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Plan for dagens presentasjon

• PhD prosjektet mitt – kort oversikt

• Faglig innramming

• Kort om prestasjonsutvikling i 
elitekontekst 

• Kort om motivasjonsteori 

• Presentasjon av studier og hovedfunn i 
doktorgraden

• Anvendte perspektiver; styrker og 
utfordringer

• Dialog og diskusjon

Heidi M. Haraldsen



Bakgrunn: Oversikt over PhD Prosjektet

• Tema: Motivasjonsprosesser blant unge eliteutøvere fra idrett og 
utøvende kunst. 

• Betydningen av personlige og kontekstuelle faktorer for utøveres 
motivasjon, prestasjon og psykiske helse. 

• Setting: Høyt presterende junior utøvere i talentutviklingsprogrammer
• Top 20% selektert til elitesatsning
• Alder 15-19 (vgs, toppidrett)

• Komparativt; kunst (ballet, musikk) vs. idrett (svømming, friidrett, roing, 
skøyter, langrenn, skiskyting, alpint)

• Teorirammeverk: Self-determination theory
(selvbestemmelsesteori; Deci & Ryan, 2000, 2017) 
samt perfeksjonisme

• Metodisk design: et mixed method prosjekt

Heidi M. Haraldsen



Bakgrunn: Overiskt over PhD Project

• Tema: Motivasjonsprosesser blant unge eliteutøvere fra kunst 
og idrett. 

• Betydningen av perrsonlige og kontekstuelle faktorer for 
utøveres motivasjon , prestasjon og psykiske helse. 

• Setting: Talentutviklingsprogrammer; Hvordan de fasiliteter 
talentutvikling og derigjennom bidrar til en optimal samt 
forsvarlig  utvikling

• Komparativt komponent også; kunst (ballet, musikk) vs. idrett 

• Teori: Self-Determination Theory (selvbestemmelsesteori) fra 
Deci & Ryan, 2017, samt perfeksjonisme

• Metodisk design: et mixed method prosjekt

Studie 1: 

Kvalitativt retrospektivt studie av profesjonelle utøvere 

som har lykkes. Eksplorativt. N = 9

Studie 2:

Kvantitativt tverrsnittstudie av unge utøvere (16-19 år). 

Kartleggende og sammenlignende. N = 171

Studie 3: 

Longitudinelt kvantitativt studie av unge utøvere (16-19 

år) over 9 mnd. Personsentrert modelltesting. N = 263

Studie 4: 

Kvalitativt studie av unge utøvere (16-19 år), dypdykk i 

hvordan utøvere med høy motivasjonsfrustrasjon 

opplever å streve og overleve  en periode med 

vanskeligheter. Avdekke sammenhenger og 

kompleksitet. 

N = 8
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Helhetlig prestasjonsutvikling

Fokus og  

mestringsstrategi 

Drivkraft 

Læringskultur/ treningskultur

-hvordan tilrettelegger vi for utøverne?

-hemmer eller styrker vi?

-prestasjon eller utvikling/læring i fokus?

-herding eller støtte som strategi?

Faglig evne
Faglige & fysiske forutsetninger

Fysiske, tekniske og taktiske 
ferdigheter og kompetanser

Situert anvendelse

Arbeidsevne
Dedikasjon 

Fokus og innsats
Målsetting
Motivasjon

Læringsstrategier
Struktur og planlegging

Prioritering

Mental evne
Selvinnsikt

Selvtillit
Tankesett 

Mestringsstrategier
Selvregulering

Tilstedeværelse «flyt»
Mental fleksibilitet
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Hva vet vi?

• Læring og utvikling er komplekst, 
dynamisk og situert

• Både personlige faktorer og læringsmiljø 
samspiller og kan påvirke realiseringen av ens 
potensial både positivt og negativt

• Summen av samspillet mellom disse faktorene 
har dobbeltsidige konsekvenser, både i forhold til 
prestasjon og utøvernes psykisk helse 

• gode og dårlige forsterkende sirkler
• The "bright side" & "dark side"

(f.eks., Bartholomew et al., 2011; MacNamara, Button, & Collins, 2010). 
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Bakgrunn: Å bli en eliteutøver

• Å lykkes i idrett og utøvende kunst er krevende og utfordrende.

• Eliteutøvere strever mot den ultimate prestasjonen og er ambisiøse, 
prestasjonsorienterte og setter veldig høye standarder

• Det er mer på spill, mer å risikere, mer å tape. 

