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Til alle jer talentudviklere.

Hver dag arbejder I dedikeret for at 
skabe gode udviklingsmiljøer.

I brænder for at udvikle de unge, der 
brænder for at udvikle sig selv.

Det er vigtigt arbejde.
Sammen viser I Danmark, hvad man 

kan opnå med flid og omsorg.

Tak for, at I stiller os spørgsmål, udfordrer 
os og hjælper os med at sikre,

at vores forskning gør en forskel for jeres praksis.
Det er i mødet mellem videnskab og praksis, 

at vi sammen kan gøre en forskel.

Tak

contentpub.eu





 11

Forord 

Skarp formidling af 
grundig forskning

Vi sad en dag og nød vores frokost sammen. En god kollega var åben-
lyst frustreret, og vi spurgte hvorfor. Han havde lige haft en ærger-
lig oplevelse. Dagen før havde en journalist kontaktet ham angående 
et emne, han var ekspert i. Problemstillingen var kompleks, og han 
havde redegjort grundigt og detaljeret for alle nuancerne. I dag havde 
han fået en mail fra journalisten. Hun havde valgt ikke at bruge hans 
citater. Det havde været for specifikt, sagde hun. Nu havde hun i ste-
det valgt at citere en „ekspert“, der ikke havde nær samme ekspertise. 
Til gengæld havde denne ekspert udeladt kompleksiteterne og været 
skarp og præcis.

Det ledte til en god diskussion om forskning og formidling. Kollegaens 
oplevelse satte en vigtig problemstilling på spidsen. Forskerne er eks-
perter på deres felter. Men forskere skriver og formidler ofte i et util-
gængeligt sprog i utilgængelige videnskabelige tidsskrifter. Derfor ven-
der samfundet sig mod andre eksperter, der ikke har den samme præ-
cise viden, men heller ikke de samme problemer med at være tydelige.

Vi har personligt altid været optagede af at formidle vores forsk-
ning direkte til brugerne. Vi har altid set det som en af universitetets 
kerneopgaver at formidle viden. Det nytter ikke at sidde i sofaen og 
ærgre sig over, hvor mange selvbestaltede eksperter i talentudvik-
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ling, sportspsykologi og andre forskningsområder der dagligt lægger 
stemme til halvkvalte konklusioner, som bygger på forældede data. Vi 
må selv frem i skoene.

Samtidig med at vi nød vores frokost og talte med vores gode kollega, 
sad der et andet sted i byen ikke langt derfra en ung træner. Han er 
dybt ambitiøs og var lige blevet ansat i en drømmestilling, hvor han 
dels skulle træne et af klubbens ungdomshold, dels være ansvarlig for 
klubbens talentarbejde. Han så frem til opgaven. Han var i gang med 
at søge viden på internettet. Han ville vide mere om talentudvikling. 
Hvad var vigtigt? Hvad sagde forskningen? Hvad skulle han gøre?

Han blev hurtigt mismodig. Han fandt meget. Noget var præcist, 
andet løst. Noget virkede solidt underbygget, andet i mindre grad. 
Forskningsartiklerne havde han ikke adgang til. Det var ikke let at 
sortere i de mange gode råd, modeller og anvisninger. Han tog telefo-
nen og ringede til en af sine tidligere undervisere på universitetet, en 
af os tre forfattere. Vedkommende gav ham det, han havde brug for 
at vide, samt et par gode artikler. Vi blev undervejs i samtalen hurtigt 
enige om, at det er alt for let at fare vild i sin søgen efter viden.

Disse to oplevelser gav os idéen til denne bog. Vi besluttede at skrive en 
bog, der bygger på grundig forskning, både vores egen og internationale 
forskeres. Vi har søgt i de videnskabelige databaser, og vi har kontaktet 
vores internationale kolleger. Det ligger i vores DNA. Forskere er ofte 
forsigtige. Verden er jo kompleks, og viden er sjældent endegyldig. Men 
vi besluttede os også for at mønstre modet til at kaste forsigtigheden 
over bord. Vi besluttede os for at skrive en bog, der præsenterer klare 
strategier og præcise anbefalinger. Det ligger også i vores DNA.

