
Mentaludvikling og Elite Aabenraa 
Undervisningsbeskrivelse 
 
Se første afsnit. Afsnittet tager udgangspunkt i Nadias personlighed, som er ret anderledes end den typiske 
danske. 

 Tematikker: 
o Hvordan passer man ind i en gruppe? 
o Hvad er dit personlige mål? 

 Opgaver: 
o Beskriv hvorfor I tror Nadia Nadim er blevet elitesportsudøver? 

 Hvad er hendes talent? 
 Hvorfor er lige netop hun blevet så god? 
 Hvad fortæller det om Nadia Nadim, at hun tager en studiebog med, selvom hun er 

færdig med det fag og har bestået den eksamen? 
 Er Nadia en god holdspiller? 
 Hvorfor snakker træneren med Nadia? Hvad snakker de om? Kan I genkende det 

fra jeres hverdag i skolen? 
 Kan alle blive elitesportsudøver? Hvad er talent? 

Team Danmarks sportspsykologiske øvelser 
Tidsforbrug: Ca 1 lektion 

Life Skills: Arbejd med evnen til at planlægge sit liv. 

Øvelser på side 15 og 16 i Team Danmarks sportpsykologiske øvelseshæfte 

Det kan være svært for eleverne, men så kan man tage en snak om, hvorfor det er svært og hvad det så kan 
give at lave dette. 

 Bed eleverne om at lave et ugeskema for alle timer i døgnet? 
 Er der noget tid på ugen, som de faktisk gerne vil bruge på noget andet? 
 Vær ærlige!!! Hvor meget tid bruger de på sociale medier, fjernsyn, andet… 
 Evnen til at holde fokus på en opgave: Talenter og eliteudøvere har en evne til at kunne holde et 

meget koncentreret fokus i lang tid. 

Øvelse på side 27, 28 og 29. 
OBS: Det er IKKE en konkurrence imod hinanden med en konkurrence om at forbedre sig. 

 Print et Scorekort til hver elev 
 Vis koncentrationsgriddet på tavlen eller print en til alle. 

Efter hver runde skriver eleven følgende ned på det individuelle scorekort: 

 hvor mange felter man når at finde  
 elevens egen vurdering af sin koncentration 
 om de har en god eller dårligt følelse, evt. noter. 



• 1. runde: Find tallene med øjnene start ved 1,2,3,4 …. Man har 30 sek. Udfyld scorekort. 
• 2. runde: Samme øvelse men med 3 tabellen. 
• 3. runde: tæl baglæns fra 99, 98, 97 … 
• 4. runde: 5,10,15,20 
• 5. runde: start ved 20,21,22,23 … 

Ved hver runde kan læreren på skiftende vis stresse eleverne i forhold til hvor meget tid der er gået og 
variere sin adfærd: 

• Læreren tæller højt 
• Snakker 
• Er helt stille 
• Pifter hvert 5. sek. 
• Etc. 

Spørgsmål til eleverne? 

 Hvorfor er dette vigtigt som sportsudøver? 
 Hvad kan fjerne koncentrationen? 
 Hvordan oplever de konkurrencen imod hinanden, selvom det ikke var fokus? 
 Hvad betyder tidspresset? 
 Hvordan kan dette relateres til skoledagen? 
 Hvad forstyrrer? 
 Hvornår er det nemt at holde koncentrationen? 

 


