
Selvtillid henviser til den enkeltes tro på egne evner til succesfuldt at håndtere en bestemt situation (eks.
Sportslig konkurrence) eller en specifik opgave (f.eks. Foretage et straffe).

Hvordan kan jeg hjælpe mit barn med at udvikle 
selvtillid? 

Hvorfor svinger mit barns selvtillid så meget?

Sport er svært og udfordrende, for der er altid et element af usikkerhed I forhold til hvad der vil ske I en
konkurrence. Ingen atleter føler sig selvsikre hele tiden, og dit barns selvtillid vil svinge og have naturlige dyk.
Det er ofte fordi de baserer deres sportslige selvtillid på relativ små og ukontrollerbare ting (eks. Vise deres
evner overfor andre). Nøglen til at udvikle en mere robust eller stabil selvtillid I sport, er at få selvtillid I sport
er, at få selvtillid fra en bred vifte af kontrollerbare ting (eks. Opfattelsen af forberedelse eller håndtering og
forbedring I træning). Dette er vigtigt, idet dit barn derved har flere steder at opnå positiv tro på egne evner,
hvis det ikke lykkes inden for et specifikt område.

Hvor får atleter deres selvtillid fra?

• Beherskelse (dvs. Udvikling og forbedring af deres kompetencer)
• Demonstrering af deres egne (dvs. Vinde over andre eller vise overlegne evner) 
• Erfaring med at deltage I mental og fysisk forberedelse af høj kvalitet
• Præsentation af én selv (dvs. Se og føle sig god, clean kit, velforberedt) 
• Social support (dvs. Support og opmuntring fra forældre og holdkammerater) 
• Træneren (dvs. Have tiltro til at træneres foretager de rigtige beslutninger) 
• Medfødt talent (dvs. Overlegent talent) 

Hvordan kan jeg hjælpe mit barn med at udvikle robust selvtillid?

Giv dit barn en bred vifte af muligheder, så de kan finde en sport som de er gode til. Derudover skal du
opmuntre dit barn til at finde sine styrker, samt områder som skal forbedres for at forbedre deres
kompetencer. Som en del af denne proces, skal man være glad for processen og det arbejde samt styrken som
er en del af læringsprocesen. Da selvtillid naturligvis vil variere I nogle sportsgrene (eks. I forhold til
scoringssystem, struktur osv.), skal du som støtteperson altid opmuntre til vedholdenhed, hvis dit barn finder
nogle situationer udfordrende. Vær sikker på, at du får dit barn ind på det rette konkurrencenivea, basret på
deres nuværende nivaeu af kompetencer, og vær sikker på at de er mentalt og fysiske parate til at konkurrere.
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