
Hvorfor skal mit barn dyrke sport?

Sport får en del negativ omtale i medierne. Dog er konkurrencer som oftest
præget af positiv sportslig opførsel. I et forsøg på at fremme sportslig
opførsel kan det være en god idé at fokusere på de positive historier i
forhold til sportslig opførsel i sport. Positiv sportslig opførsel er mere
almindelig end vi tror!

Udøvere som er nået langt i deres karriere har nogle gange et stort fokus
på at vinde. Der findes dog også mange dygtige udøvere der har fokus på
udvikling af egne færdigheder og på at lære mere om selve sporten. Mange
har rigtig stor respekt for den sport de dyrker, de krav den stiller, og de har
en stærk forventning om hvordan udfordringer bør håndteres. Der findes
mange eksempler på udøvere, der er på et rigtig højt niveau som
anerkender den moralske del af sporten og viser positiv sportslig opførsel.

Et eksempel er Robbie Fowler, som 
spillede for Liverpool FC. Han bad 
dommeren om at undlade at give 

ham et straffespark, fordi at 
modstanderen ikke havde ramt 

ham, men kun bolden. 

Et andet eksempel er fra dengang 
Stan Warwinka spillede imod 

Roger Federer i Australian open. 
Warwinka bad Federer om at lave 

en challenge imod dommerens 
afgørelse, fordi han vidste at 

dommeren havde set forkert.

De nævnte eksempler ovenover er blot to eksempler på god moralsk
adfærd. Mere almindelige, men ikke mindst lige beundringsværdige
eksempler findes der også mange af. Disse omfatter bl.a. at vise respekt og
bekymring for modstanderen eller verbalt at opmuntre og støtte andre
spillere. Den proces den finder sted, når man alene eller sammen med
andre forsøger at overvinde de udfordringer som sporten stiller kan i sig
selv forstås som positiv moralsk adfærd. Som forælder kan du opfordre dit
barn til at vise god moralsk adfærd ved at dele gode eksempler med dit
barn, og ved at opfordre det til at opsøge muligheder for at udvise god
moralsk adfærd i sport.


