
Hvordan kan jeg hjælpe mit barn med at 
håndtere stress og angst? 

Angst er en følelse af nervøsitet og ubehag og kan finde sted på forskellie niveauer. Sport kan ofte
udløse angst, når børn er placeret I situationer som de finder krævende, stressende og usikre
(eks. Første konkurrence I en ny aldersgruppe, en kamp som de anser som yderst vigtig, eller at
tage et straffekast). Det er vigtigt at forstå, at alle atleter vil opleve en form for angst, da det er en
del af spændingen og den udfordrende oplevelse som sker I den sportslige konkurrence.

Hvad er tegn og symptomer på angst?
Angst kan påvirke dit barn både mentalt og 
fysisk, derudover kan det også påvirke deres 
opførsel. Nogle af de symptomer man kan kigge 
efter er understående:
§ Mentale (eller kognitive) symptomer kan 

inkludere bekymring, vanskelighed ved 
koncentrering samt at være irriteret. Kig 
efter om dit barn let bliver distraheret, eller 
er mere stille end normalt. 

§ Fysisk (eller somatisk) symptomer kan 
inkludere fugtige håndflader, øget puls, 
sommerfugle I maven, øget muskelspænding, 
hyppige toiletbesøg, sved, følelsen af at være 
syg samt udfordringer ved at falde I søvn. 

§ Sammenhængende præstation eller udførsel 
af tekniske færdigheder samt det at træffe 
afgørende beslutninger går bedre I 
situationer hvor der ikke er tale om 
konkurrence sammenlignet med 
konkurrencesituationer. Dette er også et 
tegn på, at uforholdsmæssig stor bekymring 
kan have en negativ indflydelse på 
præstationen. 

Strategier til at håndtere angst: 
Træn sommerfuglene til at flyve i 

fælles formation

§ Accepter dit barns bekymring og hjælp dem 
med at dele og diskutere hvad det er de er 
bekymret over.  

§ Forklar at alle atleter oplever angst, og 
opmuntre dit barn til at anse angst som en 
ting der opstår fordi sporten har betydning 
for dem. Det er kroppens møde at hjælpe 
dem med at blive klar for konkurrence. 

§ Introducer dem for nogle basis strategier 
som kan hjælpe dem med at acceptere eller 
håndtere deres symptomer. Dette kunne 
inkludere nogle simple åndedræts og 
mindfulness teknikker, eller anden form for 
afslapning. 

§ Opmuntre dem til at tage 5 minutter til fuldt 
mentalt at forberede sig, ved at forestille 
dem selv præstere roligt med selvtillid I 
konkurrencen eller kampen. 

Based on: 
Hanton, S., & Jones, G. (1999). The effects of a multimodal intervention program on performers II: Training the butterflies to fly in formation. The 

Sport Psychologist, 13 (1), 22-41. 


