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TIPS OCH IDÉER

att sticka ut hakan…
© Johan Fallby, sport psychologist Idrottsföräldrar

att upptäcka talang ”hitta” potentiella elitidrottare som ännu inte är med i 
något idrottssystem 

att identifiera talang
upptäcka idrottare som redan är med i 

idrottssystemet och som kan tyckas ha potential för 
att lyckas på en hög nivå,

att selektera talang välja ut idrottare med mest potential i olika faser av 
utvecklingen

att utveckla talang skapa möjligheter och miljö för idrottare som ska 
förbättra deras utveckling

synsätt i spelarutveckling
deterministiskt synsätt

dynamiskt synsätt
© Johan Fallby, sport psychologist



(anpassad efter: Bailey & Collins, 2013; Coté, Baker, & Abernethy, 2007; Haugaasen & Jordet, 2012)

senioridrott

18 år 

16 år 

14 år 

12 år 

10 år 

  8 år 

  6 år
start i idrotten

inledande år

• mycket idrottslek 

• en del målorienterad träning 
• tidig variation: provar många idrotter 

• tidigt engagemang: extra mycket idrottslek i en idrott 

tidig specialisering

• mycket målorienterad träning 

• lite idrottslek 
• fokus på en idrott 

• tävling och resultat prioriteras

standardmodellen 
till vardags “talang– eller elitsatsning” 

• tidig specialisering

kännetecken

• svagt stöd från idrottsforskning 

• vanligast i många idrotter 
• ökad risk för: utslagning från 
idrott, skador på kort och lång 

sikt, ökad stress 
• sannolikt utfall: dubbelsidigt med 
ökad risk samt utslagning kontra 

möjlig elitprestation

motivationsmodellen 
till vardags “breddidrott” 

• tidig variation och engagemang

kännetecken

• stöd från idrottsforskning 

• ökad chans för: elitprestation, 
glädje och motivation i idrotten, 
fysisk och psykisk hälsa, fortsatt 

idrottsintresse 
• sannolikt utfall: fortsatt idrotts–

intresse, motionsbeteende, 
elitprestation

specialiseringsår

• målorienterad träning 

• idrottslek och tävling en del i 
utvecklingen 
• få idrotter

investeringsår

• mycket målorienterad träning 

• ökad intensitet i tävling 
• en idrottrekreationsår


• lekfulla idrottsaktiviteter 
• lite/ingen målorienterad träning 
• aktiviteter med fokus på fitness 

och hälsa

friskvårdsmodellen 
till vardags ”motionsidrott” 

• motion, rörelse och rekreation 

kännetecken

• starkt stöd från hälsoforskning 
• ökad chans för: god fysisk och 
psykisk hälsa, glädje i rörelse och 

aktivitet 
• sannolikt utfall: motions–
beteende, motionsidrott
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startålder
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bakgrund

finns det skillnader i antal träningstimmar mellan elitidrottare och ”nästan-
elitidrottare” 
243 danska idrottare, varav 148 elit och 95 ”nästan elit” 
frågeformulär: biografisk data, data om idrottskarriär, idrottsliga framgångar, 
träningstimmar i olika åldrar 

resultat

Elitidrottare… 
… är äldre när de börjar ”initiation stage”, ”development stage och ”perfection 
stage” 
… är äldre när de tävlar första gång nationellt och internationellt 
… tränar mindre upp tills 9-, 12- och 15-års ålder 
… spenderar färre år i juniorlandslag 
… tränar mer upp tills 21-års ålder 
… spenderar fler år i seniorlandslag

(Moesch, Elbe, Trier Hauge, & Wikman, 2011 ; Moesch, Trier Hauge, Wikman, & Elbe, 2013)

danska studier
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fyra saker kan predicera vilken grupp idrottaren tillhörde, elit respektive nästan-
elit


medlemskap i juniorlandslag (mindre tid för elit) 
träning upp till 15-års ålder (mindre träning för elit) 
medlemskap i seniorlandslag (längre tid för elit) 
träning upp till 18-års ålder (mer träning för elit) 
detta betyder senare specialisering, den stora frågan är hur sen? 

idéer

intensifiering av träning och matchning efter puberteten  
sen specialisering mest fördelaktigt 
ingen fördel om barnet är involverad i flera andra idrottar om man vill nå eliten (i 
motsats till Côté mfl., 2007) 

