
Hur skapar 

vi en sund 

idrottsmiljö 

oavsett 

ambitionsnivå

?







Hur många lyckas 
bli elitidrottare?



0,4%



Dagens innehåll:

- Vad är idrottens viktigaste uppdrag?

-Vem når eliten?

-Hur främjar vi psykisk hälsa?

- Hur kan vi utveckla idrottens pedagogik?
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Idrottens 
uppdrag



Idrottens uppdrag
- 9 av 10 barn är med i en idrottsförening under uppväxten.

- Viktigaste miljön för utbildning efter familj och skola.

- Viktig del i många ungdomars identitetsutveckling.



Vinster med idrott

- Minskad risk för frakturer.

- Minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

- Minskad risk för övervikt.

- Minskad risk för belastningsskador.

- Förbättrad muskelstyrka och kondition.

- Förbättrad koordinationsförmåga och balans.



Vinster med idrott
- Ökat välmående.

- Minskad stress.

- Minskad ångest och oro.

- Bättre sociala färdigheter.

- Bättre koncentrationsförmåga.

- Identitet och självkänsla.



Idrottens uppdrag
- Folkhälsa eller elitidrott?

- Delta eller tävla?



Framgång för några, 
stillasittande livsstil
för många?



11år

Antal aktiva 

inom idrotten



44 % 

22 %



’Jag är inte tillräckligt duktig’

’Jag är inte en del av gruppen’
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Vem når 

eliten?



Vem når eliten?
- Testat många olika sporter.

- Specialiserat sig senare.

- Valts ut senare till nationella talangprojekt.

- Mer spontanidrott i tidig ålder.

- Färre träningstimmar innan 15 års ålder.

- Börjat tävla senare med fokus på resultat.



Vägarna till 
landslaget
(2015)



- Svenskfödda, svenskfödda föräldrar

- Uppväxt med båda sina föräldrar

- Föräldrar med goda idrottserfarenheter

- Föräldrar med högre utbildningsgrad

- Radhus/villa som familjen äger



Potential
eller

Nuvarande 
förmåga?







Vad har de gemensamt?



PAUS
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Psykisk hälsa 
inom idrotten



-How do you feel?

-I don’t





”Frankrike är till exempel det enda 
landet vi känner till som systematiskt 
genomför psykologiska bedömningar 

av sina elitidrottare i samband med 
årliga hälsobedömningar.”

Cecilia Åkesdotter, Göran Kenttä

GIH (2016)



Anfall

Försvar

Division
Värvning

Kapten

Trupp
GeneralNationalsånger

Flaggor



Riskfaktorer

- Stark idrottsidentitet

- Perfektionism

- Skador

- Karriärövergångar

- Karriärslut





’Identitetskris’

’Utanförskap’



Checklista för psykisk hälsa

• Har vi en plan för stöd vid skador eller karriärövergångar?

• Behöver vi stärka intressen utanför sporten?

• Lever vi vuxna som vi lär?

• Fångar vi upp erfarenheter från de som lämnar?
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Pedagogiska 
strategier







Vad jag kan

Vad jag kan med hjälp

Vad som är utanför min 

förmåga just nu



Tid

P
re

s
ta

ti
o
n

Potential

Nuvarande 
förmåga

Undermedveten 
förmåga



Individualisera!



Checklista: Individualiserat lärande

1. Var befinner sig spelaren i sin utveckling?

2. Vad vill spelaren själv utveckla?

3. Vilken målsättning siktar vi mot?

4. Hur kommer vi till nästa steg?

5. Utvärdera och repetera!





Inkludera!





Hur vill 
du göra?



‘’De ledare som uppfattas som

skickligast är de som delar

sitt ledarskap, och arbetar aktivt

för att stärka spelarnas

egna ledarskapsförmågor’’

Fransen, Mertens, Cotterill, 

Vande Broek, Boen, (2019)



Autonomi – kan jag göra hyfsat självständiga val?

Kompetens – kan jag känna mig duktig på det jag gör?

Tillhörighet – kan jag känna gemenskap i min grupp?

Lindwall, Stenling, Weman-Josefsson, (2019) 

’Motivation inom träning, hälsa och idrott’



Ger du under ordnade former 
feedback till dina spelare?

Låter du på samma villkor dina 

spelare ge feedback till dig?



Checklista: inkludering

1. Sluta vuxengissa, fråga istället

2. Ger du feedback, så tar du feedback

3. Delegera ansvar - utveckla spelarnas ledarskap

4. Autonomi / Kompetens / Tillhörighet



Checklista: inkludering

5. Hur gör vi med saker som kostar pengar?

6. Generalisera inte om barn – se individerna!

7. Prata till barn, inte om barn.

8. Att involvera barn innebär inte att göra allt de vill.
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Sammanfattning



Sammanfattning
- Under 1% lyckas bli elitidrottare.

- Breddidrott gynnar både elit och folkhälsa.

- Värdera fysiken och psykologin lika.

- Individualisera och inkludera.

- Utveckla barnrättsperspektivet.



Så många som möjligt. 
Så länge som möjligt.
Så bra som möjligt.



www.claviskonsult.se

Facebook: clavis konsult 

TACK!