Mod kombineret med solid videnskabelig forankring.

Det blev til den bog, du nu sidder med i hænderne.
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Talentudvikling er brandvarmt
Talentudvikling fylder meget i tiden. Debatten om, hvordan vi bedst 
støtter de særlig talentfulde og motiverede, er i dag blevet legitim på 
niveau med debatten om, hvordan vi sikrer de svageste.

I sport har der længe været fokus på talent, men aldrig før er der po-
stet så mange ressourcer ind i talentudvikling, som vi oplever nu. I de 
professionelle sportsgrene, særligt i fodbold, er talentudvikling blevet 
big business, fordi evnen til at udvikle egne talenter er blevet klubber-
nes væsentligste indtægtsgrundlag. Men også i mindre sportsgrene er 
god talentudvikling en forudsætning for succesrige elitesatsninger.

I kulturen har visse brancher en lang tradition for systematisk talent-
udvikling, som for eksempel balletten, men også inden for mange an-
dre grene af kulturen er fokus på talentudvikling vokset. Et synligt 
eksempel er Kulturministeriets ønske om særlige talentkommuner 
inden for kunst efter sportens forbillede.

I det danske skolesystem er fokus på talentudvikling ligeledes vok-
set, og i den seneste folkeskolelov optræder begrebet talent for første 
gang. Spændende initiativer som Science Talenter, Akademiet for Ta-
lentfulde Unge, DM i Skills og talentvejlederuddannelser taler deres 
tydelige sprog.

Også i erhvervslivet har der længe været fokus på talent, især for-
stået som udvikling af ledere og specialister. Selvom talentudvikling 
af voksne mennesker i et karriereperspektiv ligger langt fra sportens 
unge talenter, oplever vi, at talentansvarlige i store virksomheder lader 
sig inspirere af sporten.

Vores ekspertise stammer fra sporten. Den holder vi os til.
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Vi vil ikke spille eksperter på områder, vi ikke har reel forskningsba-
seret viden om. Men vi er på den anden side ikke i tvivl om, at den 
viden, vi præsenterer i bogen, også kan inspirere talentudvikling uden 
for sporten.

Talentudvikling er dilemmafyldt farvand
Dagens samfund beskrives som et præstationssamfund. Verden er ble-
vet lille, og Danmark konkurrerer mod store nationer. Det er spæn-
dende og stimulerende. Men det er også svært. For mange dygtige unge 
mennesker kæmper med stress og mistrivsel.

Vi ved, at der er mange dilemmaer i talentudvikling. Hvordan kan man 
balancere resultater og langsigtet udvikling, mennesker og medaljer, ro-
busthed og trivsel, sportslig og personlig udvikling, autonomi og kontrol, 
videndeling og forretningshemmeligheder? Dilemmaerne er mange.

God talentudvikling handler om meget mere end pulszoner, sparke-
teknik og ernæring. Der er brug for konkrete humanistiske strategier 
til talentudvikling. Der er brug for at udvikle strategier, der sikrer, at 
talentfulde unge kan indfri deres potentiale, uden at det bringer deres 
trivsel og mentale sundhed i fare. Det har de unge mennesker fortjent.

Det er bogens ærinde.

Du er målgruppen
Bogen henvender sig til praktikere inden for talentudvikling. Der er 
mange, der arbejder med talent i Danmark. Hvis du er talentkoordi-
nator eller leder i en klub eller på en skole, er bogen skrevet til dig. 
Hvis du er talentansvarlig i et forbund eller elitekoordinator i en kom-
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mune, er bogen skrevet til dig. Hvis du er træner i ungdomssport, 
talentsport eller elitesport, er bogen skrevet til dig. Hvis du er forælder 
til et barn, der er optaget af sport, så er bogen skrevet til dig.

Hvis du arbejder med talentudvikling inden for kunst, i skolesystemet 
eller i erhvervslivet, så skal du selv i gang med at oversætte bogens 
budskaber til dit arbejdsfelt. Vi er sikre på, at du i bogen vil finde idéer, 
argumenter og viden, der kan inspirere din praksis.

Hvis du er studerende på højere læreanstalter eller på en trænerud-
dannelse, håber vi, at du læser bogen, fordi en fremsynet underviser 
har sat den på pensum. Bogen er helt sikkert også til dig.

