
Hvordan kan jeg forbedre mit barns 
selvværd?

Dit barns selvværd er bestemt af, hvor eget værdi de anser sig selv for at have som person
(dvs. Deres egen forståelse af selvværd). Derfor kan det blive anset som en overordnet
rangering eller evaluering af, hvor godt de tænker de klarer sig, og er en afgørende
komponent af deres mentale sundhed og generelle velvære. Selvværd repræsenterer det
grundlæggende fundament til mange andre psykologiske kvaliteter, inklusiv selvtillid.

Hvilken indflydelse har sport på mit 
barns selvværd?

Deltagelse I sport kan have en positiv 
indflydelse på dit barns selvværd ved 
at forbedre deres fysiske selvfølelse 
(dvs. Følge sig kompetent med deres 
fysiske kompetencer, og have en 
positiv forståelse af deres krop), 
ligesom det kan udvikle deres sociale 
og følelsesmæssige kompetencer. Men 
sport kan også gøre børn sårbare 
overfor lavt selvværd hvis de oplever, 
at de mangler naturlige kompetencer 
eller tænker deres krop er 
utilstrækkelig I den valgte sport. Den 
intense deltagelse og forpligtelse som 
er krævet I nogle sportsgrene kan også 
medføre, at forældre negligere deres 
barns sociale og faglige udvikling inden 
for andre områder, hvilket kan have 
negativ indflydelse på arnets
selvfølelse inden for disse områder, og 
senere derees generelle selvværd. 

Hvordan kan jeg hjælpe med at udvikle mit barns 
selvværd?

Først, husk at vise ubetinget kærlighed til dit barn,
denne hengivenhed er ikke et resultat af en præstation
eller et resultat. Giv dit barn mulighed for at udvikle
selvværdsfølelsen som en person I andre arenaer af livet
udenfor sporten (f.eks. Fagligt og socialt), og ros deres
proces og udvikling I disse arenaer. Dette vil hjælpe dit
barn med at udvikle og sætte pris på en pred identitet,
og herigennem blive en person med massere af
holdninger og komponenter I deres liv.
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Hvad er mit barns selvværd baseret på ? 

Dit barns selvværd stammer ofte fra dets selvfølelse I 
fire nøgle domæner I livet:


