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DBU’s kongres 2022

DESIGN AF 
ADFÆRD I 
VIRKELIGHEDEN



Vi bygger bro mellem sportsorganisationer, atleter, 
universiteter, startups og virksomheder for at styrke 
den danske sportsbranche

DIF INNOVATION LAB
Den danske arena for sport og innovation



UD I VIRKELIGHEDEN



Hvad betyder 
Børnestrategien 
for jer?



Klubberne har skabt rammer 
for at sikre adfærd

• En defineret målsætning fra ledelsen
• Små hold
• Træner teams
• Træner roller
• Krav til forældrene
• Struktur for træningen
• Inspiration til øvelser
• Praksis visning af øvelser til træning
• Programmer, årshjul og lærerplaner
• Forældremøder
• Trænermøder
• Holdmøder
• Fjernelse af pokal ved årsafslutning
• Støtte til Børns Vilkår

”Klubben har 
forsøgt at skabe 
nogle rammer for 
det sunde miljø, 
som kan fungere 
som inspiration og 
rygdækning til 
trænernes 
arbejde
Thomas Nørgaard 
VSB Sportslig koordinator

”



TRYGHED

UDVIKLINGPRÆSTATION

Vores rolle er at 
bevare fokus på 
tryghed og udvikling
André Schmidt Behrend
Sportslig koordinator

”



ET GODT RÅD

Uddan jeres trænere, så 

de ikke bare træner, som 

da de var børn

Gør det så let for de 

frivillige som muligt

Ansæt ressourcer, der 

ved noget om pædagogik



ADFÆRD
KAN SES





Formidle billeder af en fremtid, der motivererSTRATEGIER UDARBEJDET I SYSTEM 2 
SKAL OMFORMES TIL ØNSKET ADFÆRD

Hurtigt
Simultant
Automatisk
Kræver minimal indsats
Associativt
Kontekstafhængigt
Emotionelt

Langsomt
Sekvensielt
Kontrolleret
Kræver stor indsats
Regel baseret
Abstrakt
Neutralt



GØR DET LET



KOMMUNIKER FORVENTNINGER



Vi laver hold efter forskellige tilfældige variabler, så det 
opleves som en leg og bliver tilfældigt. Fordeling efter 
eksempelvis højde eller skofarve

Vi har hold på maks. 25, så træneren kan nå rundt om alle børn
Vi har forskellige trænerroller på holdene

Vi opdrager forældrene til, at vi leger og lærer. 
Vi fortæller forældrene, at vi har fokus på tryghed og udvikling
Vi opbygger programmerne, så der er fokus på leg og læring

KLUBBERNE HAR TAGET STILLING 



HVILKEN ADFÆRD VISES

Trænerne fokuserer på børnene. De 
er nærværende overfor børnene, 
lytter til hvad de siger og svarer 
hver enkelt barn.

Trænerne laver øvelser, der 
stimulerer leg og børnene leger 
sammen og har det sjovt.





VÆLG EN AF DE 5



For hjernen er det 
at simulere en 
handling, det 
samme som at 
udføre den Daniel Goleman

”





VÆLG EN AF DE 5



Det, som 
mennesket er 
allerbedst til at 
gøre, er at 
fortolke al ny 
information på en 
måde, således at 
deres tidligere 
konklusioner 
forbliver intakte
Warren Buffett

PAS PÅ BEKRÆFTELSES-BIAS





EKSEMPLER PÅ BARRIERER

Forældretrænerne har ingen ekstra tid

Forældretrænerne mangler inspiration 
til øvelser

Forældretrænerne træner på samme 
måde, som de selv er blevet trænet da 
de var børn





DERFOR KOMMER "AHA" OPLEVELSER 
ALTID NÅR VI MINDST VENTER DET

Idéer dukker op når hjernen går i frigear

Vejen til en Aha-oplevelse går gennem alfa bølger 
og det hurtige intuitive og ubevidste system.

Gå nysgerrigt og åbent på opdagelse i 
virkeligheden og vent på svaret, det skal nok 
komme. Hjernen arbejder når vi slapper af og lukker 
af for stimuli.
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M 27203542
CMA@DIF.DK
DIFINNOVATIONLAB.DK

Tak for i dag

mailto:cma@dif.dk
https://difinnovationlab.dk/
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