• Å bli en eliteutøver kan derfor være tosidig; utrolig givende og 
samtidig utfordrende

• Evnen til å håndtere utfordringer og motgang er avgjørende; lære, 
utvikle seg, komme tilbake i stedet for å miste tro, motivasjon, og 
oppleve psykiske utfordringer 

• For å være i stand til å mobilisere nok arbeidsevne og mental evne til 
å nå de høye kravene, og til å håndtere utfordringer og motgang, er 
motivasjon sentralt og viktig, spesielt kvaliteten på motivasjonen. 

(e.g. Deci & Ryan, 2000; Mouratidis & Michou, 2011; Vansteenkiste & Ryan, 2013; Woodman & Hardy, 2003)

Heidi M. Haraldsen



Bakgrunn: Motivasjonsprosessen

Autonomistøtte

Tilfredstillelse av 
grunnleggende 
psykologiske 

behov

Autonom 
motivasjon

Psykisk helse
Vekst og 
utvikling

Kontrollerende 
betingelser 

Frustrasjon av 
grunnleggende 
psykologiske 

behov

Kontrollert 
motivasjon

Psykisk 
uhelse 

Stagnasjon

(e.g. Deci & Ryan, 2000; Mouratidis & Michou, 2011; Vansteenkiste & Ryan, 2013)
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Bakgrunn: Motivasjonsprosessen

Autonomistøtte

Tilfredstillelse 
av 

grunnleggende 
behov

Autonom 
motivasjon

Psykisk helse
Vekst og 
utvikling

Kontrollerende 
betingelser 

Frustrasjon 
av 

grunnleggen
de behov

Kontrollert 
motivasjon

Psykisk 
uhelse 

Stagnasjon
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Bakgrunn: Motivasjonsprosessen

Autonomistøtte

Tilfredstillelse 
av 

grunnleggende 
behov

Autonom 
motivasjon

Psykisk helse
Vekst og 
utvikling

Kontrollerende 
betingelser 

Frustrasjon 
av 

grunnleggen
de behov

Kontrollert 
motivasjon

Psykisk 
uhelse 

Stagnasjon

-Jeg føler at jeg bare er her for å gjøre som 

jeg er blitt fortalt og følge lærerens 

instruksjoner og regler

-læreren min ignorerer hva jeg mener og 

ønsker

- Jeg føler ikke at jeg er i kontroll over 

øvingen og utviklingsprosessen 

-jeg føler at alt jeg gjør er for å tilfredsstille 

andre

-jeg føler at jeg ikke kan være meg selv på 

aktiviteten min 

Heidi M. Haraldsen



Bakgrunn: Motivasjonsprosessen

Autonomistøtte

Tilfredstillelse av 
grunnleggende 
psykologiske 

behov

Autonom 
motivasjon

Psykisk helse
Optimal vekst 
og utvikling

Kontrollerende 
betingelser 

Frustrasjon av 
grunnleggende 
psykologiske 

behov

Kontrollert 
motivasjon

Psykisk 
uhelse 

Stagnasjon
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Bakgrunn: Motivasjonsprosessen

Autonomistøtte

Tilfredstillelse av 
grunnleggende 
psykologiske 

behov

Autonom 
motivasjon

Psykisk helse
Optimal vekst 
og utvikling

Kontrollerende 
betingelser 

Frustrasjon av 
grunnleggende 
psykologiske 

behov

Kontrollert 
motivasjon

Psykisk 
uhelse 

Stagnasjon

Behov for å føle 

tilhørighet, gi og motta 

omsorg, være integrert i 

et felleskap og være 

akseptert av andre
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Bakgrunn: Motivasjonsprosessen
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Motivasjonskvalitet (Selvbestemmelsesteori)

Manglende kontrollert motivasjon (ytre drivkraft) autonom (selvbestemt) motivasjon (indre drivkraft)

motivasjon ego- og resultatorientering oppgave- og mestringsorientering

External

Jeg utøver for 

å bli best,  få 

status og 

for å få 

anerkjennelse 

av andre

Introjected

Jeg føler press 

og forventninger 

til å utøve, og 

ville fått dårlig 

samvittighet og 

følt skam hvis 

jeg ikke gjorde 

dette  

Identified

Å utøve er 

viktig for meg 

og jeg 

verdsetter 

fordelene 

aktiviteten gir 

meg

Integrated

Jeg utøver 

fordi  jeg føler 

det er i tråd 

mitt indre jeg 

og er i tråd 

med mine 

verdier 

Amotivation

Jeg vet ikke 

lenger 

hvorfor jeg 

holder på, 

aktivitet  

føles 

meningsløs

Intrinsic

Jeg utøver 

fordi jeg  

liker det, det 

gir meg 

mestring og 

positive 

følelser 

Amotivasjon Autonom motivasjonKontrollert motivasjon
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Forskningsfunn: Motivasjonsprosessen til eliteutøvere

