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Denne artikel er i første omgang rettet mod 
idrætsverden og tager udgangspunkt i situa-
tioner, der er svære (som overskriften antyder 
det). Slag/bevægelsemønstre der ikke kan læ-
res, fysiske krav der ikke kan klares eller situa-
tioner med pres der ikke kan håndteres. Det er 
dog meningen, at artiklens pointer kan benyt-
tes i andre mere almene situationer hvor ”det 
er svært”. Artiklen er skrevet ud fra en implicit 
Inner Game Coaching tankegang, som blev 
præsenteret i 5 forudgående focusartikler om 
coaching indenfor ketchersport. 
”Repetition is the mother of all skills”, siger en 
af de (måske for) mange amerikanske “sand-
heder”, som florerer i idrætsverdenen. Denne 
er dog nyttig og betyder i al sin enkelthed, at 
man skal gentage ting mange gange, før de 
tilstrækkelige fysiologiske nervebaner er etab-
leret for en ny færdighed, som man ikke tidli-
gere beherskede.
Denne færdighed kunne være en teknisk ud-
førelse af en ny bevægelse, men den kunne 
lige så vel være en ny vane, der skal gøres til 
en del af en hverdag. 
Mange især unge idrætsudøvere synes at have 
den opfattelse, at når noget er svært, betyder 
det, at man skal øve det nogle gange, og så 
bliver det let, og så kan man det. Har man prø-
vet nogle gange, og kan man det stadig ikke, 
så er det ikke rigtigt for én. 

NEJ siger jeg. Der er bare svært.

De mere ihærdige prøver endnu hårdere og 
begynder på et tidspunkt, at dømme dem selv 
for de manglende evne de har til at lære det 
ønskede. Det er således blevet en manglede 
karakteregenskab snarere end en endnu ikke 
opnået færdighed.
Denne artikel har til formål at at give konkrete 

forslag til, hvorledes man ikke prøver ret hårdt, 
ikke dømmer særligt tit, men i stedet define-
rer præcist og prioriterer i, hvad man vil, og så 
gør det. Det er dog sandsynligt, at man skal 
gøre det op til 10.000 gange for en svær mo-
torisk badmintonfærdighed førend det er fly-
dende og naturligt. Det kan være et sammen-
ligneligt antal udførelser for en ny og vigtig 
men svær vaneomlægning. Imellem udgangs-
punktet og til færdigheden eller vanen beher-
skes, (d.v.s. de måske 10.000 gentagelser) kræ-
ves der en præcis og ærlig, men ikke 
dømmende (som i god/dårlig) registrering af, 
hvad der sker under udøvelsen af færdighe-
den. Denne feedback er i starten ofte nødven-
dig at få udefra fra såkaldte eksperter, men 
skulle helst efterhånden kunne registreres af 
én selv.

Lad mig give et praktisk eksempel:

En badmintonspiller på et vilkårligt niveau 
skal ifølge trænerens ”pensumplan” lære et 
kryds-netdrop. Han ser træneren forevise det 
et par gange og får det måske endog forkla-
ret. Derefter prøver han det i 10-20 minutter 
med enkelte korrektioner af, hvad der kan for-
bedres. Disse korrektioner forsøger han at ef-
terleve.
Hvis det er svært vil et af to ovenstående sce-
narier med opgiven eller endnu mere indædt 
prøven sandsynligvis indtræffe uden mærk-
bare forbedringer til følge.
En alternativ måde at gøre dette på er følgen-
de: Efter en indledende eksponering for for-
skellige trænerstyrede badmintonaktiviteter, 
så der er noget at prioritere ud fra, defineres i 
fællesskab hvad der er den prioriterede fær-
dighed. Det er vigtigt at denne færdighed vir-
kelig er en del af udøverens helt eget ønske. 

Via video1 eller andre udøvere vises et ideal-
billede af færdigheden og hav dette billede er 
tilgængeligt. Man kunne eksempelvis kigge på 
klubbens topspiller eller optage topkampe i 
TV. (Der findes materiale i Danmark med 
samtlige slag udført af top 100 spillere i ver-
den på DVD). 
Så er det bare at udføre gentagelserne, der 
skal til, indtil færdigheden er opnået. Der 
sammenlignes løbende hvad man gør sam-
menlignet med idealbilledet. Det er ikke altid 
nødvendigt at opstille og optage videomate-
riale, da mange spillere har et meget klart in-
dre billede af idealbilledet, hvis de har set me-
get badminton. Opgaven for træneren/
coachen er primært at skabe rammerne så, 
forsøgene kan udføres, samt understøtte ud-
øverens feedbackstrategier, så de bliver præ-
cise, ærlige, beskrivende og ikke- dømmende. 
De skal ikke prøve. De skal gøre og justere.
 