Bogens struktur
Bogen er inddelt i fem dele, hvor fokus er på konkrete strategier og 
praksisser. Vores ambition er at omsætte gode og sunde værdier og 
holdninger til bæredygtige handlinger. En filosofi får nemlig først liv, 
når den omsættes i praksis.

I første kapitel præsenterer vi en talentudviklingsfilosofi. En solid 
forskningsbaseret og værdibaseret filosofi, der sætter miljøet i cen-
trum og har hjertet på rette sted.

Del 1, Mentalt stærke og sunde talenter, sætter atleten i centrum. 
Den handler om motivation, life skills, mental styrke, og hvordan du 
bruger modgang og tager ansvar for talenternes trivsel.

Del 2, Gode talentveje, sætter fokus på vejene til verdenseliten. Med 
udgangspunkt i temaer som talentidentifikation, specialisering og ta-
lent transfer giver vi bud på, hvordan du kan tilrettelægge træning, 
der virkelig virker.
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Del 3, Sammenhængende talentmiljøer, sætter talentmiljøet i cen-
trum og retter din opmærksomhed mod meningsfulde relationer, rol-
lemodeller, uddannelse og forældre.

Del 4, Bæredygtige talentkulturer, retter opmærksomheden mod 
psykologisk tryghed, varme, omsorg og respekt. Mod, hvordan man 
bygger kultur på gode sunde værdier, med hjertet på rette sted.

Del 5, Dynamiske talentorganisationer, løfter blikket mod selve ta-
lentorganisationen, mod velfungerende samspil og mod vigtigheden 
af fortsat at udforske, evaluere og udvikle din egen organisation.

Vi har en vision om, at sporten går foran og knækker koden til en af det 
moderne samfunds store udfordringer. Går foran og viser, at miljøer 
på en og samme tid kan støtte op om præstationer og trivsel. Lærer 
de unge mennesker at være ambitiøse uden at være (for) selvkritiske, 
målrettede uden at miste nuet og dedikerede uden at tabe glæden. Viser 
verden, at et godt liv ikke står i vejen for gode resultater.

God læselyst.
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Kapitel 1 

En bæredygtig 
talentfilosofi: med 
miljøet i centrum og 
hjertet på rette sted
Solid velfungerende talentudvikling bygger på sammenhæng mellem 
det, mennesker siger, og det, de gør. Sammenhæng mellem det, for-
skellige aktører i talentmiljøerne gør.

Alle talentudviklere arbejder ud fra nogle grundlæggende antagelser 
og værdier om, hvad der skaber udvikling. Når disse grundlæggende 
antagelser er reflekterede, afklarede og sammenhængende, kan man 
tale om en filosofi. En trænerfilosofi eller en talentudviklingsfilosofi. 
Desværre er det ikke alle, der arbejder med talentudvikling, der er 
bevidste om deres filosofi, har tænkt over den eller har nedfældet den.

En bevidst talentfilosofi skaber konsistens. Når du som talentudvikler 
er konsistent i din gerning, undgår du usikkerhed blandt dine kolleger 
og atleter om, hvad du står for, og om de langsigtede mål. Sikkerhed 
skaber fokus.

Når du som talentudvikler er bevidst om din filosofi, bliver det let-
tere at være tydelig. Det bliver lettere at træffe valg i svære situationer, 
begrunde dine valg og beslutninger og at holde fast heri. Det bliver 
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lettere at skabe tillid og opnå opbakning fra talenterne, deres forældre, 
trænere og andre relevante aktører.

Filosofi som begreb lyder meget abstrakt, men en filosofi har stor be-
tydning i den daglige praksis. Som træner, leder og talentudvikler bli-
ver du hele tiden udfordret. Måske indgår det i din talentfilosofi, at du 
gerne vil tænke langsigtet og stimulere de unge til at træne på egen 
hånd for at udvikle selvstændighed. Men pludselig opstår en mulig-
hed for at vinde et ungdomsmesterskab. Det kræver bare, at du presser 
de unge og styrer deres træning med hård hånd. Det er let at blive 
grebet.