(Moesch, Elbe, Trier Hauge, & Wikman, 2011 ; Moesch, Trier Hauge, Wikman, & Elbe, 2013)

danska studier
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fler studier visa på att skillnaden i träningstimmar inte sker 
förrän i tonåren (ex Baker mfl., 2003)  

de mest framgångsrika i stort sett tränar mindre i tidiga åldrar 
(ex Güllich & Emrich, 2006; 2007) 

studier visar också på att de som selekteras senare för 
idrottsprogram blir med större sannolikhet framgångsrika (ex 
Güllich mfl., 2010)

mer stöd…
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den klassiska stockholmsmodellen 

mycket träning i specialidrott 

lite lekmoment/”street football” 

stor vikt vid matcher 

få andra idrotter

– tidig specialisering

kommentar

minskad glädje 

sämre fysisk hälsa 
ökad skaderisk 
ökad utslagning 

= minskad sannolikhet

(Ford, Ward, Hodges, & Williams, 2009)© Johan Fallby, sport psychologist

risker med tidig specialisering

tidigare dropout  
dålig hälsa 
ökad risk för burnout  
negativ effekt på motivationen  
tidig framgång kan påverka utvecklingen av perfektionism 

fördelar med tidig specialisering

sannolikt den enda vägen för idrottare 

som har en tidig ”peak performance age” 
lugnare föräldrar och tränare (åtminstone 

inledningsvis)

– tidig specialisering

(Moesch, föreläsning 2013)

(se tex. Fraser-Thomas mfl., 2008; Gould mfl., 1996; Law mfl., 2007; Slade & Owens 1998; Wall & Côté, 2007)© Johan Fallby, sport psychologist

den klassiska ”föredragna” modellen 

en del träning i specialidrott 

lekmoment/”street football” 

en del matcher 

flera olika idrotter 

ökad träningsmängd efter 12

– tidig variation

kommentar

ökad inre motivation 
ökad spelförståelse 
mindre oro 
vanlig form i anglosax.länder 

= god sannolikhet

(Ford, Ward, Hodges, & Williams, 2009; Moesch mfl., 2012)

nyare forskning visar att det kanske inte är 
en fördel att hålla på med flera idrotter
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den bästa modellen på 2000-talet 
en del träning i specialidrott 
mycket lekmoment i träning 

”street football” på fritiden 

en del matcher 
få olika idrotter 

ökad träningsmängd efter 12

– tidigt engagemang

(Ford, Ward, Hodges, & Williams, 2009)

kommentar

bra för beslutsfattande  
bra för spelförståelse 
stark självbestämmande 
(inre) motivation 
mindre oro 

= bäst sannolikhet
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378 ungdomsspelare under 16 år i fotbollsakademier 
Brasilien, England, Frankrike, Ghana, Mexiko, Portugal, 
Sverige 
viktiga händelser i fotbollskarriären 

spelarnas fotbollsaktiviteter 
engagemang i andra idrotter 

från 5 till 15 års ålder.

… och i jämförelse med världen

(Ford m fl., 2012). © Johan Fallby, sport psychologist

startålder startålder i 
träning 

startålder i 
matchspel

startålder i 
akademi

total 
träningstid 

timmar
Brasilien 4,9 7,8 9,6 13,2 4.100
England 4,5 6,2 7,5 10,1 4.300
Frankrike 5,3 6,5 8,7 12,9 3.900
Ghana 5,5 9,4 11,1 12,8 4.600
Mexico 5,6 7,1 8,5 12,9 5.400
Portugal 4,3 6,6 8,3 8,3 4.400
Sverige 4,3 6 8,1 13,8 5.100

medelvärd
e

4,9 6,9 8,7 12 4.600

resultat
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”/…/ we suggest that a more optimal strategy may be for child 
soccer players to engage in the sport predominately through 
soccer-specific play activity as per the players in Brazil. In 
other countries this may involve not only the traditional 
informal play activity, but also formal play activity that is 
scheduled and guided by coaches.”

slutsats:

Träning ska innehålla lek som träningsmetod samt 

moderna feedbackmetoder.

reflektioner
många faktorer kan ha påverkat spelarnas utveckling fram till 

16 års ålder. exempelvis: födelseort, arv, mikrostrukturen i 
träning (innehåll, feedbacksystem, förhållningssätt i miljön, 

organisation, ledarskap etc), socialt stöd med mera.
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6-12 år i minskande 
betydelse

