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Prestasjonsutvikling



Prestasjonsutviklingens pragmatisme

Trening

Ferdigheter

Prestasjonsevne

Resultat

Systematisk påvirkning av 
organismen over tid med 
sikte på positiv utvikling av 
sentrale idrettslige 
ferdigheter.

Bygger på ulike egenskaper 
(koordinative, fysiske og 
psykiske) og kommer til 
uttrykk gjennom individets 
evne til å løse en idrettslig 
bevegelsesoppgave. 
Ferdighetene danner 
grunnlaget for 
prestasjonsevnen.

Individets yteevne i en gitt 
situasjon som beskriver 
kvaliteten på hvordan en 
oppgave er løst. En god 
yteevne og god prestasjon gir 
gode forutsetninger for et  
godt resultat.

Resultater er midlertidige 
sluttprodukter i en 
prestasjonsutviklingsprosess og 
er de viktigste indikatorene på 
prestasjonsprosessens 
funksjonalitet og effekt.

 Prestasjonsutvikling er en prosess med flere faser; forberedelse, gjennomføring og 
evaluering – hvor treningen skal bygge på konkurransekravene.

 Målet med prestasjonsprosessen er optimalisering i alle faser for til slutt påvirke et 
konkurranseresultat positivt.

(Gjerset et al., 2006; Hallèn & Rongland, 2011; Vik, 2007)



Prestasjonshjernen
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Emosjonell- og 
irrasjonell kraft

Automatisk- og 
intuitiv kraftLogisk- og 

rasjonell kraft

«Executive functioning» -

orkestrering, planleggiging av 

sammensatt kognitiv/sosial atferd, 

målatferd bevisst beslutningstaking, 

impulskontroll, håndtering av 

dilemmaer og styring av 

oppmerksomhet. 

Styrer emosjoner, hukommelse,  seksuell 
tenning; signaliserer hva som er viktig og hva 
som er på spill i en gitt situasjon. Systemet er 
negativt "primet" – det er bedre å se 9 falske 

slanger enn å gå glipp av en ekte slange. 

Styrer automatisk  -
motorikk /bevegelser og 
koordinerer med stor 
kompleksitet knyttet til 
læring, utøving og 
oppmerksomhet – uten at 
det er bevissthet på 
detaljer. 
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Prestasjonsutviklingens 
virkelighetHjernen består av 100 billioner nauroner med 

100 trillioner av mulige naurale koblinger og 
signalbaner.
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Prestasjonsutviklingens 
virkelighet

Signalbanene dannes som en følge av eksponering til situasjoner og frigjøring av 
hormoner – som sammen skaper et kodesystem som gir sanseinntrykk 
(persepsjon, eks syn) umiddelbar mening og grunnlag for handling. 

Signalbanene forsterkes ved reeksponereing.

Dannelsen av signalbanene og 
betydningen av disse for 
fremtidig sanseinntrykk og 
tanker, kan sammenlignes med 
det symbiotiske forholdet 
mellom landskap og vær/klima.   
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Prestasjonsutviklingens 
virkelighet

Seeking systemet: Skal sikre at vi får det vi vil/trenger 
gjennom å stimulere en atferd/handling/hendelse –
mulighetsorientert – aktiveres lett i medgang – og 
"belønningen" er dopamin – viktig at det kalibreres til 
riktige hendelser atferd og tanker.   

Fight/flight/freez systemet: Skal sikre at vi får det vi 
vil/trenger gjennom å hindre en 
atferd/handling/hendelse – trusselsorientert –
aktiveres lett motgang – "straffen" er kortisol – viktig 
at det kalibreres til riktige hendelser, atferd og tanker.  

Noe er 
veldig 
riktig

Noe er 
veldig 
galt
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Man får bevist at man kan og tror  
man lykkes for det man gjør og oppdager hva egne 
situasjonelle suksessfaktorer er.

Man får økt 
interesse til å jobbe strukturert med og ta 
eierskap til prestasjonsutviklingsformelen 
sin og blir robust for "motgangen" som 
kommer".  

Man blir tilfreds (under aktivering) eller 
veldig ivrig (over aktivering) og tror man 
lykkes for den man er – og går glipp av hva 
egne situasjonelle suksessfaktorer er.

