
Psykologiske styrker og trivsel:
Syv gode råd 

Udvikling af mental styrke er en kompleks proces, hvor forældre har en nøgle rolle, specielt i barndommen og
teenageårene. Med dette for øje, tilbyder vi syv gode råd for sportsforældre som vil hjælpe deres børn med den
mentale udvikling og trivsel.

Find en dygtig og
støttende træner 

Find en træner som vil skabe et godt miljø, løbende udfordre dit barn (I forhold til 
selvudvikling) og gradvist udsætte det for stressende situationer (dvs. Stimulerende 
træning). 

Involver dit bar I 
beslutninger 
omhandlende deres 
sport 

Involver løbende dit barn I beslutninger trinvist med at de bliver ældre, da dette vil 
hjælpe dem med at skabe ejerskab og opmuntre dem til at tage ansvar for deres egen 
udvikling. 

Skab e hård 
arbejdsmoral og 
forpligtelse til at 
præstere 

Bliv enig om mål og forventninger med dit barn I relatioin til den grundlæggende 
præstation og de værdier som er centrale I træning og konkurence (høj indsats, 
forpligtelse, koncentration, læring) og moral (sporsperson; holdet) hvilket vil hjælpe 
dit barn med at øge deres potentiale I sport og andre domæner. 

Se og påskynd 
processen 

Hjælp dit barn med at udvikle stærke og stabile følelser af selvtillid, ved at se og 
påskønne deres proces, udvikling og konstante arbejde. Hjælp med at de oplever det 
sjove I sport, og lær dem at dette kommer fra t udvikle sig selv ligegyldigt resultatet. 

Opmuntre dit barn til 
at reflektere over de 
områder der kan 
forbedres 

Hjælp dit barn med at reflektere over deres præstation og identificer både styrker og 
områder der kan forbedres. Når området for forbedring er blevet identificeret, 
opmuntre så dit barn til at kommunikere med deres træner, og arbejd både med dem 
inde og udenfor træningen. 

Anse fejl og nederlag 
som en vigtig del af 
udvikling 

Hjælp dit barn med at få et perspektiv og opfatte udfordringer (eks. Ikke at blive 
udvalgt, skader og dårlig form) som udfordringer og mulighed for personlig udvikling,
istedet for trusler. Fejl og nederlag er uundgåelige I sport, så det er vigtigt at anse 
dem som læringsmuligheder. 

Introducer dit barn til 
basis psykologikse 
kompetencer og 
strategier

Hjælp dit barn med at udvikle basis psykologiske kompetencer, ved at prøve nogle 
simple strategier (eks. Positiv indre dialog, simple åndedrætsøvelser, mindfulness, 
forestilling). Dette kan være et fundament for håndtering af udfordringer og pres i 
moderne sportsmiljøer. 