6-15 år, i minskande 
betydelse men även som 

komplement efter det

8-avslut, i ökande 
betydelse, efter 15 år 

sannolikt viktigast

8-avslut, i ökande 
betydelse, efter 15 år 

sannolikt viktigast

ha roligt, utveckla 
motivation, att spela

ha roligt, utveckla och 
bibehålla motivation, 

experimentera

utveckla prestationen, 
prestationsmål

utveckla prestationen, 
detaljerade prestationsmål

inre mest inre mest inre inre och yttre

direkt direkt direkt och i framtiden i framtiden

vanlig lek
medveten 


systematisk lek vanlig träning
medveten 


systematisk träning
viktigaste 


period

uttalat mål

belöning

källa till glädje

(Bloom, 1985; Coté, Baker, & Abernethy, 2003; Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993)

medveten systematisk 
träning och lek
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genomförs för att nå ett tydligt mål 
behöver inte vara roligt 
är ”seriöst” 
fokuserat på utfallet av beteendet 
tydliga regler 
vuxen närvaro 
sker på träningsanläggning

definition av ”lek” och 
”träning”
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aktiviteten i centrum 
roligt 
spontant  
intresse för beteendet 
flexibelt 
utan vuxen inblandning 
kan ske var som helst

generellt om tidig specialisering psykisk och fysisk hälsa samt utveckling hos barn 
framtida förutsägelser av ”talang” inom idrott är inte funktionellt, framförallt inte när 
den görs innan puberteten 

garanterar ingen framtida utveckling till elitnivå 

skadar snarare än hjälper teknisk utveckling på lång sikt 

ökar risken för överbelastning och skador på kort och lång sikt 

ökar risken för överträning/utbrändhet 

ökar utslagning och för tidigt avslutande av idrottskarriären 

speglar vuxna värderingar på barn/unga 

är i vissa delar oetiskt/omoraliskt 

oftast väljs idrottare baserat på mognad; andra selekteras bort och har därefter 
sämre chanser för en framgångsrik utveckling (ex sämre träningsmöjligheter) = 
utslagning och minskning av den tänkbara populationen av framtida elitutövare

sammanfattning – so far
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… samtidigt i stockholm
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forskning säger 
tidigt engagemang 

prestation är viktigare än resultat 
tidig lek och ”street football” 

”lagom” vikt vid jämna matcher 
långsiktigt tänk  
självreflektion 

självbestämmande

… vi fortsätter som vanligt 
tidig specialisering 

resultatfokus 
tidig drillning 

stor vikt vid matcher och vinst 
kortsiktigt tänk 
styrda spelare 

yttre feedback och kontroll
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jag vet mer än…

symptom – medioker idrottsutveckling 

diagnos – beteenden drivna av ångest


åtgärder – vi fortsätter som vanligt

analys…
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exponering

identifiera de situationer 
som kan vara problematiska 

för dig i matchsituation (formulär 13) 

stanna i situationen
upplev tankar och känslor
acceptera – släpp iväg

genomför dina beteenden
nå dina mål och värderingar

– exponering

ångest fungerar bra…

Föreningar 
Ångesten/oro för att kanske missa 

nästa världsstjärna. 

Tidiga värvningar och kortsiktiga 
resultat måste vara rätta vägen! Alla 
andra gör ju det här – därför måste 

vi också. 
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exponering

identifiera de situationer 
som kan vara problematiska 

för dig i matchsituation (formulär 13) 

stanna i situationen
upplev tankar och känslor
acceptera – släpp iväg

genomför dina beteenden
nå dina mål och värderingar

– exponering

ångest fungerar bra…

Barn- och ungdomstränare 
Vinna tävlingar, matcher och cuper, 
för eget självförverkligande och för 
att visa sin skicklighet som tränare.  

Tidig specialisering och toppning 
måste vara rätta vägen! Kortsiktiga 

resultat är bra! 
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exponering

identifiera de situationer 
som kan vara problematiska 

för dig i matchsituation (formulär 13) 

stanna i situationen
upplev tankar och känslor
acceptera – släpp iväg

genomför dina beteenden
nå dina mål och värderingar

– exponering

ångest fungerar bra…

Föräldrar 
Ångest och oro över att barnet inte 
”har roligt” om de inte vinner varje 

tävling/match (med stora siffror helst).  

Det är säkert bättre i en annan 
förening! 
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exponering

identifiera de situationer 
som kan vara problematiska 

för dig i matchsituation (formulär 13) 

stanna i situationen
upplev tankar och känslor
acceptera – släpp iväg

genomför dina beteenden
nå dina mål och värderingar

– exponering

ångest fungerar bra…

Barn och ungdomar 
Ångesten skapas hos dem som ska 

utvecklas och ha roligt. Det driver dem mot 
minskad självbestämmande motivation 
samt gör dem beroende av de tidigare 

nämnda grupperna.  

De tvingas in i vuxna värderingar som drivs 
av ”elitsatsning”. ”Jag måste idrotta i en 
annan förening – för andra tycker så.” 

Sannolikt MINSKAR möjligheten till elit…

… vad tycker du?

… låt det oöppnade 
paketet stå kvar…?
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… eller … öppna det?
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skapa miljön!

Idrottsföräldrar
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idrottsföräldrar

@FallbyJohan

hemsida: fallby.eu 

tack!