Man blir enten passiv i prosessen eller gjør 
så mange endringer på en gang at man 
mister kontakten 
prestasjonsutviklingsformelen 
sin og medgangen stopper tidligere enn 
nødvendig og man blir sårbar for 
"motgangen" som kommer.

Seeking systemet: Skal sikre at vi får det vi vil/trenger 
gjennom å stimulere en atferd/handling/hendelse –
mulighetsorientert – aktiveres lett i medgang – og 
"belønningen" er dopamin – viktig at det kalibreres til 
riktige hendelser atferd og tanker.   

Prestasjonsutviklingens virkelighet: 
Medgangsresponser 
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Prestasjonsutviklingens virkelighet: 
Motgangsresponser 

Man får bevist at man kan og tror  
man lykkes for det man gjør og oppdager hva egne 
situasjonelle suksessfaktorer er.

Man får økt 
interesse til å jobbe strukturert med og ta 
eierskap til prestasjonsutviklingsformelen 
sin og blir mer riktig aktivert ved neste 
medgangsperiode med en "bedre" 
prestasjonsutviklingsteori.

Man tror man mislykkes for 
den man er og kjenner bare håpløshet 
(under aktivering) eller desperasjon (over 
aktivering) og går glipp av hva man faktisk 
kan tåle og mestre og hva egne 
situasjonelle suksessfaktorer er. 

Man blir enten passiv i prosessen eller gjør 
så overdrevne endringer at man mister 
kontakten prestasjonsutviklingsformelen 
og motgangen blir mer vedvarende og 
belastende enn nødvendig.

Fight/flight/freez systemet: Skal sikre at vi får det vi 
vil/trenger gjennom å hindre en 
atferd/handling/hendelse – trusselsorientert –
aktiveres lett motgang – "straffen" er kortisol – viktig 
at det kalibreres til riktige hendelser, atferd og tanker.  
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3

Lavt ferdighetsnivå Moderat ferdighetsnivå Høyt ferdighetsnivå

(Skala: 1 = Ikke i det hele tatt,  4 = Veldig mye)

Bekymring

Somatisk

Konsentrasjonssvikt



Prestasjonsutviklingsdynamikk

Person

Situasjon

Prestasjon 



Marte Monrad-Hansen: 18 min behind Johaug i Kollen!



Håpet brast akkurat i det de siste løperne passerte og jeg 
kjente at det ikke var håp om å henge med, ikke et lite 
stykke engang, ikke engang med sistemann, som allerede 
så sliten ut og hadde gitt opp teknikken. Det lille håpet om 
at kanskje i dag, kanskje kroppen likevel ikke er så råtten 
som den kjennes ut, kanskje det løsner bare man kommer i 
gang. Og så var siste pulje gått.

Det er omtrent da det slår meg at dette kanskje ikke bare er 
tungt. Det er kanskje flaut også?...Er det nå man bryter? 
Sklir ut til siden...ubemerket ut av løypa. Inn i en smørebod, 
kanskje. Til snille smørere og foreldre, som sier at du er 
flink uansett, og at det går bedre neste gang? Når går 
prinsippet om aldri å bryte over til en patetisk 
parademarsj...



Det er ikke selvtillit man bygger når man tenker disse tankene, 
samtidig som man sloss seg gjennom 30 kilometer. Jeg skjønner det, 
og samtidig vil jeg ikke slippe tankerekken. For jeg synes den er 
interessant. Jeg kjenner at jeg føler skam samtidig som jeg kjemper 
meg gjennom en løype så godt som jeg kan få til på en dag som 
denne. Hvor kommer skammen fra?

Og like viktig; hva vil jeg gjøre med denne følelsen av flauhet som jeg 
ikke riktig vet om jeg vil akseptere. Hva sier jeg til meg selv om jeg 
tar av meg startnummeret og gjemmer meg bort fordi jeg ikke tør å 
tape, fordi jeg ikke holder ut følelsen av å være sist? 

Før jeg eventuelt tar av meg startnummeret må jeg bli enig med 
meg selv om jeg gjør det fordi jeg ikke tror det er forsvarlig å 
gjennomføre, eller om jeg gjør det av frykten for den ydmykelsen 
det er å vise seg på en dårlig dag. Om det er det siste, er det den 
største skuffelsen jeg kan gi meg selv i dag. Den skuffelsen er langt 
større enn skuffelsen ved et dårlig resultat. Jeg vet det, og det gir 
den aller største motivasjonen til å fortsette. 