Autonomistøtte
Behovs-

tilfredstillelse
Autonom 

motivasjon

Psykisk helse
Vekst og 
utvikling

Kontrollerende 
betingelser 

Behovs-
frustrasjon

Kontrollert 
motivasjon

Psykisk 
uhelse 

Stagnasjon

Heidi M. Haraldsen



Kontekstuelle faktorer studie 1:

Eksklusive, små & student-
sentrerte

→ stimulerer nære relasjoner 
og tilhørighet

Heidi M. Haraldsen

Vi var bare fire svømmere i 

hver klasse, det gjorde oss 

veldig tette, og vi delte mange 

erfaringer, både personlige og 

som utøver oss imellom 



Kontekstuelle faktorer studie 1:

Talentutviklingsprogrammer 

med systematiske systemer 

og høy kompetanse 

→ en boost inn i en positiv og 

forsterkende sirkel av 

kompetanseutvikling

→kompetanse som kapital

Heidi M. Haraldsen

Det var et av de beste stedene, 

det var i alle fall, vet ikke 

hvordan det er nå, for nå 

begynner det å bli mer 

profesjonelle klubbmiljøer også, 

men det var det nærmeste det 

profesjonelle livet du kunne 

komme på det alderstrinnet der. 

Og du fant ikke noe bedre sted 

for å satse på idretten.



Kontekstuelle faktorer studie 1:

Fokus på resultater og favorisering av 

de "beste", "stjernene"

Trenere som autoritetetsfigurer & 

portvakter

Asymmetrisk maktbalanse

Kontrollerende trenerstil

→ det å feile og erfare nederlag blir 

risikofullt og øker 

unnvikelsesstrategier og 

prestasjonsangst

→ Frustrasjon av autonomi

Heidi M. Haraldsen

det var nesten sånn at når du 

var på landslaget, så følg vårt 

opplegg eller så får du ikke lov til 

å være med på en måte.  Jeg 

hadde egentlig lyst til å drive 

mer på med alternativ trening, 

og gjøre ting litt mer på min 

måte for jeg følte at jeg var litt 

overtrent på en måte, jeg fikk 

ikke ut det jeg var god for.Det var mer autoritært når jeg 

kom til NTG. Jeg hadde veldig 

sånn kanskje overdreven 

respekt for treneren. Han var 

på en måte streng men 

rettferdig, og jeg hadde veldig 

respekt for det og var redd for 

å gjøre feil på en måte. 

Det var veldig lite 

dialog. Trenerne mine 

hadde dialog, og jeg var 

ikke inkludert i den.



Hvilke konsekvenser ble rapportert om?
Ufullendt talent, redusert motivasjon, stress og prestasjonsangst, utmattelser, negative 
følelser, grubling og nedstemthet

• Det talentet jeg hadde, jeg hadde mye mer jeg kunne ha fått til hvis jeg kunne ha 
fått tilpasset opplegget mitt mere til meg som person da. Jeg kunne gjort andre 
ting enn å bare ligge å dunke meter i bassenget, og bruke timesvis i bassenget. 
Så kunne vi ha gjort andre ting, som jeg synes var mer artig da. For det kan bli litt 
kjedelig å bare svømme og svømme og svømme da, og bruke 30 timer i uka på 
svømming på en måte

• Det ble etterhvert veldig utmattende. Jeg hadde perioder da det var tøft mentalt å 
leve den ung eliteutøver livsstilen, bo på hybel og prestere. Det var mentalt tøft. 



Oppsummering prestasjonskultur:
betydningen av hvor du er

• De norske talentutviklingsprogrammene ble oppfattet som varierte, sammensatte og ulike. 