Det er en udbredt misforståelse, at hvis ting ikke 
falder én naturligt, så er de ikke rigtigt for én.
Det er også en udbredt misforståelse, at man 
ved at skælde sig selv ud over noget man ikke 
behersker pludselig kan komme til at beherske 
færdigheden via den dømmende feedback. 
Denne form for feedback virker kun, hvis man 
allerede godt kan, men ikke lige yder en ind-
sats. Dømmende feedback når det er svært 
fjerner opmærksomheden fra, hvad der i vir-
keligheden specifikt sker i forhold til målet. 
Denne information kan være værdifuld for de 
næste f.eks. 5000 forsøg. 
Udfordringen er således ikke at dømme, ikke 
at prøve. Det er svært, hvis man hele ens liv 
fra skolen og frem har lært, at afvisning eller 
domme er de eneste måder at håndtere tin-
gene på når det er svært. 
Et lidt slidt men stadig godt eksempel på den 
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”hensigtsmæssige” måde at håndtere svære 
ting på er, den måde børn lærer at tale på. De 
stopper ikke efter 20 minutter, fordi det er 
svært eller dømmer dem selv for ukorrekte 
fonemer. De kræver ligesom alle andre stimu-
lering udefra, men grundlæggende taler de 
bare og kalibrerer løbende efter os. Og så gør 
de det i øvrigt indtil de kan.
Hvorfor er kineserne så blevet så gode til ek-
sempelvis elitebadminton på verdensplan. 
Dette system er om noget berygtet for domme 
og trusler i indlæringen af helt unge badmin-
tonspillere. Det er muligt at dette er sandt, men 
der foretages i hvert fald også mange genta-
gelser i indlæringen. Min tese er her at de, som 
så når langt, formår at bibeholde de ikke -døm-
mende læringsstrategier på trods af og ikke på 
grund af miljøet. Det er måske i virkeligheden 
den sande udvælgelse. Vi hører heller ikke så 
meget om den formodentligt ekstremt store 
procentdel, der har ”prøvet” og fejlet.
Lad os tage et andet konkret og mindre 
idrætsspecifikt eksempel omhandlende:

barrieren for at komme i gang med en sund 
livsstil.
 
Det er svært, at ændre livsstilsadfærd på trods 
af, at det for manges vedkommende bogsta-
veligt talt vil redde deres liv.
Jeg har læst mange selvudviklings- og ”livs-
stils optimerende” bøger skrevet af folk, som 
ikke selv synes, at kunne vide det de formidler. 
Enten falder det dem naturligt at leve sundt 
(d.v.s. ingen reel barriere), eller også har de 
faktisk ikke selv overkommet den men ræson-
nerer sig blot frem til råd ud fra, hvad de har 
hørt eller læst. Hvor jeg i badmintoneksem-
plet selv gentagne gange har oplevet effekti-
viteten af en ikke dømmende læringsstrategi, 

er jeg i livsstilseksemplet i større fare for at 
blande mig med velmenende men ukvalifice-
rede råd, når jeg ikke selv personligt har over-
skredet barrieren. Jeg vil dog uden at blinke 
anbefale at handle/gøre og justere undervejs 
uden for mange domme, da rådet kommer ud 
fra en viden og erfaring om hvordan menne-
sker motiveres. Således handles analogt med 
badmintoneksemplet:
 
Prioriter den ønskede ændring/adfærd
Det er her yderst vigtigt at gå i dybden med, 
hvad prioriteringen sker ud fra. Hvorfor er det 
vigtigt i forhold til andet? Dette hvorfor der 
skal ikke skøjtes hen over, da det skal være 
fundamentet og energien bag den videre ad-
færd. I den forbindelse kan en betroet læges 
ærlige men dystre forudsigelse om en forestå-
ende blodprop eller lignende være en stor 
hjælp. Hvorfor gør det dog ikke alene, trods 
det at det er fundamentet.
Næste skridt, (som i badminton eksemplet er 
idealbilledet), er at finde guldet på gaden i 
form af andre, som har gjort eller gør det øn-
skede. Idealbillede er måske en misvisende 
betegnelse, da det ikke drejer sig om at finde 
perfekte mennesker uden relation til egen 
livssituation. (Mange har fået et idealbillede 
ind med modermælken via forældrenes ad-
færd og andre har bestemt ikke.) Det drejer 
det sig om at finde nogen, som man kan iden-
tificere sig med, og som behersker adfærden, 
der er ønsket. Denne person eller disse perso-
ner skal ikke være kimen til selvfordømmelse 
og sammenligning, men blot være en inspira-
tion. D.v.s. en detaljeret tilgængelig bank af 
information til brug via spørgsmål eller blot 
observation, som feedback i de næste mange 
tusinde forsøg. Inspirationskilden vil sandsyn-
ligvis ikke have det fjerneste imod at fungere 

som inspiration, da formidling af adfærd vil 
give personen endnu stærkere bevidsthed om 
egen adfærd og en styrkelse af denne. Ansva-
ret for adfærdsændringen ligger dog 100% 
hos den, der vil ændre sig og ikke hos den, der 
inspirerer.
Næste trin er så ”blot” at udføre (ikke prøve at 
udføre) den ønskede adfærd og kalibrere pro-
cessen via den ikke dømmende men beskri-
vende feedback. Denne kommer fra både ob-
jektive parametre som vægt, blodtryk, 
kolesteroltal mm., og fra mere subjektive så-
som følelse af velvære, humør mm. 

Det er sandsynligvis uvant men ikke uoversti-
geligt at prioritere og sætte sig præcise mål 
under god guidning eller lidt fred og ro. Det 
skulle heller ikke være umuligt at finde en el-
ler flere personer, der kan inspirere i form af 
egen adfærd. Er det prioriteret, og ved man, 
hvordan adfærden ser ud, er det ved heller 
ikke en umulighed at afse de 10 000 forsøg til 
det. Men at give sig selv feedback præcist og 
især ikke dømmende. 

Det er svært

Noter:
1. Dette er lidt forenklet at alle skulle have en visuel læ-

ringspræference men det er sammen med den kinæste-
tiske klart en overvejende præference hos mange børn 


