

Selvopfyldende	  profe6	   Ungdomsresultater	  som	  
indikator	  for	  god	  
talentudvikling	  

Henriksen	  2011,	  side	  38	  



TALENT	  	  
TRE	  FORSKELLIGE	  PERSPEKTIVER	  

TalentspoZng	  
(biologisk)	  

Talentudvikling	  
(psykologisk)	  

Talentudviklingsmiljø	  
(økologisk)	  

Kunsten	  at	  finde	  den	  
rePe	  udøver	  

Kunsten	  at	  dosere	  og	  
6lrePelægge	  træning	  

Fokus	  på	  medfødt	  
poten6ale	  

Fokus	  på	  
træningsmængde	  og	  
indhold	  

Selvopfyldende	  profe6	   Ungdomsresultater	  som	  
indikator	  for	  god	  
talentudvikling	  

Henriksen	  2011,	  side	  38	  



Formål	  med	  at	  se	  på	  miljøet	  	  

•  Miljøer	  er	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  at	  de	  er	  
dyg6ge	  6l	  at	  få	  mange	  talenter	  6l	  at	  klare	  
overgangen	  6l	  eliteniveau	  

•  At	  se	  på	  den	  kontekst	  talenterne	  indgår	  i,	  
rela6oner,	  roller,	  aktører	  og	  deres	  samarbejde	  
for	  at	  skabe	  god	  talentudvikling	  

•  Dvs.	  miljøerne	  er	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  de	  er	  
succesfulde,	  hvorener	  spørgsmålet	  er	  hvad	  
det	  er	  der	  gør	  dem	  så	  gode?	  



Forskning	  i	  talentmiljøer	  –	  fra	  SDU	  -‐	  IOB	  

Miljøer	  der	  er	  afdækket	  

Sejlads	  
49’er	  

Håndbold	  
Stabæk	  
og	  FCM	  

Atle6k	  
Växjö	  
atle6k	  

Kajak	  
Wang,	  
Norge	  

Fodbold	  
AGF	  og	  Ajax	  
Amsterdam	  

Badminton	  
Lands-‐
holdet	  

Medicinsk	  
uddannelse	  
(MePe	  
Krogh)	  

Svømning
-‐	  SIGMA	  

Golf	  



EKSEMPEL	  PÅ	  SUCCESFULT	  MILJØ	  



 
 

Skole 

Makro-  

miljø 

Ikke-sportsligt 
domæne 

Sportsligt 
domæne 

Dansk kultur 

Mikro-  

miljø 

Familie 
Talenter Kvinde-elite 

 
Mande-elite 

Eksperter 

Staben i  
Badminton 
Danmark 

DK’s 
Badminton 

klubber	  

Sportschef 
og team af 

trænere	  
Team  

Danmark 

Uddannelses 
system 

Job og 
erhvervsliv 

ELITECENTRET	  
BADMINTON	  



 
 
 
 

 
 

 
Træning  

med de bedste 
Konkurrence 
Individuelle  

udviklingsplaner 

 
  Veldokumenteret, 
kvalitetsorienteret  
og dialogbaseret  

læringsmiljø  
 

Hård  
konkurrence    

”Spis eller bliv 
spist” 

Proksimale 
rollemodeller 

Miljøets 
succes 

Målt på 
medaljer og  
individuel  

progression 

Begrænset økonomi 
Begrænsede 

faciliteter 
Talentudvikling i 

klubber 
Trænere 

Forudsætninger 

Træffe valg og autonomi 
Selvstændighed og  

dedikation 
Stort ego og selvtillid 
Sociale færdigheder  

og åbenhed	  

Individuel  
udvikling	  

KULTUR 

Intelligente spillere og 
fokus på personlig 

udvikling 

”Det er os mod resten  
af verden” 

Proces 



Opskrinen	  på	  det	  gode	  og	  dårlige	  talentmiljø	  
Træk	   KarakterisIka	  ved	  succesfulde	  miljøer	  

StøTende	  
træningsgrupper	  
(arbejdsgrupper)	  
	  

Mulighed	  for	  at	  blive	  inkluderet	  i	  træningsfællesskab.	  
Venskaber	  og	  støPe	  uadængigt	  af	  færdighedsniveau.	  
Opbakkende	  kommunika6on	  

Nære	  
rollemodeller	  

Gruppen	  indeholder	  både	  talenter	  og	  elite.	  Fælles	  
træning.	  Eliteudøvere,	  der	  er	  villige	  Il	  at	  dele	  viden	  	  

Åbenhed	  og	  
videndeling	  

Trænere	  og	  udøvere	  der	  deler	  viden.	  Åbent	  
samarbejde	  med	  fx	  eksperter	  og	  andre	  klubber.	  
Udøvere	  fra	  andre	  klubber	  er	  velkomne	  6l	  træning.	  

Mål	  støTes	  af	  det	  
omgivende	  miljø	  

Mulighed	  for	  at	  fokusere	  på	  sporten.	  Skole,	  venner	  og	  
familie	  der	  støTer	  udøverne	  i	  deres	  mål	  og	  fokus.	  

