
Du skal træne din hjerne!

MEN. 
HVAD VIL DET EGENTLIG SIGE AT VÆRE MENTALT STÆRK? 



Vi hører det hele tiden i medierne, og særligt op til og under store mesterskaber. Hvordan 
det mentale spil påvirker præstationer i sport. Oftest er fokus på det mentale kædet 
sammen med, at noget ikke fungerer helt optimalt. 

F.eks. kan man høre en speaker sige…

”De var ikke fokuserede i 2. halvleg”, ”han tabte gejsten”, 
”der var for mange fejl på banen, og hun formåede bare 
ikke at komme igen bagefter”, ”der kan være tale om 
splid i truppen, intet sammenhold, det kommer tydeligt 
til udtryk i deres spil”.

Eller vi læser overskrifter som…

”Dansk flop til VM”, ”Gulddrengene brændte sammen”,  
”Mental nedtur for OL deltager”

Næsten alle udtalelser kan på den ene eller anden måde relateres til noget mentalt. Det 
mentale spil er noget, vi alle har en holdning til. Noget vi alle går ind og tolker på. 

Tusindvis af udtalelser fra trænere og eksperter viser med tydelighed, at det mentale aspekt 
er vigtigt. Se eksempelvis citatet nedenfor fra en tidligere Brøndby træner, hvor Brøndby 
kom foran 2-1, indtil der manglede godt fem minutter af opgøret. Cheftræneren peger på 
det mentale aspekt i kampen.

”Det er primært på det mentale plan, at den er gal”

Det mentale spil og resultater, vil jeg mene, er det vi taler mest om i forbindelse med sport. 

Så ja. 

Det er vigtigt. 

Det fylder meget. 

Fordi det er afgørende.

Men alligevel er det noget trænere og klubledelser rundt omkring i de danske sportsmiljøer 



ikke italesætter eller prioriterer særlig højt. 

Hvorfor fylder det så lidt? Og hvorfor underprioriteres det så mange steder? 

Sportspsykologien har i mange år været forbundet med det at gå til en psykolog – og det 
var lidt tys tys, hvis man så en sportspsykolog, da man i mange miljøer så kunne opfattes 
som svag. 

I dag er tendensen heldigvis skiftet og mange atleter tør stå frem og fortælle om deres 
arbejde med sportspsykologiske konsulenter. Det er i dag ikke meget anderledes end at 
arbejde med en fysisk træner. 

Alligevel har Dansk eliteidræt stadig et forbedringspotentiale og det handler især om at 
sikre, at talenterne får nogle konkrete redskaber, de kan bruge i deres hverdag.  

Men hvad er det egentlig? 
Det der mentalt stærke…

 ~ Er det når du arbejder målrettet med specifikke definerede mål? Ja. 

 ~ Er det når du kan præstere på samme niveau til konkurrencer som du kan til træning?  
 Ja.

 ~ Er det når du kan holde fokus på opgaven under pres? Ja. 

 ~ Er det når du tror på at du kan mestre den opgave du står overfor? Ja. 

 ~ Er det når du kan ligge tanker til side, om hvad andre tænker? Ja.

 ~ Er det når du kan håndtere nervøsitet, så det ikke er ødelæggende for din præstation?  
 Ja. 

 ~ Er det når du kan refokusere efter du har mistet fokus? Ja. 

 ~ Er det når du arbejder motiveret i en længere periode? Ja.

 ~ Er det at tro på, at du er god nok -også i perioder hvor præstationerne ikke er i top? Ja. 

 ~ Er det at vide præcist, hvorfor din sport giver mening for dig? Ja. 

 ~ Er det at have klare konkurrencestrategier og være i stand til at følge dem? Ja. 

 ~ Er det at håndtere forskellige spændingstilstande under pres? Ja. 

 ~ Er det at kunne holde fokus på det der sker lige her og lige nu? Ja.

 ~ Er det at arbejde med forventninger til sig selv på en god og hensigtsmæssig måde? Ja. 

 ~ Er det at konstruktivt kunne evaluere sig selv? Ja. 

 ~ Er det at kunne finde balancen mellem sport og livet uden for sporten? Ja.



 ~ Er det at kunne planlægge sin hverdag, så du undgår stress? Ja.

 ~ Er det at kunne tage de gode beslutninger i forhold til fravalg? Ja.

 ~ Er det at kunne komme videre efter mindre gode perioder i træning og konkurrence?  
 Ja. 

 ~ Er det at kunne modstå modgang? Ja. 

 ~ Er det at turde udvikle sig og træne de ting man ikke er så god til? Ja.

 ~ Er det at være bevidst om hvordan jeg gerne vil handle både i medgang og modgang?  
 Ja.

 ~ Er det ikke at være styret af følelser? Ja.

Og jeg kunne blive ved. 

Fordi dét at være mentalt stærk er mange ting.  

F.eks. er det også at indse, at man ikke er det på nogen områder, og så gøre en indsats for 
at blive det. Og nej, man er ikke først mentalt stærk, når man mestrer ALLE de forskellige 
færdigheder HELE tiden, fordi …. det kan ikke lade sig gøre. 

Hvorfor? 
Fordi du er et menneske, og du flytter dig hele tiden fra situation til situation, fra en 
omgivelse til en anden, i selskab med andre mennesker, som også har deres dagsorden. Og 
det er mødet med udfordringer, der udvikler os.

Jeg er helt sikker på, at du er mentalt stærk på rigtig mange områder, fordi jeg tror på, at 
det er vi alle. Jeg tror samtidig også, at de fleste af os kan have svært ved at se det mentalt 
stærke i os selv, og derfor kan have brug for lidt hjælp til både at opdage det, men også 
at træne det, så det kan blive en tydelig og integreret del af den vi er. Det er allerede en 
mental stærk start, at du læser bogen.

Hvad tror du? 

Hvad er dine mentale styrker? 

Kender du dem? 

Er de tydelige? 

Eller har de brug for at blive trænet?

Når alt kommer til alt, så handler mental styrke vel i virkeligheden i aller højeste grad om at 
kunne erkende og anerkende, både hvornår man har den og hvornår man ikke har den. 

Først der kan du bruge den type af mental styrke du har, til at træne den type du ønsker at 
få.



Ja. Det kræver også mental styrke og mod til at undersøge de situationer, hvor det mentale 
svigter og man går på automatpilot. Og det kræver ligeså hårdt arbejde, som den fysiske 
træning gør at komme til at kende sig selv så godt. 

”I wouldn’t say anything is impossible. I think that 
everything is possible as long as you put your mind to it 
and put the work and time into it”. 

(Michael Phelps, flere gange kåret til verdens bedste svømmer) 

Når alt kommer til alt handler det om, hvorvidt du er villig til at træne din hjerne. 

Det handler om at tage valget, om at prioritere den mentale træning på daglig basis.  Er du 
villig til det, så lover jeg dig, at du vil rykke dig.

Denne bog er skrevet til dig, der synes mentaltræning er spændende og ikke mindst 
nødvendig, men som måske ikke helt ved, hvordan du skal gribe det an. ENDNU. 
Bogen her kan også give dig en forståelse for hvad sportspsykologi egentlig er, hvordan 
det bruges og hvorfor det er vigtigt, samt inspirere dig til, hvordan du kan implementere 
mentaltræning i din hverdag.  
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