Prinsipper for mental trening av 
prestasjonshjernen



Idrettspsykologi

Objektivitet

Satte regler og systemer i 
hjernefunksjonen

Brain

Subjektivitet

Mind

Individuell personlig mening 
på bevisst og ubevisst nivå 

Målet: Bidra til at utøveren kommer i kontakt 
med kravet i situasjonen og sine egne ressurser 
slik at den får til det den vil og har det bra med 
seg selv og idretten sin. 

Det felles 
grunnsystemet

Få eller ingen felles regler for 
hvordan ting oppleves eller 

henger sammen

Metoden: Bruker mental trening som er 
øvelser/strategier som sikter på å  utvikle 
selvreguleringsevnen.
Selvregulering er evnen til å håndtere sine egne 
tanker, følelser, impulser og handlinger slik at 
de samsvarer med ens beste interesse (mål).



Idrettspsykologi

Objektivitet

Satte regler og systemer i 
hjernefunksjonen

Brain(ing)

Subjektivitet

Mind(ing)

Individuell personlig mening på 
bevisst og ubevisst nivå 

Målet: Bidra til at utøveren kommer i kontakt med kravet i 
situasjonen og sine egne ressurser slik at den får til det den 
vil og har det bra med seg selv og idretten sin. 

Det felles grunnsystemet

Få eller ingen felles regler for hvordan 
ting oppleves eller henger sammen

Metoden: Mental trening, som er øvelser/strategier som 
sikter på å  utvikle selvreguleringsevnen.
Selvregulering er evnen til å håndtere sine egne tanker, 
følelser, impulser og handlinger slik at de samsvarer med 
ens beste interesse (mål).

Valg av 
situasjoner

Påvirkning av 
situasjon

Valg av 
oppmerksomhets 

objekt

Tolkning av signal   

SignalOppmerksomhet Emosjon

Regulering av 
emosjon

Hvilke 
situasjoner/personer/

miljøer/øvelser bør 
utøveren eksponeres for 

hvor den kan oppdage sine 
situasjonelle 

suksessfaktorer - for å løse 
bevegelsen/øvelsen/

løpet/situasjonen bedre, 
eller for at den skal trives 

bedre?

I den situasjonen – hvilke
faktorer bør utøveren 

påvirke for å legge 
forholdene til rette for seg 

selv (tid, næring, hvile, 
utstyr, kommunikasjon) for 
å løse bevegelsen/øvelsen/

løpet/situasjonen bedre, 
eller for at den skal trives 

bedre?

Hvilke sanser bør utøveren 
bruke og på hvilket 

"objekt" skal de legges på 
for at den skal få den 

informasjon den trenger 
for å løse 

bevegelsen/øvelsen/
løpet/situasjonen bedre, 
eller for at den skal trives 

bedre?

Hva kan utøveren si til seg 
selv, se for seg, tenke på 
eller gjøre for å regulere 

den emosjonelle responsen
slik at den klarer å løse 
bevegelsen/øvelsen/

løpet/situasjonen bedre, 
eller for at den skal trives 

bedre?

SituasjonProsesstart
Motiv for 
utvikling

Hvilken mening/antagelse
bør utøveren gi signalet fra 
sansen slik at den klarer å 
løse bevegelsen/øvelsen/
løpet/situasjonen bedre, 
eller for at den skal trives 

bedre?



Treningslæren: Generelle overordnede  prinsipper

1) Treningen bør ta utgangspunkt i idrettens egenart

2) Treningen bør ta utgangspunkt i funksjonalitet

3) Treningen bør varieres

4) Treningen bør individualiseres  

(Hallèn & Rongland, 2011)



(Gjerset et al., 2006; Vik, 2007)

Prestasjonsutviklingens pragmatisme

Trening

Ferdigheter

Prestasjonsevne

Resultat

Systematisk påvirkning av 
organismen over tid med 
sikte på positiv utvikling av 
sentrale idrettslige 
ferdigheter.

Bygger på ulike egenskaper 
(koordinative, fysiske og 
psykiske) og kommer til 
uttrykk gjennom individets 
evne til å løse en idrettslig 
bevegelsesoppgave. 
Ferdighetene danner 
grunnlaget for 
prestasjonsevnen.

