
   

Forældrenes og kommunens 
særlige rolle i talentudvikling 
Resultat-uddrag fra af artikel bragt i bogen LET’s Inspire, 2017 2nd ed.  

Forældrenes og kommunens særlige rolle i talentudvikling – evaluering af Projekt NeXt Generation 
- af Ole Mathorne & Kristoffer Henriksen, 2017. 

Formål 

Talentudvikling skal forstås med øje for andre aktører end talentet selv. I 
nærværende projekt er henholdsvis forældre- og kommunerollen analyseret og 
evalueret. Formålet med projektet var at undersøge 1) forældres opfattelse af de 
opgaver, krav og udfordringer de oplever i forbindelse med deres barns 
fodbolddeltagelse, og 2) hvordan et talentinitiativ igangsat af en elitekommune kan 
kvalificere/uddanne forældrene i relation til disse udfordringer. 

Konklusion 

Det konkluderes, at forældrerollen er et emne, der bør tildeles øget 
opmærksomhed i talentudvikling. Dog mangler der vidensgrundlag for retningslinjer 
for forældrerollen i talentudvikling – særligt i en dansk kontekst. Desuden kan det 
konkluderes, at kommunen kan gøre en stor forskel i talentudvikling, da kommunen 
kan tænke på tværs af miljøet. 

Forskerne udtaler 

Rapporten er en evaluering af et projekt afholdt af Viborg Elite. Projektet vedrørte 
unge motiverede fodboldspillere samt deres forældre. Projektet forløb over 13 uger 
og inkluderede bl.a. 12 træninger for børnene, brug af videoteknologi og fire 
inspirations netværksmøder for forældrene. 
Projektet blev undersøgt over 3 observationer af netværksmøder og træninger, 
samt af to fokusgruppeinterviews. 
Resultaterne viste, at især forældre, som var trænere, var begejstret for projektet 
og lærte meget af at følge træningen og inspirationsmøderne. I rapportens 
diskussion holder vi fordele og ulemper ved projektet op imod eksisterende 
forskning indenfor området. Her stiller vi blandt andet spørgsmålstegn ved, om 
projektet medvirker til tidlig specialisering og argumenterer for relevansen i at 
uddanne forældrene til talentfulde børn. 



   

Rapporten munder ud i anbefalinger til hhv. forældre, kommuner som arbejder med 
talentudvikling og til de lokale klubber. 

Team Danmark udtaler 

Undersøgelsen bekræfter forældres betydning for talentets udvikling, hvor 
forældrenes evne til at balancere pace, space og generel opdragelse er afgørende 
for en sund og sammenhængende talentudvikling. 

Forælderens evne til at holde et relevant fokus på proces og udvikling er vigtigt i 
støtten til talentet. Forælderens egen sparring med andre forældre er også 
betydningsfuld. 

Fra kommunens side er tidlig afklaring af, hvad man vil udvikle, afgørende. 
Inddragelsen af relevante eksperter og aktører er vigtig tidligt i processen, hvilket 
også støtter kommunen i at kunne tænke i talentudviklingsstrategier på tværs af de 
miljøer, hvor talentet færdes. 

Større holistiske-økologiske projekter indeholder en kompleksitet, som fordrer en 
meget tidlig involvering af eksperter for at afklare hensigter og risici. 

Samlet set bekræfter projektet antagelsen om, at talentudvikling er en kompliceret 
proces, som involverer flere aktører end bare talentet selv; særligt forældre og 
kommunens afgørende rolle tydeliggøres her. 


