
Hvordan kan jeg sikre at mit barn får 

noget ud af at dyrke sport?

Til at starte med er det vigtigt at kende det udbytte der kan være forbundet med 
at dyrke sport. Dette udbytte omfatter:
• Fysiske og sundhedsmæssige fordele så som kondition, kropslige 

færdigheder, styrke, smidighed og hurtighed.
• Sociale fordele så som at lære at samarbejde med andre, udvikle 

lederegenskaber, udvikle venskaber og at lære at løse konflikter på en 
hensigtsmæssig måde.  

• Psykologiske fordele så som modstandskraft, lære at udfordre sig selv, 
problemløsning, at lære af nederlag og at være vedholdende under svære 
eller krævende forhold. 

Derefter er det vigtigt at fokusere på disse positive værdier og fordele. Dette kan
du gøre gennem de spørgsmål du stiller dit barn omkring sport, og hvordan du
reagerer på sejr og nederlag. For eksempel ved at spørge dit barn hvad det lærte
i konkurrence hellere end hvad resultatet blev, eller ved at fokusere på hvad det
syntes var sjovt i en træning hellere end hvordan det klarede sig i forhold til deres
holdkammerater. Disse og lignende spørgsmål er med til at huske dit barn på at
glæde og udvikling er hovedformålet ved at dyrke sport. Ved at opfordre dit barn
til at fokusere på glæden ved at udvikle færdigheder er du med til at øge
chancen for at dit barn fortsætter med at dyrke sport i længere tid og have en
bedre oplevelse end blot at have fokus på at vinde.

Til sidst er det vigtigt at være opmærksom på at det ikke kun handler om 
hvordan du påvirker dit barn der afgør hvad dit barn får ud at at dyrke sport. Det 
sportslige miljø har også indflydelse på hvordan dit barn tænker og agerer. Stil 
dig selv følgende spørgsmål:
• Fremmer trænerne respekt, personlig udvikling og lighed? 
• Bliver fejl set som muligheder for læring? 
• Hvordan er stressniveauet i miljøet, hvor dit barn dyrker sport? 
• Støtter holdkammerater hinanden? 
• Viser de andre spillere sportslig opførsel? 
Hvis svarene på disse spørgsmål ikke er positive, så er det ikke sikkert at miljøet er med til at 
fremme positiv udvikling for dit barn. I sådan en situation kan du snakke med dit barns træner for at 
forstå trænerens tilgang til træning. Derefter kan du beslutte hvorvidt du ønsker at dit barn skal 
være involveret i sådan et miljø eller om et andet miljø ville være bedre for dit barn. 