Individets yteevne i en gitt 
situasjon som beskriver 
kvaliteten på hvordan en 
oppgave er løst. En god 
yteevne og god prestasjon gir 
gode forutsetninger for et  
godt resultat.

Resultater er midlertidige 
sluttprodukter i en 
prestasjonsutviklingsprosess og 
er de viktigste indikatorene på 
prestasjonsprosessens 
funksjonalitet og effekt.

 Prestasjonsutvikling er en prosess med flere faser; forberedelse, gjennomføring og 
evaluering – hvor treningen skal bygge på konkurransekravene.

 Målet med prestasjonsprosessen er optimalisering i alle faser for til slutt påvirke et 
konkurranseresultat positivt.



(Gjerset et al., 2006; Vik, 2007)

Prestasjonsutviklingens pragmatisme

Trening

Ferdigheter

Prestasjonsevne

Resultat

Systematisk påvirkning av 
organismen over tid med 
sikte på positiv utvikling av 
sentrale idrettslige 
ferdigheter.

Bygger på ulike egenskaper 
(koordinative, fysiske og 
psykiske) og kommer til 
uttrykk gjennom individets 
evne til å løse en idrettslig 
bevegelsesoppgave. 
Ferdighetene danner 
grunnlaget for 
prestasjonsevnen.

Individets yteevne i en gitt 
situasjon som beskriver 
kvaliteten på hvordan en 
oppgave er løst. En god 
yteevne og god prestasjon gir 
gode forutsetninger for et  
godt resultat.

Resultater er midlertidige 
sluttprodukter i en 
prestasjonsutviklingsprosess og 
er de viktigste indikatorene på 
prestasjonsprosessens 
funksjonalitet og effekt.

 Prestasjonsutvikling er en prosess med flere faser; forberedelse, gjennomføring og 
evaluering – hvor treningen skal bygge på konkurransekravene.

 Målet med prestasjonsprosessen er optimalisering i alle faser for til slutt påvirke et 
konkurranseresultat positivt.

Påbud

Spesifisitetsprinsippet:

Utøverne må øve på det de skal 
bli gode på!



(Gjerset et al., 2006; Vik, 2007)

Prestasjonsutviklingens pragmatisme

Trening

Ferdigheter

Prestasjonsevne

Resultat

Systematisk påvirkning av 
organismen over tid med 
sikte på positiv utvikling av 
sentrale idrettslige 
ferdigheter.

Bygger på ulike egenskaper 
(koordinative, fysiske og 
psykiske) og kommer til 
uttrykk gjennom individets 
evne til å løse en idrettslig 
bevegelsesoppgave. 
Ferdighetene danner 
grunnlaget for 
prestasjonsevnen.

Individets yteevne i en gitt 
situasjon som beskriver 
kvaliteten på hvordan en 
oppgave er løst. En god 
yteevne og god prestasjon gir 
gode forutsetninger for et  
godt resultat.

Resultater er midlertidige 
sluttprodukter i en 
prestasjonsutviklingsprosess og 
er de viktigste indikatorene på 
prestasjonsprosessens 
funksjonalitet og effekt.

Øving
Systematisk påvirkning under 
konkurranselike forhold slik at utøverne 
blir dyktige til å håndtere og trives 
med"prestasjonstilstanden". 



Idrettspsykologi

Objektivitet

Satte regler og systemer i 
hjernefunksjonen

Brain(ing)

Subjektivitet

Mind(ing)

Individuell personlig mening på 
bevisst og ubevisst nivå 

Målet: Bidra til at utøveren kommer i kontakt med kravet i 
situasjonen og sine egne ressurser slik at den får til det den 
vil og har det bra med seg selv og idretten sin. 

Det felles grunnsystemet

Få eller ingen felles regler for hvordan 
ting oppleves eller henger sammen

Metoden: Mental trening, som er øvelser/strategier som 
sikter på å  utvikle selvreguleringsevnen.
Selvregulering er evnen til å håndtere sine egne tanker, 
følelser, impulser og handlinger slik at de samsvarer med 
ens beste interesse (mål).

Valg av 
situasjoner

Påvirkning av 
situasjon

Valg av 
oppmerksomhets 

objekt

Tolkning av signal   

SignalOppmerksomhet Emosjon

Regulering av 
emosjon

Bruk 
test/konkurranse/sitasjoner

/evalueringssituasjoner 
(idrett/skole/media/foreldr

e/venner) som dialog 
tgangspunkt og 

erfaringsarene – få tak på 
utøverens typiske responser 
på tvers av situasjoner - hvis 

det er et mønster – da er 
dette alle øvingsarenaer. 