Udvikling	  af	  
mentale	  
færdigheder	  

Muligheder	  for	  at	  udvikle	  færdigheder,	  der	  er	  
relevante	  udenfor	  sporten	  (selvstændighed,	  
ansvarlighed,	  struktur).	  Udøveren	  som	  helt	  menneske.	  

Langsigtet	  
udvikling	  

Fokus	  på	  udøvernes	  langsigtede	  udvikling	  i	  stedet	  for	  
Idlig	  succes.	  	  	  

Stærk	  og	  sammen-‐
hængende	  
organisaIons-‐
kultur.	  	  

Tydelig	  kultur	  med	  sammenhæng	  mellem	  værdier	  og	  
handling.	  Kultur	  der	  understøPer	  læring	  og	  udvikling.	  

Integrerede	  
indsatser	  

Koordina6on	  og	  kommunikaIon	  mellem	  sport,	  skole,	  
familie	  m.fl.	  Udøverne	  oplever	  sammenhæng	  og	  synergi	  
i	  hverdagen.	  

Seaside	  golf	  –	  eks.	  på	  et	  dårligt	  talentmljø	  

Atleterne	  har	  individuelle	  træningsprogrammer;	  lav	  
gruppe	  sammenhæng;	  deler	  ikke	  viden;	  er	  for	  
inkluderende.	  

VandtæTe	  skodder	  mellem	  atleter	  på	  forskellige	  
niveauer	  Elite	  atleter	  holder	  fast	  I	  deres	  viden	  og	  anser	  
talenter	  som	  kommende	  rivaler.	  	  

Ikke	  sportsmiljøet	  viser	  ingen	  forståelse	  for	  sporten.	  
Lærerne	  prioriterer	  hjemmeopgaver	  og	  venner	  inviterer	  
one	  atleterne	  6l	  fest.	  	  

Ingen	  koordinering	  omkring	  hvilke	  færdigheder	  er	  
vigIge	  for	  karrieren.	  Atleterne	  lærer	  at	  autonomi	  
inkluderer	  ikke	  at	  tage	  ansvar	  for	  egen	  læring	  

Fremhæver	  Idlig	  specialisering,	  fokus	  på	  udvikling	  af	  
sportsspecifikke	  færdigheder,	  anser	  atleternes	  
interesse	  I	  andre	  idræPer	  for	  dårligt	  og	  et	  problem.	  	  

Konstante	  målinger	  af	  atleternes	  nuværende	  niveau	  
eller	  “handikap”	  

Fragmenteret	  kultur	  hvori	  værdierne	  ikke	  svarer	  
overens	  med	  handlinger,	  usikkerhed	  og	  forvirring	  
blandt	  trænerne,	  atleterne	  og	  andre,	  manglende	  fælles	  
vision.	  	  

Manglende	  kommunikaIon,	  interesse	  konflikter,	  
atleterne	  oplever	  mange	  og	  irriterende	  “træk”	  fra	  
mange	  steder	  I	  hverdagen..	  	  



TRÆNEREN	  SOM	  KULTUREL	  LEDER	  



Hvad	  er	  kultur?	  

•  Ordet	  kultur	  kommer	  af	  la6n	  cultura	  og	  kan	  
betyde	  dyrkning,	  pasning,	  plejning,	  forædling	  
og	  bearbejdning.	  

•  ”Kultur	  er	  vaner”	   	  	  
•  ”Kultur	  som	  fælles	  iden6tet”	  
	  



”Kultur	  kan	  ledes”	  

•  En	  leder	  eller	  træner	  kan	  med	  en	  bevidst	  indsats	  
udvikle	  og	  vedligeholde	  en	  kultur	  der	  er	  
funk6onel	  idt	  organisa6onens/klubbens	  opgaver	  
à	  lederens	  redskaber	  

•  Alt	  hvad	  vi	  gør	  er	  kulturel	  ledelse.	  Lederne	  over	  
trænerne.	  Trænerne	  overfor	  atleterne.	  

•  Måske	  nærmere:	  Kultur	  ledes	  om	  den	  vil	  det	  eller	  
ej…	  	  à	  trænerens	  adfærd	  er	  afgørende	  for	  en	  
god	  og	  sammenhængende	  kultur	  	  



Kulturel	  ledelse	  
•  Hvad	  træneren	  lægger	  mærke	  6l	  

og	  kontrollerer	  regelmæssigt	  

•  Hvordan	  træneren/lederen	  
reagerer	  på	  kri6ske	  hændelser	  /	  
kriser	  

•  Ud	  fra	  hvilke	  kriterier	  træneren	  
6ldeler	  ressourcer	  

•  Ud	  fra	  hvilke	  kriterier	  træneren	  
6ldeler	  belønning	  og	  straf	  	  

•  Ud	  fra	  hvilke	  kriterier	  træneren	  
rekruPerer,	  forfremmer	  og	  
udstøder	  medlemmer	  af	  kulturen	  

•  Brug	  af	  rollemodeller	  

•  Hvad	  er	  det	  første	  træneren	  spørger	  6l	  
resultat	  eller	  indsats?	  

