
Seks tips til at maksimere din involvering i dit 
barns sport

1) Vælg passende muligheder for dit barn og yde den nødvendige support
Beviser tyder konsekvent på, at børn nyder godt af stikprøver af en række sportsgrene, når de er unge. Inden de 
i midten af ungdomsårene vælger at specialiserer sig i en eller to sportsgrene. Som forælder vil du stå over for 
mange modstridende oplysninger, men det vil være gavnligt at opmuntre dit barn til at deltage i en række 
forskellige sportsgrene.

2) Forstå og anvende en autoritativ eller autonomi-støttende forældre stil
Folk er forælder på mange forskellige måder, og vi har brug for mere forskning om fordele og ulemper ved 
forskellige tilgange i sport. Indtil videre ser det ud til at det kan være nyttigt, hvis du påtager en autonomi-
støttende tilgang, giver dit barn valg og en vis fleksibilitet i forhold til krav, samt giver dem vejledning frem for 
streng instruktion.

3) Administrer konkurrencer følelsesmæssige krav og vær rollemodel i forhold til disse Med alle de 
følelser der er forbundet med konkurrencer, er det nemt at komme til at agere på en måde, som du normalt 
ikke ville! Det tager virkelig tid at forstå, hvilke konsekvenser din adfærd har på konkurrencer og udvikle 
strategier til at håndtere disse krav.

4) Foster og opretholde sunde relationer med andre i idrætsmiljøet
Børns sportsoplevelser påvirkes af mange mennesker, især deres træner og andre forældre. Derfor er det 
vigtigt, at en forælder udvikler effektive og venlige forhold til disse personer. Hvis du har gode relationer med 
andre i sportsmiljøet, kan du dele viden og informationer, samt sikre dig hvad der har været i træning og 
konkurrencer matcher dine kommentarer og vejledning fra træneren.

5) Administrer de organisatoriske og udviklingsmæssige krav til dig.
Desværre kan ungdomssport være meget krævende for forældre. For at kunne bedst støtte dit barn er det 
virkelig vigtigt, at du er i stand til at klare disse krav, og at du har nogle strategier på plads, i forhold til at kunne 
reducere den indflydelse disse kan have på dig og på dig og dit barns forhold. Nogle forslag til at håndtere disse 
krav findes i afsnittet med forældres erfaringer på sportparent.eu hjemmeside.

6) Tilpas dit engagement i de forskellige stadier af dit barns sportslige rejse
Hvilke børn har brug for, at deres forældre ændres, da de udvikler sig i sport og støder på forskellige 
udfordringer. Som forælder er det vigtigt, at være opmærksom på, når dit barns behov ændrer sig. At engagere 
dig i din kommunikation med dit barn, og konstant at kommunikere om den støtte de har brug for fra dig, og på 
hvilken måde der er bedst at gøre dette på.
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