
Hvordan kan jeg hjælpe mit barn med at 
håndtere tilbagegang og udfordringer? 

Som forælder kan det være meget svært at se dit barn står overfor udfordringer og tilbagegang. Desværre er 
det en uundgåelig del af de unges sportsoplevelsen, og som forælder kan du spille en vigtig rolle ved, at 
hjælpe dit barn med at klare det. Før du kan hjælpe dit barn, skal du først sørge for, at dine egne følelser ikke 
påvirker situationen (se afsnittet med forældres erfaringer for forslag).

Støtte udviklingen af copingstrategier
Når atleter skal udvikle coping-strategier er det vigtigt for forældre at:
• Udvikle et støttende forhold for dit barn. De skal vide, at du er der for dem, når tingene ikke går godt.
• Tag dig tid til at sikre, at du viser dit barn, at du forstår, hvad de oplever, men også giver dem mulighed

for at udvikle deres uafhængighed, så de har tillid til deres evne til at klare sig selv.
• Hjælp dit barn til at reflektere over de erfaringer, som de har fået. Stil dem spørgsmål om situationen,

hjælp dem til at sætte erfaringerne i perspektiv, del dine erfaringer med dem, og om muligt giv dit barn
mulighed for at udøve coping-færdigheder.

Atleter læring om coping
Det er vigtigt at indse, at udfordringerne ikke altid er en dårlig ting. Atleter oplever forskellige udfordringer,
som vil kræve nye håndteringsstrategier af dem. For eksempel vil atleter sandsynligvis prøve en række
forskellige strategier i forskellige situationer, nogle af disse vil fungere, og andre vil ikke. Som forælder kan du
opmuntre til reflektion over deres egne coping forsøg, for at kunne identificere hvad de kan afprøve næste
gang de støder på en udfordring. Gennem denne proces med forsøg og fejl, får atleter en lang række coping-
færdigheder, som vil hjælpe dem, når de skal udvikle sig i sporten.

Betydningen af at støtte udviklingen af aktive coping-strategier
Forskning har vist, at de forældre, der hjælper børn med at engagere sig i aktive coping-strategier. Det er
strategier, der sigter mod at løse problemer og udfordringer, ses som mere støttende end forældre, der
opfordrer børn til at ignorere eller undertrykke udfordringer. Ved aktivt at hjælpe med at klare udfordringer
demonstrerer du, at du forstår situationen, og du støtter dit barns udvikling og vækst.
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