
VELKOMMEN
Motivation for at starte til håndbold og blive i 
foreningen: Fra grundlæggende behov til gode idrætsmiljøer

Louise Kamuk Storm, PhD, lektor ved Syddansk Universitet



HVORDAN KAN DU 
SKABE MOTIVERENDE 
MILJØER FOR RIGTIG 
SJOV HÅNDBOLD?
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Motivation opstår i 
mødet mellem en 
udøver på den ene side 
(herunder motiver og behov) og 
et dynamisk miljø på 
den anden (herunder 
trænerens stil, øvelserne, gruppens 
værdier).



Motivation bygger på 
grundlæggende 
psykologiske behov

Jeg kan noget… (kompetence)
Jeg hører sammen med 
nogen… (samhørighed)
Jeg har indflydelse og 
bestemmer noget… (autonomi)



At blive 
bedre…. 
eller at 

blive 
bedst?





MILJØER MOTIVERER
Ø Udvikler sportslige, men også personlige 

egenskaber og færdigheder (dvs. udvikler 
kompetence)

Ø Støttende træningsgrupper (dvs. de har blik for 
samhørighed)

Ø Plads til det frie initiativ (dvs. imødekommer 
behovet for autonomi)

Ø Sammenhængende kultur



DYRK DRIVKRAFTEN OG SKAB 
MOTIVERENDE MILJØER GENNEM…

ü Hvad du lægger mærke til, 
spørger ind til og interesserer dig 
for.

ü Hvem du belønner, straffer, roser, 
forfremmer og selekterer.
ü Hvordan du reagerer på kritiske
hændelser.
ü Hvordan du bruger rollemodeller
og synlige symboler til at 
understøtte dine værdier.

Skab 
sammenhæng 
mellem det du 
siger og det du 
gør…



ü Giv nøglerne til hallen og lad 
børnene eksperimentere, og vær
tilstede som vejleder.

ü Skab et miljø, der giver børnene 
mulighed for at få opfyldt de tre 
grundlæggende psykologiske 
behov, nemlig behovet for 
autonomi, kompetence og 
samhørighed. 

ü Interessér dig for, hvorfor 
børnene er startet med at dyrke 
idræt. Hvad er det, de elsker ved 
håndbold? Hvad er de drevet af? 

ü Hjælp forældre til at understøtte
et mestringsklima (at blive 
bedre), hvor de voksne har mere 
fokus på proces end resultat.



ü Tilretlæg træning med boldspil i
forskellige ‘settings’, men gør det 
oftere end til juleafslutning.

ü Vis at der er mulighed for at tage
forskellige veje gennem
idrætslivet – og tro på dem alle.

ü Understøt og giv plads til flere
sportsgrene/positioner, og gerne 
som en koordineret indsats med 
andre klubber.

ü Målret indsatsen mod en bred 
idrætslig basis, fysisk, kognitivt og
emotionelt, men forvent ikke
samtidig tidlig succes.



Hvilke eksempler har du på at arbejde målrettet 
med spillernes drivkraft? Og indbygge det i 
miljøet?Hvordan ved vi om det vi gør er godt? 
Hvad kigger vi efter og tillægger værdi?

Hvordan hænger det sammen med hvad du gør –
fx hvad du laver SoMe opslag om? Hvad 
anerkender du til træning og kamp?



Høj trivsel og glæde. Mistrivsel og kedsomhed er 
krisetegn.

Holdet bliver bedre og det ses bedst på resultaterne. 
Mange tabte kampe er krisetegn.

Stort antal medlemmer og medlemsfremgang. Frafald 
og få medlemmer er krisetegn.

Klubben rekrutterer gode og motiverede trænere. 
Problemer med at finde og fastholde trænere er 
krisetegn. 

Hvordan ved vi om det vi gør er godt??
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