
For mig er dét at kombinere rollen som mentalcoach og forældrerollen rigtigt svært, netop på 
grund af de mange følelser som vi vækker, når vi opererer i det mentale univers. Samtidig føler jeg 
egentlig også, det godt kan blive lidt lommefilosofisk, da jeg jo ikke har den nødvendige baggrund, 
hverken erfaringsmæssigt eller fagligt. Men jeg prøver så godt jeg kan alligevel.

Og så søger jeg hjælp og støtte af fageksperter i sportspsykologiens univers. Det er denne 
eksperthjælp, der på kort tid har ændret mine børn utrolig positivt og bragt dem til næste niveau i 
deres sport.

Udover at vi kan aflæse resultatet direkte i de sportslige resultater, så kan jeg mærke at det giver 
bonus i deres liv som helhed. Et komplekst og tætpakket liv med daglige prioriteringer mellem, 
skole, træning, konkurrence, det sociale liv, job, fremtidig uddannelse og strategi, mission og vision 
for fremtiden. Både på den korte og på den lange bane. Det giver dem ro, og balance. Og det har 
de brug for.

Endelig giver det mig, som far, nogle helt aktuelle værktøjer til en ny og anderledes tilgang til 
min rolle som forælder i den mentale dimension i mine børns sport, så også jeg oplever ro og 
balance…

Frank Løvstad-Gebauer

Din rolle som forælder
Piotr Wozniacki er et navn, som ofte bliver nævnt når snakken falder på forældrenes rolle 
i talentudviklingen af unge atleter. Piotr er nemlig udover at være træner for Danmarks 
bedste tennisspiller Caroline Wozniacki, også hendes far. Piotr og Caroline og hele deres 
relation er et omdiskuteret fænomen. Alt afhængig af i hvilken sportskultur snakken om 
forældrerollen går, er man som regel altid enten for eller i mod Wozniacki-eksemplet. 

Jeg vil med denne bog komme med mit bud på, hvordan jeg ser den optimale forældrerolle, 
når man har børn i sportens verden. 

For måske har du, som mange andre forældre, allerede opdaget, at det ikke altid er let at 
være forælder til en atlet, eller bare dét at være forælder generelt. 



Måske har du tanker som ligner disse:

 ~ Hvordan støtter jeg, når der er pres på?

 ~ Hvordan engagerer jeg mig, så det hverken er for lidt eller for meget?

 ~ Hvordan håndterer jeg, når mit barn er ked af det eller skuffet?

 ~ Hvordan sørger jeg for de bedste rammer for mit barns talentudvikling?

 ~ Hvordan kommunikerer jeg med mit barn om sporten?

 ~ Hvordan støtter jeg mit barns drømme? 

 ~ Hvordan undgår jeg at mit barn træffer de forkerte beslutninger?

Eller også har du nogle helt andre tanker? Langt de fleste af de atleter jeg samarbejder 
med, har forældre der på den ene eller anden måde oplever frustrationer i forhold til det at 
være forældre til en atlet. Jeg oplever også en stigende interesse fra de forældre, hvis børn 
deltager i forløb hos mig, om gerne at ville engagere sig på den bedst mulige måde i deres 
barns sport, men som er i tvivl hvad der er det optimale.

Derfor denne bog. 
Bogen er til dig, som er forælder til en atlet. Den er skrevet med et håb om at jeg kan belyse 
emnet på en måde, så du får en indsigt og nogle redskaber, du kan  gøre brug af i relationen 
til dit barn. Derfor har jeg forsøgt at komme omkring så mange facetter af forælder-
atletforholdet som muligt.

Men lad os først tage et kig på hele talentdebatten, da den må være vores ståsted for 
forståelsen af talentudvikling. Dernæst bevæger vi os over i forskningen, for derigennem at 
udvide vores forståelse af forældrerollen i sport. Endelig sætter vi fokus på de fortællinger 
forældre har bidraget med til denne bog. 

God læselyst.
Janne 



TALENT?
HVAD ER



Er talent noget vi er født med? Er det noget vi træner os til? Eller er det en kombination af 
begge dele? Det er vigtigt at have definitionen på plads, så vi ved, at vi anskuer talentet ud 
fra den samme forståelse.

Definitionen på hvad et talent er, er et spørgsmål der er enormt omdiskuteret, og du kan 
finde mange forskellige svar i forskningen. Jeg læner mig op ad Team Danmarks definition:

”Talent er en medfødt kapacitet, som giver et 
individ mulighed for at udvise exceptionelt højt 
præstationsniveau i et domæne, som kræver specielle 
færdigheder og træning” 
(D. K. Simonton, 1999). 

Det vil altså sige, at et talent er summen af medfødte (arvelige) egenskaber som skal 
udvikles (trænes) i et miljø, som fremmer talentets færdigheder. 

Jeg ser altså talent, som en kombination af noget du er givet fra dine gener og det miljø, du 
udvikler dit talent i. Det er i mine øjne altså væsentligt, at det miljø du færdes i er sundt og 
godt, for at dit talent kan udvikle sig til det fulde. Og når jeg skriver miljø, så er det mange 
ting, der skal gå op i en højere enhed. Rigtig mange ting. 

Miljø er nemlig den kultur du fødes ind i, dit land, din by, dit nabolag. Det er din 
sportdisciplins historie, normer og værdier. Det er dine forældre, dine søskende, din 
familie, dine venner og din skole. Og det er dit træningssted, dine faciliteter, trænere og 
holdkammerater. 

Det vil altså sige, at du kan være født med nok så gode motoriske og fysiske færdigheder i 
forhold til at flytte dig med en bold, men hvis du ikke har en bold til rådighed, eller en klub 
der er velfungerende, eller en familie der støtter op om det, så er det langt fra sikkert at dit 
talent udvikles i en grad, hvor dit fulde potentiale nåes.

I min optik er talent således noget, du kan udvikle med det, du er blevet givet, men den 
kontekst du befinder dig i skal være fordelagtig for denne udvikling.



Jamen har alle mennesker så talent?
Ja. Eller i hvert fald potentialet for at udvikle et talent. Men ikke alle mennesker har talent 
for sport. Jeg tror dog på, at alle kan have talent for at udvise højt præstationsniveau inden 
for ét eller andet område.

Talentets størrelse er dog afhængig af den medfødte kapacitet, både den fysiske og 
psykiske, samt træningsmiljøets evne til at udvikle den medfødte kapacitet.

Det vil sige, at det ikke er alle, der har mulighed for at opnå et højt præstationsniveau i 
stangspring, men alle har mulighed for at opnå et højt præstationsniveau på et eller andet 
område. 

Spørgsmålet er bare hvilket? Er det matematik, fodbold eller guitar?

Med tanken om at vi alle kan dygtiggøre os, og dermed opnå talent, drejer vi nu fokus hen 
på en af de ydre faktorer, der også spiller ind på hvorvidt det skal lykkes at blive talentfuld. 
Familien – og familiens betydning for atletens talentudvikling. 


