
Hvilken indflydelse har jeg som forældre muligvis 
på mit barns sportslige karriere?

En stor indflydelse! Gennem den støtte og opmuntring du giver dit barn, kan du hjælpe dem med at nyde deres
deltagelse og opnå deres fulde potentiale. Som forælder kan du påvirke dit barn på en række måder,
eksempelvis som rollemodel, hjælper og tolk i forbindelse med de sportsoplevelse.

Forældre som rollemodeller
Dit barn vil lære meget af at se dig. Hvis de ser dig
deltage i sport, nyder at lære nye færdigheder, samt
positive reaktioner på udfordringer eller tabe, vil de
sandsynligvis replikkere denne adfærd. På samme
måde, hvis de ser dig bevare kontrollen på sidelinjen,
have respekt for dommeren og andre forældre, heppe
på begge hold og fremme positive
sportsbegivenheder, er de også mere tilbøjelige til at
demonstrere disse former adfærd.

Forældre som hjælpere
Den mest oplagte måde, hvorpå du vil påvirke dit
barns sportsoplevelse, er gennem din
tilvejebringelse af muligheder, information og
hjælp. Specielt som forælder er du ansvarlig for at
levere:
• Mærkbar støtte - betaling for udstyr,

coaching, konkurrencer og rejser, forpligter
tid til at tage børn til træning og
arrangementer, så børn bliver fodret, klædt
på og klar til at gå!

• Følelsesmæssig støtte - at være der for at
samle stykkerne når det går galt, at støtte dit
barn, uanset om de vinder eller taber, og
hjælper dit barn med at navigere bumpene i
vejen, vil de uundgåeligt blive udsat for.

• Informationsunderstøttelse - giver dit barn
vigtige oplysninger om deres trænings- og
konkurrenceplaner, hjælper dem med at
kommunikere med deres træner og holde
dem informeret omkring deres sport.

Gennem denne støtte gør du det muligt for dit barn
at deltage i sport. Uden din støtte ville deres sport
ikke være muligt!

Forældre som tolke
Gennem dine kommentarer og svar til dit barn,
hjælper du dem med at skabe mening om deres
sportslige oplevelser. Når du f.eks. snakker med dit
barn om at vinde og tabe, lægger du så vægt på
resultatet af en præstation, vil et barn sandsynligvis
også dømme deres succes ud fra om de har vundet
eller tabt. I modsætning, vil børn være mere
tilbøjelige til at dømme deres succes ud fra deres
læring og erfaring, ved at du har fokuset på de
forskellige færdigheder, nydelse og venner man ville
kunne opnå gennem sporten.
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