	  
•  Fyrer	  træneren,	  men	  hvad	  siger	  det	  om	  

spillernes	  ansvar?	  

•  Hvilke	  spillere	  modtager	  resourcer	  som	  
spille6d,	  økonomi,	  6d,	  opmærksomhed?	  

•  Hvem	  træneren	  straffer	  og	  belønner	  
sender	  et	  signal	  6l	  kulturen	  hvad	  træneren	  
ønsker	  

•  Bliver	  spillere	  selekteret	  på	  
udviklingspoten6ale	  eller	  resultater	  nu	  og	  
her?	  

•  Trænerens	  egen	  adfærd,	  møder	  6l	  6den,	  	  
og	  brug	  af	  dyg6ge	  spillere	  



Psykologiske karakteristika, der understøtter 
udvikling med excellence 

•  FX	  
•  Commitment	  
•  Professionalisme	  
•  Procesorientering	  
•  Håndtere	  modgang	  
•  Life	  skills	  
•  Sociale	  færdigheder	  

	   	  (MacNamara,	  2011)	  

Refleksionsopgaver 
Psykologiske	  færdigheder	  i	  talentudvikling	  

Skridt	  1:	  iden6ficer	  de	  ”færdigheder/karaktertræk”,	  der	  er	  
vig6ge	  for	  at	  UDVIKLE	  SIG	  



Fx	  commitment	  
	  
•  Træner	  ekstra	  ved	  siden	  af	  den	  

formelle	  træning	  
•  Møder	  op	  velforberedt	  og	  klar	  6l	  

træning	  
•  Møder	  op	  i	  al	  slags	  vejr	  
•  Styrketræner	  også	  på	  de	  svære	  dage	  

(travl,	  rejser	  etc.)	  
•  Fører	  træningsdagbog	  
•  Bidrager	  6l	  stemning	  i	  truppen	  

Skridt	  2:	  Formuler	  HANDLINGER	  der	  beskriver	  hver	  
færdighed/karaktertræk	  	  

Psykologiske karakteristika, der understøtter 
udvikling med excellence 

Refleksionsopgaver 
Psykologiske	  færdigheder	  i	  talentudvikling	  



Konkret	  adfærd	   System	   Træner	  adfærd	  	  

Træner	  ekstra	  ved	  siden	  af	  
formel	  træning	  	  

Møder	  op	  forberedt	  og	  klar	  
6l	  træning	  	  

Skridt	  3:	  hvordan	  skaber	  vi	  et	  miljø,	  der	  fremmer	  disse	  
karaktertræk	  /færdigheder?	  
Her	  med	  commitment	  som	  eksempel.	  



Konkret	  adfærd	   System	   Træner	  adfærd	  	  

Træner	  ekstra	  ved	  siden	  af	  
formel	  træning	  	  

Plads	  6l	  ekstra	  træning	  
	  

Offentlig	  anerkendelse	  af	  
ekstra	  indsats	  

Målsætningssamtaler	  	  fx	  
hver	  14	  dag	  

Spørge	  ind	  6l	  træning	  

Fremhæve	  atleter,	  der	  
træner	  ved	  siden	  af	  

Møder	  op	  forberedt	  og	  klar	  
6l	  træning	  	  

Klar	  plan	  og	  mål	  for	  
træning	  

Al6d	  selv	  i	  god	  6d	  

Kommunikere	  mål	  og	  plan	  
tydeligt	  

Fremhæve	  betydningen	  af	  
at	  …	  

Skridt	  3:	  hvordan	  skaber	  vi	  et	  miljø,	  der	  fremmer	  disse	  
karaktertræk	  /færdigheder?	  
	  
Her	  med	  commitment	  som	  eksempel.	  



Spørgsmål	  i	  bordtennis	  
•  Fokus	  på	  resultater	  vs	  udvikling?	  (ja/nej)	  
•  Fokus	  på	  individet	  vs	  miljøet?	  (ja/nej)	  
•  Skal	  træneren	  starte	  6dligt	  eller	  sent	  med	  at	  
fokusere	  på	  f.eks.	  teknik?	  (6dligt/sent)	  

•  Skal	  træneren	  fokusere	  på	  teknik	  vs	  leg?	  (teknik/
leg)	  

•  Skal	  træneren	  udtage	  på	  baggrund	  af	  resultater	  
nu	  eller	  poten6ale?	  (resultater/poten6ale)	  

•  Skal	  træneren	  fokusere	  på	  resultater	  vs	  kultur?	  
(resultat/miljø)	  



SPØRGSMÅL?	  
	  
	  	  
	  

chla@teamdanmark.dk	  	  	  	  Tlf.	  31	  31	  01	  11	  


