
Nøgleprincipperne I koncentration

1. Koncentration kræver mental indsats 
2. Du kan kun fokusere på en tanke ad gangen 
3. Atleter er fokuserede når de koncentrerer sig om en aktion som er specifik, relevant og under deres 

egen kontrol
4. Atleter mister koncentration når de er fokuserede på irrelevante faktorer som de ikke selv kan 

kontrollere 
5. Angst forstyrre koncentration 

Hvordan kan jeg hjælpe mit barn med at 
fokusere? 

Fokus henviser til den enkeltes evne til at koncentrere sig om de rigtige ting på det rigtige
tidspunkt. Det er vigtigt for børn at lære, hvordan man retter sin koncentration mod det som er
vigtigt for ens præstation I en give situation.

Hvad skal mit barn fokusere på og hvornår? 

Da dit barn kun kan fokusere på en tanke ad gangen, skal det kunne skifte mentalt fra ikke-sports
relevante tanker (eks. Lektier) til sports specifikke taknker op til træning eller konkurrence. Dette vil kræve
at de inddeler (eks. En boks med forskellige tanker) og udvøer en mental indsats I forold til, hvad de skal
gøre for at præsterer godt. Ligeledes kal dit barn under præstation kunne kifte fokus fra irrelevante tanker
ligesom det indadvendte (eks. Bekymring) og det udadvendte forstyrrelser (eks. Publikum), for at
bibeholde koncentration på en specifik/relevant opgave.

Hvordan kan jeg hjælpe mit barn med at fokusere før og under konkurrence?

• Støt dem I deres tidsplanlægning omkring skole og sport. 
• Sikre at de gennemgår en overordnet opvarmningsrutine for at få deres tanker (og krop) klar til at 

præstere I sport. . 
• I fraværet af en træner, kan du også rette deres fokus mod det de har arbejdet med I træning, I 

relation til præstationen (eks. Hjælpe dem med at huske deres mål).
• Opmundre dit barn til at være tilstede I det nærværende øjeblik når de præsterer og undgå tidsrejser 

(dvs. Tanker på tidligere handlinger eller fremtiden). 
• Hjælp dit barn med at fokuser væk fra distraheringer og over på relevant præstations udgangspunkt, 

gennem basale rutiner (eks. Åndedrætsritualer som opbygger følelsen af fysisk tilstedeværelse) 
og/eller sompel slv-instruerede rutiner, stikord eller udløer ord (eks. “kig på bolden”, “sving roligt” 
osv.) 


