
Øvelser for konstruktiv indre dialog  

 Visualiseringsøvelse: ”Englen og dæmonen ”. Velegnet til unge udøvere, da 

de er kendte figurer fra tegneserieuniverset. Forestil dig, at de sidder på hver 

side af dine skuldre. Hver gang du hører dæmonen tale, skal du prøve at 

høre, hvad englen siger for at vinde over dæmonen. Øv dig i at give englen 

det sidste ord 

 Makkerøvelser med ”timeouts”. 2 spillere gennemfører matchsparring, hvor 

spillerne placeres i bestemte taktiske spilsituationer. Fx Serv & returnering. 

En 3 spiller iagttager ved sidelinjen. Spiller fløjter, når han/hun opdager at en af spillerne på banen 

via kropssproget signalerer en negativ indre dialog. Spillerne drøfter indbyrdes eller sammen med 

træner, hvilken dialog der var tale om og hvordan dialogen bliver konstruktiv 

 Videofilm adfærd på banen. Fokuser på bestemte spilsituationer situationer, som filmes i korte 

sekvenser. Undlad at forklare spiller, at det er indre dialog, du er på jagt efter. Bagefter vises filmen 

og spillerne snakker sammen om, hvilken dialog de har og hvordan de kan ændre på dialogen. 

Samtidig ideel til at ændre på negativt kropssprog 

 Selvevaluering i pauser ml. partier, hvor spillerne sidder på bænken og gør notater på et ark papir. 

– fokus på a) identifikation af negative tanker, b) udskiftning med konstruktive tanker. Du kan evt. 

lave et ark, med forskellige zoner af dialog, hvor kernen er 100 % konstruktiv og yderzonen er det 

negative. Bed spiller sætte X i zonen, ud fra hvor konstruktiv dialogen er 

 Giv spillerne bestemte tankeopgaver i henhold til konkrete spilsituationer – aftales forinden og 

evalueres efter øvelsen. ”Formåede du at tænke det vi aftalte?” 

 ”Spillerkontrakter” – træner aftaler bestemte dialog acceptgrader under en kamp og spilleren giver 

håndslag på at være forpligtet på at prøve at efterleve sit løfte. Der evalueres på udbyttet af 

øvelsen. ”På en skal fra 1-10, hvor godt lykkes det dig at overholde din kontrakt?” 

 ”Clips-øvelser”, hvor spiller skal flytte en lille papirclips fra den ene lomme til den anden, hver gang 

der opstår en negativ tanke. Øvelsen er god for bevidstgørelse af adfærd og tanker. Øvelsen kan 

også bruges til at præmiere spiller for bestemte positive tanker, hvilket er den omvendte form for 

motivation 

 Sproglige ritualer ved serv & returnering – med fokus på selvtillidsopbygning. Skrives ned og øves til 

det sidder på rygmarven  

 Fokuseringsøvelser med fokus på nærmeste succesparameter. God til håndtering af modgang. Hvad 

kan du kontrollere? Hvad kan du tænke for at minde dig selv om at fastholde fokus på dit eget spil? 

”jeg skal være oppe på tæerne når hun server, så reagerer jeg hurtigere efter bolden” 

 ”Djævelens advokat” – træner kommunikerer negativt til spiller, og spiller skal med det samme 

forsøge at omformulere til en positiv indre dialog, som forslag til en bedre dialog for den næste 

bold. Kan bruges på og uden for banen. Uden for banen kan man lave det som en ”tiebrakeøvelse”, 

hvor træner laver ”negativ sedler”, som spiller skal matche med sedler med konstruktive sætninger. 

Spiller vinder point, hvis spiller kan skrive konstruktive sætninger til hver seddel 

 Systematisk ”tankestandardisering”, hvor spiller får til hjemmeopgave at udfylde en skabelon med 

positive indre dialogmuligheder, tilknyttet de mentale standardsituationer i en tenniskamp (serv-

retur etc.) Noter situationen i den ene kolonne, eksempel på dialog i kolonne 2 og evt. et billede 

eller husketip i kolonne 3 



 Kropssprog: Bed spiller om at opfinde et signal eller en bevægelse, som repeteres hver gang 

han/hun spiller en god bold – det kompletterer den positive indre dialog 

 ”Yes-øvelse”. Spiller siger ”Ja/yes” indvendig, hver gang spiller lykkes med en opgave. Det styrker 

selvtilliden. Kan udvides med udtryk som ”sådan”, ”come on” efter vundne point etc. 

 