• Både autonomistøttende og kontrollerende

• Høyt prestasjonsorienterte, profesjonaliserte

• Eksklusive, med tett oppfølging og nære relasjoner

• System-drevne, rigide, trenerstyrt (ovenfra og ned)

• Men, variasjon mellom ulike aktiviteter og utøveres erfaringer

• De kontrollerte aspektene ved prestasjonskulturene var først og fremst 
av indirekte natur 

• Basert på betinget anerkjennelse → nærer betinget selvverd 

• Kompetanse var den viktigste kulturelle kapitalen, valuta for sosial status og fremtidige 
muligheter → mye stod på spill, å prestere var uhyre viktig for utøverne

• Jo mer grad av kontrollerende betingelser, jo høyere grad av lavere motivasjonskvalitet, psykisk 
uhelse og prestasjonsutfodringer

• kontrollen og betingingen var delvis skjult av og beskyttet av de nære relasjonene, og ble også 
normalisert og støttet opp om av utøverne   

Heidi M. Haraldsen



Forskningsfunn: Motivasjonsprosessen Studie 2 + 3 

Autonomistøtte
Behovs-

tilfredstillelse
Autonom 

motivasjon

Psykisk helse
Vekst og 
utvikling

Kontrollerende 
betingelser 

Behovs-
frustrasjon

Kontrollert 
motivasjon

Psykisk 
uhelse 

Stagnasjon

Personlige 

egenskaper:

-Perfeksjonisme

-Autentisitet

Sårbarhets faktorer? 

Beskyttende faktorer?



Perfectionistic 

Concerns

Competence 

frustration

a) Controlled 

motivation 

b) Performance anxiety

Controlling 

conditions

Forskningsfunn studie 2: Tverrsnittstudie N = 171 
Test av en betinget prosessmodell fra "the dark side" 

Heidi M. Haraldsen



Forskningsfunn Studie 3: Personlighetsdimensjoner
• 30% av utøverne rapporterer ugunstig personlighetsprofil med høy 

perfeksjonisme og lav grad av indre autensitet (ytrestyrt og 
fremmedgjort)

• Kun 20% rapporterer å være ikke-perfeksjonistiske

• Den høy perfeksjonisme gruppen rapporterer statistisk signifikant 
høyere grad av kontrollert motivasjon, prestasjonsangst og 
fysisk/psykisk utmattelse

• Perfeksjonisme og det å være ytrestyrt er en sårbarhetsdimensjon som 
øker risiko for ugunstige motivasjonsprosesser 

• Prestasjon blir knyttet til selvverd og identitet (stor fallhøyde)

• "briller" som er ser ugunstig på prestasjonskulturen med

• Mer kontrollerende og prestasjonsorienterte kulturer trigger negativt og 
øker risikoen for psykologiske kostnader

• Flere jenter og kunstutøvere i den mest sårbare og ugunstige 
subgruppen

• Selvbestemt (autonom) motivasjon en buffeer og beskyttelse

Heidi M. Haraldsen



Manglende kontrollert motivasjon (ytre drivkraft) autonom (selvbestemt) motivasjon (indre drivkraft)

motivasjon ego- og resultatorientering oppgave- og mestringsorientering

External

Jeg utøver for 

å bli best,  få 

status og 

for å få 

anerkjennelse 

av andre

Introjected

Jeg føler press 

og forventninger 

til å utøve, og 

ville fått dårlig 

samvittighet og 

følt skam hvis 

jeg ikke gjorde 

dette  

Identified

Å utøve er 

viktig for meg 

og jeg 

verdsetter 

fordelene 

aktiviteten gir 

meg

Integrated

Jeg utøver 

fordi  jeg føler 

det er i tråd 

mitt indre jeg 

og er i tråd 

med mine 

verdier 

Amotivation

Jeg vet ikke 

lenger 

hvorfor jeg 

holder på, 

aktivitet  

føles 

meningsløs

Intrinsic

Jeg utøver 

fordi jeg  

liker det, det 

gir meg 

mestring og 

positive 

følelser 

Amotivasjon Autonom motivasjonKontrollert motivasjon

Studie 3: Hva motiveres de unge utøverne av?

