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Fotball 

 

• 265 millioner fotballspillere (FIFA, 2007)     

 

• En av de mest konkurransedyktige  

idrettene i verden 

 

• Strømsgodset solgte egenutviklede  

spillere for ca 100 millioner kr i 2015 

martin.erikstad@uia.no 
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• Englands beste bordtennisspiller på 90-tallet 

 - Over 2 millioner spillere 

 - 30 000 organiserte spillere 

 

• Hva gjorde han spesiell? 

- Hurtighet, reflekser, mental styrke osv.. 
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Muligheter og tilfeldigheter 
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Talent – hva er det? 

• Arv vs miljø 

 

• Genetiske faktorer ser ut til å forklare 

ca 20-80 % av variasjonen i ulike 

idrettsrelaterte ferdigheter, som styrke, 

hurtighet, balanse, muskelmasse og 

utholdenhet (Rees et al., 2016). 

 

• Fotball – kompleks idrett 
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Muligheter og tilfeldigheter 
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• Vist i en rekke idretter, inkludert fotball,  

på junior elite- og senior elite-nivå 

(Cobley et al., 2007) 

• Den relative alderseffekten 

 

 

• Mattheuseffekten  

• «For den som har, skal få, og det i overflod. Men  

den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har».  
Matteus 25,14-30 

 

 

 

8 spillere 
april-juni 

2 spillere  
juli-des 

16 spillere 
jan-mars 

Talent og talentutvikling 

martin.erikstad@uia.no 

• Ericsson og kolleger forsøkte på starten av 90-tallet 

å forstå prestasjon ved å se på musikere ved Music 

Academy i Berlin. 

 

• Tre nivåer 

 Enestående studenter(talenter) 

 Gode studenter 

 Lærerstudenter 

 

• Fant ingen systematiske forskjeller 

i biografisk historie mellom  

gruppene, med ett unntak: 
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• Forholdet mellom trening og prestasjon er godt dokumentert i idrett  
(se Baker & Young, 2014) 

 

• Skader og frafall (Myer et al., 2015) 
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Flere veier til idrettsekspertise? 

• Deliberate play (Côte, 1999) 

 

• Studie av 1558 tyske topputøvere  
(Güllich & Emrich, 2014)  

- Utøverne i verdenstoppen hadde spesialisert 

seg senere enn utøverne på nasjonalt nivå. 
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Kjennetegn ved fotballspillere som har nådd toppen? 

• Starter i gjennomsnitt ved ca 5.5 års alder (Ford et al., 2009) 

 

• Når toppen ved ca 26 års alder (Besson et al., 2011; Ford & Williams, 2011) 

 

Trening 

 

• Store treningsmengder er nødvendig for å nå toppen i 

fotball, men mengden alene kan ikke forklare hvorfor noen 

når opp, mens andre ikke gjør det 

 

 

martin.erikstad@uia.no 



7 

 

Kjennetegn ved selekterte spillere i England 

• Ford og kolleger (2009)  fulgte spillere som ble selektert til Premier League-

akademier, og sammenlignet treningshistorikken til de som senere fortsatt 

var selektert i akademiene og de som ble frigitt. 

 

• Selektert 

338 timer løkkefotball pr år (6-12 år) 

 

• Frigitt/ikke-selekterte  

148 timer løkkefotball pr år (6-12 år) 
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Talentutvikling i fotball - Norge 

• Profesjonelle norske ungdomsspillere 

hadde trent noe mer enn ikke-

profesjonelle spillere (Haugaasen, Toering & 

Jordet,  2014) 

 Løkkefotball 

 Organisert trening 

 

• Ca 10 000 timer 

 

• Store mengder fotballspesifikk trening  

er nødvendig for å nå elitenivå. 

 

martin.erikstad@uia.no 
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Et eksempel: 
Martin Ødegaard 

(Grøttland, NFF, 2015) 

M T O T F L S 

Egen. 120 120 60 120 120 120+ 

Org. 90 90 2x45 120 90 120 

Kvalitet på treningen 

 

“Almost always, I think about the 

mistakes that I have done. What 

can I improve? Always, always, I 

bring something that I can use 

from practice or games (…) this 

helps me to be in development” 

martin.erikstad@uia.no 

 

• Studier har vist at de som  

spiller på et høyere nivå tar  

mer ansvar for egen  

læringsprosess (Toering et al., 2012) 

 

• Evaluerer 

• Planlegger 

• Gjennomfører 

 

• Får mer ut av hver treningstime 
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Psykologiske variabler - motivasjon 

 

• Motivasjon nødvendig for å gjennomføre treningen som kreves for å nå 

toppen (Baker & Young, 2014) 

 

• Mer suksessfulle utøvere viser høyere grad av motivasjon  
(eks Bush & Salmela, 2002) 

 

• Kjærligheten til fotball som motiv for 

både selekterte og ikke-selekterte 

spillere (Holt & Mitchell, 2006) 

martin.erikstad@uia.no 

Jakter prestasjoner 

• Konkurranseinstinkt og et indre driv 
(MacNamara et al., 2010) 

 

• Prestasjonsmål 

 

• Mestringsorienterte 
(Gould, Dieffenbach & Moffett, 2002). 

 

• Eliteutøvere også prestasjonsorienterte  
(eks Pensgaard & Roberts, 2003) 

 

martin.erikstad@uia.no 
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«We were looking for exceptional kids,  

and what we found were exceptional environments»  
(Bloom, 1985) 
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Miljøet 

Støttespillere 

• Støtte fra foreldre og venner (eks Rees & Hardy, 2000) 

 

• Treneren 

 Kvalitet på treningsøkta 

 Påvirke spillernes psykologiske egenskaper, eks motivasjon 
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Kan motivasjon og innsats påvirkes? 

 

• Mueller & Dweck (1998) 

• Effekten av ros på elever 

 

• 67 % ønsket enkle oppgaver videre 

 

 

• 92 % ønsket å gjøre utfordrende oppgaver videre 

 

 

 

 Jobbet lengre 

 Jobbet hardere 

 Synes det var morsommere 

martin.erikstad@uia.no 
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• Store mengder trening er 

nødvendig for å nå toppen, men 

utøveren må ønske å gjennomføre 

den. 

 

• Se hver enkelt spiller, og verdsett 

forbedring blant alle spillere 

 

 

 

Avslutningsvis 


