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Min plan for i dag!

Introduktion og formål
Intro til karriereperspektivet
Sportsforældrerollen
Øvelser og gode råd
Spørgsmål og afrunding

05-10-2015

Formål og mål

At give et indblik i ”livet som ung idrætsudøver” 
drøfte nogle af de dilemmaer og udfordringer 
som forældre til en (begyndende) 
eliteidrætsudøver. 

At give andre perspektiver til rollen som 
sportsforældre, så I kan være den bedst mulige 
støtte for udøverens idrætslige udvikling og 
trivsel.

05-10-2015
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Hvad er sportspsykologi / Life-skills? Hvad er sportspsykologi / Life-skills? 
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Folkeskole Ungdoms-
uddannelse

Videregående 
uddannelse/ 

erhvervsarbejde/ 
professionel 
sportsudøver

Professionel sportsudøver/
Erhvervsarbejde

Forældre
Søskende 

Venner

Venner 
Træner 

Forældre

Holdkammerater
Træner

Konkurrenter
Partner

Familie
Venner
Træner

Kollegaer

Uddannelse og 
erhvervsmæssig 

udvikling

Nøglepersoner

Barndom Pubertet Ungdom Voksen

Prøve-årene �
Specialiseringsårene 

Talent
Investerings-årene

Elite
Toppræstationsårene

Karriere
afvikling

Personlig udvikling

Sportens udvikling

Sportskarrieren
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Introduktion til sport

Prøveår – diversifikation

Aktiviteterne:

•Lidt målrettet træning
• Meget selvorganiseret legende træning
• Fokus på flere sportsgrene

Motionist

• Lidt målrettet træning
• Meget selvorganiseret leg
• Fokus på sundhed og sjov. 

Specialiseringsår
Aktiviteterne:

• Selvorganiseret leg og 
målrettet træning i balance 
• Færre sportsgrene. 

Investeringsårene
Aktiviteterne:

•Meget målrettet træning
• Lidt selvorganiseret leg
• Fokus på én sport

Tidlig specialisering

Aktiviteterne:

• Meget målrettet træning
• Lidt selvorganiseret 
legende træning
• Fokus på én sport

Sandsynligt udfald:
Deltagelse i motion
Øget fysisk sundhed og glæde

Sandsynligt udfald: 
Elite præstationer. Øget fysisk sundhed 

og glæde. Større fastholdelse af 

talenter

Sandsynligt udfald: 
Elite præstationer. Reduceret fysisk 

sundhed og glæde. Mindre 

fastholdelse

(Storm et al., 2011, inspireret af Côté et al, 2007)

Folkeskole Ungdoms-
uddannelse

Videregående 
uddannelse/ 

erhvervsarbejde/ 
professionel 
sportsudøver

Professionel sportsudøver/
Erhvervsarbejde

Forældre
Søskende 

Venner

Venner 
Træner 

Forældre

Holdkammerater
Træner

Konkurrenter
Partner

Familie
Venner
Træner

Kollegaer

Uddannelse og 
erhvervsmæssig 

udvikling

Nøglepersoner

Barndom Pubertet Ungdom Voksen

Prøve-årene �
Specialiseringsårene 

Talent
Investerings-årene

Elite
Toppræstationsårene

Karriere
afvikling

Personlig udvikling

Sportens udvikling

Sportskarrieren
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KARRIEREN
Hvordan ser et karriereforløb ud?

Folkeskole Ungdoms-
uddannelse

Videregående 
uddannelse/ 

erhvervsarbejde/ 
professionel 
sportsudøver

Professionel sportsudøver/
Erhvervsarbejde

Forældre
Søskende 

Venner

Venner 
Træner 

Forældre

Holdkammerater
Træner

Konkurrenter
Partner

Familie
Venner
Træner

Kollegaer

Uddannelse og 
erhvervsmæssig 

udvikling

Nøglepersoner

Barndom Pubertet Ungdom Voksen

Prøve-årene �
Specialiseringsårene 

Talent
Investerings-årene

Elite
Toppræstationsårene

Karriere
afvikling

Personlig udvikling

Sportens udvikling

Sportskarrieren

Forskellige forventninger og krav 
fra mange forskellige arenaer og 

meget lidt tid!
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Nu/Snart Indenfor det 
næste år

Indenfor de næste 
3 år

Engang i 
fremtiden

Sport

Uddannelse

Job

Socialt og 
familieliv

Eksempel på en atlets kommende skift i og udenfor sporten
”Beskriv atletens planer samt det, som du forventer, vil ske på de nævnte områder”

Nu/Snart Indenfor det 
næste år

Indenfor de næste 
3 år

Engang i 
fremtiden

Sport Ungdomslands-
hold

Ungdom højeste 
niveau

Senior
Skifte til storklub
Stadig 
ungdomslands-
hold

Fast mand på 1. 
hold

Deltidsprof.

Landsholdspiller

Professionel

Landsholdspiller

Uddannelse 2 g. på Team DK 
Gymnasium

3. g Universitet
Studerer idræt

Job Deltidsprof Professionel spiller 
og længere 
fremme træner

Socialt og 
familieliv

Kæreste

Bor på kollegium

Flytte sammen 
med kæreste

Have en lækker 
lejlighed

Blive gift –
få børn

Eksempel på en atlets kommende skift i og udenfor sporten
”Beskriv dine planer samt det, som du forventer, vil ske på de nævnte områder”
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Life skills

Life skills er psykologiske færdigheder der tilegnes gennem 
undervisning eller erfaring og som bruges til at håndtere 
modgang, problemer eller spørgsmål som opstår i dagligdagen 
og i karrieren, i og udenfor sport (Larsen, 2011). 

