
Hvordan kan jeg hjælpe mit barn med 
vedvarende motivation?

For at dit barn skal føle sig motiveret, har dit barn behov for at føle en form for selvstædighed (dvs. At de
har en form for valg i deres sport), forhold (dvs. Tæt relation til træneren og andre spillere) og vigtigst
kompetence (dvs. Føler at de er gode til deres sport). Men over en længere periode er det afgørende for
hvordan dit barn bibeholder deres motivation, hvordan de håndterer succes og nederlag.

Hvordan kan jeg hjælpe mit barn med at blive mere opgaveorientet?
Mange børn har tendens til at have en høj ego-orientering I konkurrence, da de ofte fokusere på 
resultatet. Det er vigtigt at hjælpe dit barn med at udvikle en høj opgaveorientering, da dette vil fungere 
som et sikkerhedsnet for deres motivation, hvis de går gennem en periode med dårlig præstation eller 
udfordringer I processen. Forældre kan hjælpe med at skabe et opgaveorienteret miljø, ved at fokusere 
på at succes i sport handler om positiv udvikling, individuel udvikling, og at lære gennem vedvarende 
konkurrencedygtig indsats. Forældre skal undgå at sammenligne deres barn med andre atleter, og 
påskønne vedholdenhed. Samtidig er det vigtigt at pointere at fejl er en vigtig del af læringsprocessen. 

Hvorfor håndterer nogle børn succes og nederlag forskelligt? 
Børn lærer forskellige måder at vise hvad kompetence er, og dette medføre at de anser succes og
nederlag på forskellige måder. Et barn som er meget opgaveorienteret får følelsen af kompetence fra
personlig udvikling, forbedring og arbejde. Derimod får børn som er meget ego-orienterede følelsen af
kompetence fra at præstere bedre end andre, vinde og vise deres kompetence med mindst mulig
arbejdsindsats.

Hvordan opføre ego-orienterede atleter sig?
Ego-orienterede atleter har det godt når de 
præsterer godt, men har udfordringer med uvished. 
Under pres eller når de ikke præsterer godt, undgår 
de udfordrende opgaver, mindsker effekten, og her 
større tendens til at snyde, angst og lav nydelse af 
sport. Disse atleter kan også have udfordringer med 
transition til højre niveau I sport, når de møder 
stærkere modstandere. 

Hvordan opføre opgaveorienterede atleter 
sig? 

Opgaveorienterede atleter her en tendens til at 
have en mere stabil forståelse af deres 
kompetencer og konstant vise højt niveau af 
indsats og udholdenhed, oplever det er sjovt, er 
tilfredse samt har et stabilt præstationsniveau. 
Da de tendere til at fokusere på elementer som 
kan forbedres, vælger de ofte de mere 
udfordrende opgaver, som vil udvikle deres 
nuværende niveau. 
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