
Hvordan kan forældre støtte deres barns 

udvikling gennem sport? 

Forældre er i en position, hvor de kan opmuntre deres børn til deltage i fysisk aktivitet 
fra en tidlig alder. Gennem enthusiame for bevægelse og sport kan du støtte alle 

aspekter af dit barns udvikling

Der er en grænse for hvor meget du realistisk kan håbe at påvirke i relation til dit barn
sportslige udvikling, da den påvirkes af både genetiske, erfaringsmæssige og miljømæssige
faktorer. Det er mere vigtigt at du som forælder forstår, at udviklingen er en dynamisk,
kompleks og ikke-lineær proces. Til tider virker dit barn måske dygtigere end andre, men de
er måske blot længere fremme i deres udviklingsproces eller omvendt. Som en konsekvens
heraf, er det derfor mere værdifult at fokusere på dit barn individuelle fremgang, fremfor at
sammenligne det med andre børns resulater, samt at støtte dem i at nyde oplevelsen, fordi
det vil holde dem motiverede til at fortsætte og blive bedre.
pport them to enjoy their experience, as this will keep them motivated to play and improve.

Nogle vigtige principper i forhold til at støtte dit barns udvikling 

• Prioriter udviklingen af basale motoriske/fysiske evner tidligt
• Forstå de grundlæggende ting omkring udvikling og husk at dit barns 

udviklingsmæssige alder må påvirker deres sportspræstation (positivt eller 
negativt)

• Fokuser på dit barns fremgang med særlig opmærksomhed på langsigtet 
udvikling fremfor kortsigtede forbedringer.

• Vær en rollemodel for den adfærd du gerne vil se fra dit barn, da du vil have den 
største effekt på deres psyko-sociale udvikling.

• Som forældre bør du også være opmærksom på hvordan trænere arbejder og 
træner for at se om de tager udvikling i betragtning. For eksempel:
• Skaber træneren et positivt og trygt klima? Hvordan kommunikere han/hun? 

Er det svarende til dit barns kognitive udvikling?
• Tager træneren børnenes fysiske og kognitive udvikling med i sine 

overvejelser? Er de valgte øvelser for eksempel svarende til aldersgruppen som 
han eller hun træner, eller er der en rigid “samme øvelse til alle”-tilgang?

• Er træneren opmærksom på de unges følelser eller psykiske tilstand? Er 
han/hun interesseret i dem?

• Holder træneren styr på udviklings- og præstationsmarkører i sin planlægning 
af træningen?