God og sammenhængende talentudvikling i praksis er kun muligt, 
når den hviler på en tydelig filosofi, som man ikke fraviger. Heller ikke 
selvom der er mulighed for kortsigtede resultater frem for langsigtet 
udvikling. Løsningerne på de mange daglige udfordringer bliver først 
sammenhængende, når de bygger på klare værdier og holdninger.

I dette kapitel tilbyder vi en tydelig filosofi, der bygger på et solidt og 
forskningsbaseret fundament. Vi tilbyder et ståsted, hvorfra du kan 
lave bæredygtig talentudvikling i vores samfund. Hvad vi lægger i bæ-
redygtig, opsummerer vi i et mantra sidst i dette kapitel.

Selvom der er mange veje at gå, er al praksis ikke lige god. En filosofi 
bør være underbygget af solid og anerkendt forskning.

Hvad er en talentfilosofi?
En talentfilosofi er talentudviklerens fundament. Det er en beskrivelse 
af de værdier og grundlæggende overbevisninger, du ønsker skal styre 
dine handlinger og give dig svar i svære situationer.
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Det er mere end et statement som for eksempel „what doesn’t kill you 
makes you stronger“ og mindre end en fagbog med alle de vigtigste 
forskningsresultater.

Ingen lever op til alle deres værdier i alle situationer i alle døgnets 24 
timer og på alle årets 365 dage. Det forandrer ikke, at et klart værdisæt 
vil gøre det lettere for dig at følge dine værdier og agere som den leder 
og talentudvikler, du ønsker at være.

Når vi bruger begrebet „talentudvikler“, tænker vi på alle, der har til 
opgave at hjælpe unge mennesker til at udvikle sig.

Filosofien
Her får du fem kerneidéer, der kan danne fundamentet i en langtids-
holdbar forskningsbaseret talentfilosofi.

MISSION: Mennesker før medaljetagere!
Det skal være meningsfyldt at kæmpe for at indfri sit potentiale, når 
man dyrker sport. Ellers udvikler man sig ikke. Det må aldrig kun 
handle om medaljer, resultater og at „veksle kød til guld“. Mange unge 
talenter oplever aldrig at vinde guld i internationale konkurrencer. 
Uanset hvad, fortjener de unge mennesker, at deres hårde arbejde er 
meningsfuldt, når de bruger så meget tid på det.

Talenter er først mennesker – dernæst sportstalenter. Målet med ta-
lentudvikling er ikke alene at skabe dygtige udøvere, men velrundede 
hele unge mennesker. Målet er, at de unge talenter tilegner sig de fær-
digheder og kompetencer, de har brug for i deres stræben efter eks-
pertise, ikke bare i sporten, men også i livet. Du bør altid sigte mod, at 
de unge mennesker udvikler sig som:



Del 1 

Mentalt stærke og 
sunde talenter

I bogens fundament, talentfilosofien, i kapitel 1 lagde vi ud med at pro-
klamere, at unge talenter er mennesker først og dernæst potentielle me-
daljetagere. At målet med talentudvikling ikke alene er at skabe dygtige 
udøvere, men velrundede hele unge mennesker. Vi argumenterede for, at 
du som talentudvikler må forholde dig til de unges drivkraft, forstå deres 
oplevelse af, hvad der er meningsfuldt, og understøtte ikke bare deres 
sportslige, men også deres personlige udvikling.

Her i første del sætter vi spot på det enkelte talent, eller måske rettere 
på det enkelte unge menneske. Vi vil præsentere forskningsbaseret viden 
og give konkrete anbefalinger til, hvordan du kan arbejde med motiva-
tion, igangsætte træning af mental styrke og life skills, bruge modgang 
konstruktivt og tage ansvar for talenternes mentale sundhed og trivsel.

Husk, en filosofi får først liv, når den omsættes i praksis.
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Del 2 

Gode talentveje

I bogens fundament, talentfilosofien, i kapitel 1 slog vi fast, at børn ikke 
er små voksne. Vi har ikke travlt. Målet med talentudvikling er at skabe 
atleter, der kan performe på højeste internationale seniorniveau og ikke 
blot lave gode ungdomsresultater. Vi påstod, at når man sætter farten 
ned, lader de unge afsøge flere sportsgrene, lader dem fejle og lege og 
designer konkurrencer, der tilskynder til langsom læring frem for hurtige 
resultater, så understøtter man deres langsigtede udvikling og mulighed 
for at blive rigtig gode.

