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En bæredygtig talentfilosofiEn moderne talentforståelse

Forskning og evidens

Strategier og 
praksis

Fundament før handling
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Agenda

TEAM DANMARK

En bæredygtig 
talentfilosofi
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MISSION
• Mennesker før medaljetagere! 

MÅLGRUPPE
• Unge ikke er små voksne og vi har god tid

MILJØ 
• Mennesker udvikler sig i meningsfulde relationer 

MENTAL SUNDHED 
• Trivsel vokser ud af en bæredygtig talentkultur

MAGT
• Med magt følger ansvar

En bæredygtig 
talenfilosofi
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Agenda

En moderne 
talentforståelse

Talentf i losof i  -
evidens - praksis
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Træner

Spotte og 
udvælge

Biologisk perspektiv

De bedste i verden har særlige 
forudsætninger

Psykologisk perspektiv

De bedste i verden træner 
rigtigt

Økologisk perspektiv

De bedste i verden er i gode 
miljøer

Forskning

Hvad kendetegner de 
bedste?

Træner

Designe gode 
træningsplaner

Forskning

Hvordan har de 
bedste trænet?

Træner

Skabe gode 
miljøer

Forskning

Hvad kendetegner de 
bedste talentmiljøer?
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Praksis

• Spotte og udvælge
• Adskille
• Fokusere på de få

Filosofi

• Talent er iboende
• Målet er resultater
• Midlet er at fokusere på de 

talentfulde

Evidens 

• Talent ID er svært
• Tidlig identifikation er ikke 

en forudsætning for succes. 
• TID har konsekvenser

Talent i et biologisk perspektiv
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• Drop talentidentifikation eller vent så længe som muligt (efter puberteten).
• Anlæg et åbent sind, hvis du alligevel identificerer. 
• Bekæmp den relative alderseffekt
• Sørg for at talentprogrammer er ”porøse”, så atleter der er sent udviklede eller 

først sent vælger at dedikere sig til én sport stadig kan finde vej ind. 
• Pas på fællesskabet

Talentidentifikation – vi anbefaler

8



21.03.2022

5

Praksis

• Tilrettelægge træning -
mængde og kvalitet

Filosofi

• Talent er tilegnet
• Alle kan nå eliten
• Træner bedst - bliver bedst
• Træning er alt

Evidens 

• Træning er afgørende 
• Vi har ikke travlt
• De bedste var senere til at 

starte, specialisere & træne 
målrettet

Talent i et psykologisk perspektiv
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• Skab rum for sen specialisering og
commitment

• Slip fokus på mængde
• Dyrk leg og træning
• Husk hviledage og ferier
• Variér øvelser, faciliteter, mm. = kreativtet, 

tilpasning og beslutningstagning

• Bevar sulten

Træning & specialisering – vi anbefaler
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Praksis

• Tage ansvar for hele miljøet
• Koordinere & dyrke dialogen
• Arbejde værdistyret

Filosofi

• Hele miljøet er afgørende 
• It takes a village…
• Mennesker udvikler sig i 

meningsfulde relationer 

Evidens 

• Gode miljøer har rolle-
modeller, frit initiativ, sund 
kultur, integrerede indsatser

• Skaber atleter & mennesker

Talent i et økologisk perspektiv
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• Anerkend ansvar for hele miljøet
• Tænk igen – hvad er det fede ungdomsmiljø?
• Skab sammenhæng & dialog
• Lav strategi for fællesskab og rollemodeller
• Lad de unge møde flere trænere
• Tag ledelse af kulturen

Talentmiljøet –vi anbefaler
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Træner

Spotte og 
udvælge

Biologisk perspektiv

De bedste i verden har særlige 
forudsætninger

Psykologisk perspektiv

De bedste i verden træner 
rigtigt

Økologisk perspektiv

De bedste i verden er i gode 
miljøer

Forskning

Hvad kendetegner de 
bedste?

Træner

Designe gode 
træningsplaner

Forskning

Hvordan har de 
bedste trænet?

Træner

Skabe gode 
miljøer

Forskning

Hvad kendetegner de 
bedste talentmiljøer?
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Agenda

TEAM DANMARK

Talentudvikling
En rejse gennem stærke miljøer, der 

understøtter atleternes trivsel,  engagement, 
udvikling og præstationer …. som atleter & 

mennesker
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• Hvilken grundlæggende forståelse af talent 
kendetegner vores praksis?

• Alle miljøer har elementer fra alle tre
perspektiver – men er der noget vi med fordel
kunne vægte anderledes?

Dialog
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Kristoffer Henriksen
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Team Danmark
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