Life skills kan bl.a. handle om: 
1) at være god til at samarbejde eller kommunikere effektivt 
(socialt)
2) udøverens indstilling, at kunne sætte mål eller planlægge 
(personligt)
3) at kunne kontrollere nervøsitet og spænding 
(følelsesmæssigt). 
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Forskning viser…

Personlige life skills

Selvbevidsthed, målsætninger, motivation, planlægning og 
organisering, evne til at arbejde hårdt og håndtering af resultater og 
udvikling

Sociale life skills

Vise respekt, evne til at udnytte teamet, sætte pris på familien og 
skolen som ressourcer og generelle sociale færdigheder

(Larsen, 2012)

Fra talent til elite/senior

TALENT ELITE/SENIORBÆNKEN /BÆNKEN /
% 

KOMMUNI-
KATION

SKADER
ARBEJDE 

/PRO

Udvikling 
af 

talenter

Teknik

Taktik

Fysik Psyken 

Life 
skills
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Sportsforældrerollen - status

Udfordringer
Skader
Tid
Økonomi
Søskende
Følelser
Uddannelse
Modgang
Succes
Præstationer
Andet?

Støtte og hjælp?
Hvad kan I gøre?
Hvad kan være svært?
Hvad er jeres 
gevinster?

05-10-2015

Forældrerollen…

Familier kan være underinvolverede, moderatinvolverede eller 
overinvolverede. 

Moderat forældreinvolvering er forældre, det bedst fremmer og 
støtter deres børn (Hellstedt, 1987)

Forældresupport er positivt sammenhængende med glæde og 
entusiasme (Power & Woolger, 1994)
Sammenhæng mellem højt familieengagement og en større opnåelse 
af fysisk kompetence (Brustad, 1993)
Forældrestøtte lindrer stress (VanYperen, 1995)
Forældresupport og høje forventninger kan tolkes som en kilde til 
pres og stress (Brustad, 1998; Hellsted, 1990)
Helt op til 36 % af forældrene ansås i et studie indenfor tennis at 
have negativ indflydelse på børns udvikling (Gould et al., 2006)

05-10-2015
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At have et talent i familien kan: 

Lægge bånd på familiens fritid
Gøre det svært at holde sammen på familielivet – når 
meget tid bruges på det ene barn
Give store ændringer i vaner og planlægning
Påvirke søskendes liv
Give hård økonomisk belastning til familien
Søskendejalousi

05-10-2015
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… kontrollere …ikke kontrollere

Din feedback Dit barns følelser
Dit kropssprog Dit barns præstation
Din attitude Dit barns motivation
Dit stemmeleje Rangeringer
Hvad du fokuserer på Hvad barnet fokuserer på
Hvilke spørgsmål du stiller Dit barns svar

Du kan…

05-10-2015

Dit barn….

…. kan kontrollere …. ikke kontrollere
Kampforberedelse Forældres opførsel
Kropsholdning Modstanderne
Attituden Resultatet
Reaktion på indsats Hvad andre synes om dem
Træningsvaner Trænerne
Egen målsætning Dommer(spiller) kendelser

05-10-2015
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Samtale startere…

05-10-2015

Hvad (er det bedste du) (du) har LÆRT i dag?
Fortæl om din bedste oplevelse i dag?
Hvordan forløb kampen?
Hvilke vanskelige situationer skulle du tackle i dag?
Hvad fokuserede du på i kampen i dag?

Hvis du kunne gøre en ting anderledes i dag hvad skulle det 
så være? 
I forhold til dine oplevelser i dag, hvordan vil du så forberede 
dig til næste gang?

Tidsforbrug ”standarddag” Optimalt for en seriøs 
eliteudøver

Formel træning med træner/hold 
(fysisk, teknisk…)
Ekstra træning på egen hånd, egne 
øvelser
Anden sport (% relation til egen 
sport)
Sove

Spise

Studier (skole, lektier, transport mm.) 

Arbejde

Transport (til/fra træning)

Husarbejde (rengøring, indkøb, 
madlavning, tøj vask)
Hvile (massage, lur, afslapning)

Samvær med familie og venner

TV, Computerspil og Pengespil på 
nettet
Andet (hvad)

I alt 

Life skills – Hvordan ser dit barns hverdag ud? 
Hvor meget tid (timer og minutter) bruger han/hun på de forskellige aktiviteter om dagen. Tænk på en typisk 
træningsdag i løbet af en almindelig uge. 
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Udøver

Nøglepersoner, der kan støtte dit 
barn i de sportslige planer

Hvem kan støtte ham/hende i planerne? 
(Skriv i cirklerne)
Hvordan støtter de (følelsesmæssigt, 
praktisk, andet)? (Skriv ved siden cirklerne)
Hvilke personer kan komme til at fungere 
som barrierepersoner? (Skriv i cirklerne)
Hvordan vil de fungere som 
barrierepersoner? (Skriv ved siden cirklerne)
Sæt streger til støttepersoner, stiplede 

streger til barrierepersoner. 
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Spørgsmål?

TAK!