Gruppeprofil 1 34%: Ambivalent motivasjon  

Høye, men under gjennomsnitt på de 3 autonome motivasjonsformene

Lave, men rundt gjennomsnitt på de 2 kontrollerte motivasjonsformene

Moderat, men over gjennomsnittet på amotivasjon



Manglende kontrollert motivasjon (ytre drivkraft) autonom (selvbestemt) motivasjon (indre drivkraft)

motivasjon ego- og resultatorientering oppgave- og mestringsorientering

External

Jeg utøver for 

å bli best,  få 

status og 

for å få 

anerkjennelse 

av andre

Introjected

Jeg føler press 

og forventninger 

til å utøve, og 

ville fått dårlig 

samvittighet og 

følt skam hvis 

jeg ikke gjorde 

dette  

Identified

Å utøve er 

viktig for meg 

og jeg 

verdsetter 

fordelene 

aktiviteten gir 

meg

Integrated

Jeg utøver 

fordi  jeg føler 

det er i tråd 

mitt indre jeg 

og er i tråd 

med mine 

verdier 

Amotivation

Jeg vet ikke 

lenger 

hvorfor jeg 

holder på, 

aktivitet  

føles 

meningsløs

Intrinsic

Jeg utøver 

fordi jeg  

liker det, det 

gir meg 

mestring og 

positive 

følelser 

Amotivasjon Autonom motivasjonKontrollert motivasjon

Studie 3: 3 grupper av motivasjonsprofiler 

Gruppeprofil 2 48%: Høy kvalitetsmotivasjon 

Høye, over gjennomsnittet på de 3 autonome motivasjonsformene

Lave, under gjennomsnitt på de 2 kontrollerte motivasjonsformene og amotivasjon



Manglende kontrollert motivasjon (ytre drivkraft) autonom (selvbestemt) motivasjon (indre drivkraft)

motivasjon ego- og resultatorientering oppgave- og mestringsorientering

External

Jeg utøver for 

å bli best,  få 

status og 

for å få 

anerkjennelse 

av andre

Introjected

Jeg føler press 

og forventninger 

til å utøve, og 

ville fått dårlig 

samvittighet og 

følt skam hvis 

jeg ikke gjorde 

dette  

Identified

Å utøve er 

viktig for meg 

og jeg 

verdsetter 

fordelene 

aktiviteten gir 

meg

Integrated

Jeg utøver 

fordi  jeg føler 

det er i tråd 

mitt indre jeg 

og er i tråd 

med mine 

verdier 

Amotivation

Jeg vet ikke 

lenger 

hvorfor jeg 

holder på, 

aktivitet  

føles 

meningsløs

Intrinsic

Jeg utøver 

fordi jeg  

liker det, det 

gir meg 

mestring og 

positive 

følelser 

Amotivasjon Autonom motivasjonKontrollert motivasjon

Studie 3: 3 grupper av motivasjonsprofiler 

Gruppeprofil 3 18%: Sårbar høy-høy motivasjonsprofil 

Høye, rundt gjennomsnittet på de 3 autonome motivasjonsformene

Høye, over gjennomsnitt på de 2 kontrollerte motivasjonsformene og amotivasjon



Manglende kontrollert motivasjon (ytre drivkraft) autonom (selvbestemt) motivasjon (indre drivkraft)

motivasjon ego- og resultatorientering oppgave- og mestringsorientering

External

Jeg utøver for 

å bli best,  få 

status og 

for å få 

anerkjennelse 

av andre

Introjected

Jeg føler press 

og forventninger 

til å utøve, og 

ville fått dårlig 

samvittighet og 

følt skam hvis 

jeg ikke gjorde 

dette  

Identified

Å utøve er 

viktig for meg 

og jeg 

verdsetter 

fordelene 

aktiviteten gir 

meg

Integrated

Jeg utøver 

fordi  jeg føler 

det er i tråd 

mitt indre jeg 

og er i tråd 

med mine 

verdier 

Amotivation

Jeg vet ikke 

lenger 

hvorfor jeg 

holder på, 

aktivitet  

føles 

meningsløs

Intrinsic

Jeg utøver 

fordi jeg  

liker det, det 

gir meg 

mestring og 

positive 

følelser 

Amotivasjon Autonom motivasjonKontrollert motivasjon

Studie 3: 3 grupper av motivasjonsprofiler 

Gruppe 3, den sårbare

kommer statistisk signifikant dårligere ut enn de to andre gruppeprofilene på fysisk og psykisk utmattelse, 

prestasjonsangst, negative følelser, samt prestasjonsnivå. 



