
Hvordan vil mit barn udvikle sig psyko-socialt?

Psyko-social udvikling referer til et barns udvikling af evnen til at interagere i en social 
verden. Gennem social interaktion med andre (f. eks. gennem sport) får børn indsigt i

dem selv. 

Psykosocial udvikling relaterer også til udvikling på andre områder såsom kognition og fysisk
udvikling. Unge mennesker har brug for at lære uafhængig tænkning, beslutningstagen og
problemløsningsevner fra deres forældre og andre voksne der er omkring den (såsom
trænere), så de kan bruge disse evner i deres relationer til jævnaldrende. Sportsmiljøer kan
tilbyde et givende miljø i dette øjemed, idet det giver de unge muligheder for at udvikle sig
både individuelt og gennem gruppeaktiviteter.

Ungdom: Stærkere følelser og fokus på jævnaldrende
• Bekymringer omkring fysiske ændringer kan være et følsomt emne og fremkalde stærke

følelser. Hormoner påvirker også humøret og de generelle følelsesmæssige reaktioner. 
• Besvær med at håndtere stress (krav fra skolen eller pres fra jævnaldrende) kan føre til

mentale sundhedsproblemer såsom depression og angstlidelser. 
• For at opnå en større uafhængighed må de unge orientere sig selv mod deres

jævnaldrende. Positive forhold til jævnaldrende er meget vigtige og bør underbygges af
forældre og trænere. 

Der er mange teorier som relaterer sig til psyko-social udvikling, og en af hovedteorierne er
Eriksons. Denne teori foreslår at unge børn vil bevæge sig gennem de følgende stadier. Alle
stadierne er alderrelaterede, ikke aldersafhængige. 
• Spædbarnsfase (0-18 måneder) – vigtigste forhold er det til moderen (eller den person der 

primært tager sig af barnet) mens de lærer at stole på at deres basale behov vil blive
dækket.

• Tidlig barndom (2-4 år) - vigtigste forhold er med forældrene og børnene begynder at 
udvikle autonomi efterhånden som de udforsker verden omkring dem.

• Førskole-alder (4-5 år) - vigtigste forhold er til familien og børnene begynder at udvikle
initiativ, mod og uafhængighed, ofte gennem leg og udforskning. 

• Skolealder (6-12 år) – naboer og andre skolebørn udgør de vigtigste forhold og børnene
begynder at øge deres selvbevidsthed sideløbende med deres selvtillid.

• Ungdom (13-19 år) – jævnaldrende og rollemodeller påvirker sandsynligvis de unge mest og
i denne fase vil de unge ofte være optaget af hvordan andre opfatter dem.

• Tre yderligere stadier af tidlig voksen (20-39 år), voksen (40-64 år) og moden (65 år+) fuldgør
teorien.