I bogens anden del underbygger vi vores påstande om talentfilosofien og 
sætter fokus på vejene til verdenseliten. Vi vil præsentere forskningsba-
seret viden og give konkrete anbefalinger til, hvordan du kan arbejde med 
talentidentifikation, specialisering og talent transfer, og vi vil dykke ned i, 
hvilke former for træning der virkelig virker.

Husk, en filosofi får først liv, når den omsættes i praksis.



Del 3 

Sammenhængende 
talentmiljøer

I bogens fundament, talentfilosofien, i kapitel 1 slog vi på tromme for, at 
et stærkt og sammenhængende miljø er en forudsætning for stærke indi-
vider. Ikke bare træningsmiljøet, men hele miljøet.

Nogle miljøer er ganske enkelt bedre end andre til at fostre og udvikle eli-
teatleter. Vi understregede vigtigheden af sammenhæng, rollemodeller og 
meningsfulde relationer. Vi fremførte, at det i en dansk kontekst, præget 
af få atleter og store ambitioner om socialt ansvarlig talentudvikling, giver 
mening at flytte fokus fra talentfulde atleter til talentfulde udviklingsmiljøer.

I bogens tredje del sætter vi spot på det gode talentudviklingsmiljø. Vi 
vil præsentere forskningsbaseret viden og give konkrete anbefalinger til, 
hvordan du kan muliggøre meningsfulde relationer, arbejde strategisk 
med rollemodeller og indgå i dialog med skole og forældre.

Husk, en filosofi får først liv, når den omsættes i praksis.



Del 4 

Bæredygtige 
talentkulturer

I bogens fundament, talentfilosofien, som vi præsenterede i kapitel 1, stod 
vi på mål for den idé, at udvikling og trivsel vokser ud af en bæredygtig 
talentkultur. Vi påstod, at der i succesrige kulturer er overensstemmelse 
mellem det, mennesker siger, og det, de gør. Vi påstod også, at overens-
stemmelse ikke er nok. Kulturer bør bygge på gode sunde værdier og 
antagelser. Hjertet skal være på rette sted. Vi fremhævede psykologisk 
tryghed, varme, omsorg og respekt. Vi tror på, at sporten kan gå foran 
og vise verden, at det er muligt at skabe præstationsmiljøer, hvor mental 
sundhed, langsigtet udvikling og medaljer går hånd i hånd.

I fjerde del retter vi fokus mod bæredygtige talentkulturer. Vi vil præsen-
tere forskningsbaseret viden og give konkrete anbefalinger til, hvordan 
du kan have blik for den unges hele miljø, skabe en gruppedynamik og en 
kultur, hvor de unge udvikler selvstændighed og ansvarlighed og lærer 
at dele viden, og sidst, men ikke mindst, hvordan du i det daglige kan lede 
kulturen i dit miljø.

Husk, en filosofi får først liv, når den omsættes i praksis.



Del 5 

Dynamiske 
talentorganisationer
I bogens fundament, talentfilosofien, i kapitel 1 understregede vi den 
etiske fordring, der ligger i, at du som talentudvikler har stor magt og 
indflydelse på de unges liv. Med magt følger ansvar. Kun ved at enga-
gere dig i løbende udvikling og holde dig up to date kan du forvalte dette 
ansvar etisk. Det kan du ikke gøre alene. Det bør forankres i en dynamisk 
talentorganisation, hvor alle er nysgerrige på hinandens praksis, giver 
hinanden feedback og diskuterer værdier.

I femte og sidste del sætter vi spot på den dynamiske talentorganisation. 
Vi vil præsentere forskningsbaseret viden og give konkrete anbefalinger 
til, hvordan du kan udvikle velfungerende samspil med dine kolleger og 
holde dig skarp ved at udforske, evaluere og udvikle din egen organisa-
tion.

Husk, en filosofi får først liv, når den omsættes i praksis.