Manglende kontrollert motivasjon (ytre drivkraft) autonom (selvbestemt) motivasjon (indre drivkraft)

motivasjon ego- og resultatorientering oppgave- og mestringsorientering

External

Jeg utøver for 

å bli best,  få 

status og 

for å få 

anerkjennelse 

av andre

Introjected

Jeg føler press 

og forventninger 

til å utøve, og 

ville fått dårlig 

samvittighet og 

følt skam hvis 

jeg ikke gjorde 

dette  

Identified

Å utøve er 

viktig for meg 

og jeg 

verdsetter 

fordelene 

aktiviteten gir 

meg

Integrated

Jeg utøver 

fordi  jeg føler 

det er i tråd 

mitt indre jeg 

og er i tråd 

med mine 

verdier 

Amotivation

Jeg vet ikke 

lenger 

hvorfor jeg 

holder på, 

aktivitet  

føles 

meningsløs

Intrinsic

Jeg utøver 

fordi jeg  

liker det, det 

gir meg 

mestring og 

positive 

følelser 

Amotivasjon Autonom motivasjonKontrollert motivasjon

Studie 3: 3 grupper av motivasjonsprofiler 

Sannsynlighet for domene og kjønn til å bli distribuert i gruppene: 

Domene: Sport har høyest sannsynlighet for å tilhøre gruppe 2 (77%) og gruppe 1 (74%). Kunst har størst 

sannsynlighet til å tilhøre gruppe 3 (43%)

Kjønn: Jenter størst sannsynlighet til å tilhøre gruppe 3 (70%), mens gutter har 66% sannsynlighet til å være i 

gruppe 1. Positivt er det at kjønn er nesten likt distribuert i den beste gruppen (54/46) 



Noen konklusjoner rundt utøvernes motivasjonsprofil 

Så, hva motivers unge utøvere av?

• Indre glede, interesse og utfordringer (indre/autonom 
motivasjon) +

• Konsolidere sin identitet og det å tilhøre et miljø man føler 
tilhørighet med (autonom motivasjon) +

• Fordeler og nytteverdi ved aktiviteten (autonom motivasjon) +

• Indre og ytre forventninger om å lykkes, bli best, nå høye 
ambisjoner (kontrollert motivasjon) -

• Ønske om å være perfekt og derigjennom øke eget selvverd 
(perfeksjonisme) -

• Dårlig samvittighet, skyld og skam for ikke å leve opp til 
forventninger, ambisjoner, drømmer andre har til og for oss 
(kontrollert og betinget motivasjon) -

Heidi M. Haraldsen



Motivasjonsprosesser; å streve og overleve



Noen anvendte tips og refleksjoner 
• Norske eliteutøvere er høyst dedikerte og ambisiøse

• Flesteparten er inne i gode og sunne motivasjonsprosesser

• Men, flere erfarer også samtidig negative elementer 

• De er villige til å tåle mye, finne seg i mye, utholde mye (fare?)

• Hårfin balansegang mellom å pushe mot toppen og utbrenthet

• Se hvem utøveren er, oppdag sårbarhet

• Er den tøffe og robuste utøveren en myte?

• Flere elementer og karakteristikker som beskriver en utøver?

• Ikke underkjenn miljøet rundt, relasjoner

• Demp prestasjonsjaget og unngå betinget kontroll 

• Samme verdi og oppmerksomhet uansett prestasjon

• Ikke manipuler med oppmerksomhet og oppfølging, eller følelser

• Individuell vurdering og oppfølging 

• Vær særlig oppmerksom på utøvere i motgang, skader, sykdom

Heidi M. Haraldsen



• Gi autonomistøtte i stedet for å kontrollere og presse

• Sett deg inn i utøverens perspektiv og følelser, vis forståelse.

• Gi rom for selvstendighet og utøvernes tanker og forslag

• Gi valg, ansvar, tillit, begrunn hvorfor når du overstyrer

• Informativ og læringsrettet tilbakemelding, ikke personlig

• Gi verktøy til å trene selvstendig, til å ta gode valg, støtt valgene

• Prioriter mental trening og stimuler en "vekstmentalitet"

• Mentalt robust virker beskyttende i en tøff kontekst

• Tren på å takle stress og press og prestasjonsangst

• Tren på både fysiske teknikker og mentale teknikker

• Øv opp arbeidsevne og mentalevne, på å være mer snill mot 
seg selv og mer smart og strategisk 

• Husk mottoet "får jeg ikke den jeg elsker, får jeg elske den jeg får"

Heidi M. Haraldsen



Takk for oppmerksomheten! Noen spørsmål?

Heidi M. Haraldsen
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