Spør/fortell hva de trenger i 
slike situasjoner for å være 

forberedt: (tid, næring, 
hvile, trening, utstyr, 

kommunikasjon) – "jeg 
trenger dette av deg 

fordi....." "jeg kommer til å 
oppføre meg slik fordi jeg 

trenger å....." 

Spør/fortell hva oppgaven 
er – hva skal de faktisk 

gjøre – for å få til det de vil 
og hvilken sans (syn, 

hørsel, kinetisk el lign) bør 
de bruke for å løse 

oppgaven/situasjonen – dit 
skal tanken styres og når 

den glipper – fordi det gjør 
den ofte så skal den 

tilbake. Obs på "paralyse 
av analyse" 

Spør hva signalet betyr 
(han/hun sa det, eller jeg 
ble svømt i fra, kroppen 

responderte ikke el lign) –
diskuter om den tolkningen 
gir god logisk mening – hvis 

ikke finn en god logisk 
mening sammen med 

utøveren.

Når utøveren  er for lite 
eller for mye emosjonelt 
aktivert – utforsk tanker 

(ord/bilder/minner el lign) 
eller atferder 

(bevegelser/pust/samhandl
ing med andre) som kan 
trekke aktiveringen opp 

eller ned – og test ut 
hvordan det fungerer – i 

alle relevante situasjoner.

SituasjonProsesstart
Motiv for 
utvikling



God aktivering, den hjelper meg til å:______________________

-Hva tenker jeg på..................................................................................

-Hvordan føles kroppen ut....................................................................

-Hva gjør jeg..........................................................................................

-Hva er det jeg vil................................................................................... 

Tr
en

in
g

K
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• Idrettsidealer (hva betyr det å være en god idrettsutøver – hva vil jeg at idretten skal gi meg – hva har jeg stor respekt for – hva er det jeg egentlig vil få 
til)

• 1.______________________________________________________

• 2.______________________________________________________

• 3.______________________________________________________

Min aktivering i idretten, hva kjennetegner den helt generelt:
1. Jeg er aktivert  i disse situasjonene:___________________________________________________________________________ 

2. Når jeg er nervøs så tenker jeg på:_________________________________________________________________________ __

3. Når jeg er nervøs så føles kroppen slik ut:______________________________________________________________________

4. Når jeg er nervøs så gjør jeg slik: ____________________________________________________________________________

Indre-dialog
(Det du sier til deg selv)

Visualisering
(Det du ser for deg)

Spenning.reg
(Det du gjør for å roe ned/gire 

opp kroppen/
tankevirksomhet)

Målsetting
(Det du vil skal skje/ikke skje)

-Hva tenker jeg på..................................................................................

-Hvordan føles kroppen ut....................................................................

-Hva gjør jeg..........................................................................................

-Hva er det jeg vil................................................................................... 

-Hva tenker jeg på..................................................................................

-Hvordan føles kroppen ut....................................................................

-Hva gjør jeg..........................................................................................

-Hva er det jeg vil................................................................................... 

-Hva tenker jeg på..................................................................................

-Hvordan føles kroppen ut....................................................................

-Hva gjør jeg..........................................................................................

-Hva er det jeg vil................................................................................... 

God aktivering, den hjelper meg til å:______________________ Dårlig aktivering, den  hindrer meg i å:______________________

Dårlig aktivering, den  hindrer meg i å:______________________



Prestasjonsutviklingens paradoks og hemmelighet

Utøverne må tro og jobbe etter prestasjonsprosessens 
pragmatisme – og jobbe for å finne mening, mestring og 
utvikling i møte med prestasjonsprosessens virkelighet (til dels 
ukontrollerbar motgang og medgang) fremfor panikk og eufori –
så øker utøveren sannsynligheten for at den får det beste ut av 
seg selv og andre – men det er ikke nødvendigvis alltid lett og 
behagelig.   

(Collins & MacNamara, 2012; Collins, MacNamara, & McCarthy, 
2016a; Collins, MacNamara, & McCarthy, 2016b). 



Takk for oppmerksomheten!  


