
Sportspsykologi i TBU



Sportspsykologi i TBU? 

 Kan og skal sportspsykologi være en del af træning af børn og 

unge?

 Kan og skal en ungdomstræner praktisere  sportspsykologi? 

 Hvor mange af jer mener i praktisere sportspsykologi for børn 

og unge?   



Sportspsykologi

i TBU 

– teori og 

praksis 





Orienteringsteknik er 

tanker! 



Orientering – teknik og 

tanker 

 ”Mine tekniske færdigheder er så gode, at hvis 

jeg aldrig havde nogen forstyrrende tanker og 
havde fuldt fokus på opgaven, så kunne jeg gøre 

det hver gang.” 

 ”Det er meget sjældent, at jeg laver en fejl, hvor 

jeg tænker ”det kunne jeg bare ikke finde ud af”. 

Jeg kan næsten altid sige, at det var fordi jeg var 

ukoncentreret og glemte at tjekke mit kompas, 

eller jeg kom til at tænke på noget andet og 

derfor ikke lige så det.”



Orientering –

teknik og tanker 

 I TBU vil vi prøve at lade 

sportspsykologi være 

sportspsykologi 



Seks grundlæggende 

principper for Sportspsykologi 

og i TBU sportspsykologi

 Mentale færdigheder kan trænes!

 Sportspsykologi handler om mere end 

konkurrencepsyke!

 Sportspsykologi skal tilpasses målgruppen!

 Målet er først og fremmest udvikling!

 Sportspsykologi hører til i det daglige 

træningsmiljø!



Hvad handler sportspsykologi 

om og hvad er det vi stræber 

efter? 

 Mental styrke i træning

 Mental styrke i hverdagen

 Mental styrke i konkurrence



Model for aldersrelateret 

sportspsykologisk arbejde  



Motivation

 Motivation skabes både inde og ude fra

 Selvbestemmelsesteorien (Self-Determination 
Theory)

 Autonomi 

 Kompetence 

 Samhørighed 

 Målorienteringsteorien

 Konkurrenceorienteret

 opgaveorienteret



Motivation

 ”Motivationsklima”.

 Konkurrenceklima 

 Mestringsklima 



Målsætning og evaluering

 Procesmål og gode konstruktive evalueringer!

 Unge løbere der arbejder bevidst med 
målsætninger og evalueringer 

 Sætter egne mål – både for træning og konkurrence -
og både på kort og lang sigt. I en tidlig alder dog 
primært kortsigtede mål  for træning.

 Evaluerer både træning og konkurrence. I en tidlig 
alder dog primært træning. 

 Evaluerer primært på, hvordan det går med at nå sine 
procesmål, og vægter indsats før resultat.

 Bruger evalueringen til at sætte nye procesmål og 
fokuspunkter for den næste periode

 Er i  stand til at fokusere på og glæde sig over egen 
udvikling – også i perioder hvor resultaterne udebliver.



Visualisering

En ung løber der bruger visualisering:

 Er i stand til at kunne se sig selv udføre 
løbetekniske og orienteringstekniske færdigheder. 

 Bruger visualisering regelmæssigt i træning, særligt 

i forberedelsen.

 Tør stoppe op i en træning og visualisere et minut. 

 Bruger især visualisering til indlæring af nye eller 

vanskelige færdigheder



Refleksion og indre dialog

Unge løbere med gode evner til refleksion og dialog:

 Reflekterer over, hvordan de har grebet en bane 
an, før de snakker med træneren.

 Er ærlige og modstår fristelsen til at bortforklare –

ellers lærer de intet.

 Venter ikke blindt på feedback, men beder aktivt 

om hjælp til de elementer, de har svært ved. 

 Søger nye input til at blive bedre – ikke bare fra 

træneren men også fra mere erfarne løbere.



Modgang 

Unge løbere, der er gode til at håndtere modgang:

 Accepterer både fejl, modgang og de 
ubehagelige tanker, der ofte følger med (f.eks. 
”jeg får det aldrig lært” som naturlige). 

 Registrerer, når de bliver frustrerede og får lyst til at 
give op, men retter så fokus tilbage på opgaven.

 Lader sig ikke slå ud ad modgang, men spørger 
sig selv: ”Hvordan vil jeg gerne gribe det an 
herfra”.

 Giver ikke op, men finder stolthed i at håndtere 
virkeligheden, med både medgang og 
modgang. 



Målsætningsskema 



Kontrol og accept 

 Hold fokus på det rigtige !



Fokus & 3R-modellen



Konkurrenceforberedelse

(modgangssenarier) 



”Forberede” at bomme 1 

posten



Organisering af forløb for 

unge atleter

 Rammerne om et forløb skal være på plads –

kræver en indvistering

 Integreret naturlig del af den daglige træning

 Råd og vejledning fra sportspsykologisk konsulent, 

men træneren skal vise stort engagement 

 ”ud i skoven med det”  



Organisering af forløb for 

unge atleter

To muligheder

 Dialog om det mentale i den ”normale” træning

 Specifikke sportspsykologiske øvelser

 Definere et tema eller vælge en konkret færdighed 

ud

 Findepå øvelser og situationer der udfordrer de 

unge på det tema (øvelseskataglog)

 Sikre, at løberne lærer noget af øvelsen – formål og 

evaluering 



Opfind øvelse der har 

fokus på modgang

 Case: Du er træner for en gruppe løbere på 14-

16år. Du føler der er ved at udvikle sig en kultur 
hvor løberne ”giver op”, hvis det ikke går godt på 

træningen. 

 Du oplever:

 Efter fejl har de svært ved at holde intensiteten i 

træningen. De giver ofte skylden på kortet. I 

nogle tilfælde latterliggøre de øvelsen hvis det 

ikke går deres vej. 

 Du vil gerne prøve at designe en øvelse som 
sætter fokus på netop dette og som skal forsøge 

at vende deres indstilling. 


