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Generelle kendetegn for udøvere
Høj Ego/Lav Opgave Lav Ego/Høj Opgave Høj Ego/Høj Opgave

• Fokuseret på at være den 
bedste, men ikke på at 
udvikle sig. 

• Vælger udfordringer hvor 
risikoen for at opleve 
nederlag er minimal

• Søger altid udfordringer 
der bekræfter udøveren i, 
at han/hun er den bedste.  

• Ikke særligt motiveret 
for at træne nye tekniske 
øvelser med mindre ud-
øveren fremstår som den 
bedste af alle. 

• Vil meget gerne træne, 
det de plejer at træne, 
hvor personen ved, at 
han/hun er bedst. 

• Anstrenger sig mindst 
muligt for at fremstå som 
den bedste

• Talent er medfødt, kræ-
ver ikke arbejde

• Svært ved at bevare 
selvværdet i modgang og 
holde motivationen.   

• Fokuserer mere på at se 
godt ud

• Optaget af at mestre de 
udfordringer udøveren 
bliver stillet overfor

• At vinde eller være bedre 
end de andre er ikke lige-
så vigtigt 

• Man er nødt til at an-
strenge sig for at få ople-
velsen af kompetence og 
det er mindre vigtigt om 
man ser godt ud eller ej.

• Er vedholden, og overvin-
der ofte modgang 

• Søger gerne store udfor-
dringer for at udvikle sig. 

• Man kan nå langt ved at 
yde en stor indsats og ud-
vikle sig – talent er ikke 
altafgørende.

• Vil yde rigtigt meget for 
at udvikle sig og blive 
den bedste – vil gerne 
vinde og være den bedste, 
samtidig med udøveren 
er orienteret mod spe-
cifikke opgaver, udvikle 
sig og udnytte sit fulde 
potentiale.  

• Evnen til at fokusere 
på egen udvikling trods 
modgang, samt kan 
bevare selvværdet trods 
manglende resultater. 

• Selvværdet og selvop-
fattelsen hos denne type 
udøver er ikke afhængig 
af at være bedre end de 
andre. 

• Er vedholdende, og over-
vinder ofte modgang

• Søger store udfordringer 
for at udvikle sig

• Realistisk omkring egne 
evner og målsætninger
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