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ADHD LÄGER  
Undersvik 2000

Klättring med barn som har ADHD, 
2001 
• 3 grupper med 10 barn i varje 
• Föräldrar en del av klättringen

Terapi uppåt väggarna

Vårat mål var: 
• Stärka barnens självförtroende. 
• Träna på saker de har svårigheter 

med i sin vardag. 
• Träna på att uppmuntra och bejaka 

sina barn 
• Vilka ledarstilar fungerar och vad var 

effektivt?

Utvärdering Koncentration
Minne
Grovmotorik
Finmotorik
Socialtsamspel
Tillit
Klara av att misslyckas
Att hjälpa andra
Koordination
Ansvar



bättre 
Lika
sämre

Ja
Nej
Vet inte

Utvärdering Utvärdering
Lugn
Trött
Uppspelt
Lycklig
ledsen
Glad

Förutsägbart ledarskap

Mest effektivt

Ledarstil

Hur ser det ut i idrotten idag?



Riksförbundet Attention gjorde en enkät 2016 
som visade att drygt hälften av barn med NPF 
i åldrarna 10-12 år idrottar. 
Riksidrottsförbundets siffror över alla barn 
mellan 6 och 12 år visar att 80 procent av 
pojkarna och 74 procent av flickorna idrottar. 

Idrott för alla

Idrottens sociala betydelse 2004 

Min dröm och mitt mål 
som ledare/människa

Min dröm och mitt mål 
som ledare/människa

Toppen på Mount Everest 8 848 m



Idrott för alla ……eller?

Vem är ledare?
Kan vi ställa krav på idrotten och de ideella ledarna?

Svensk idrotts värdegrund – Idrotten Vill

Vid Riksidrottsmöte i Umeå 1995 antog den 
svenska idrottsrörelsen enhälligt idéprogrammet 
Idrotten Vill.
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Idrottens värdegrund 

Glädje och gemenskap – är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all 
verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

Demokrati och delaktighet – föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika 
värde. Delaktighet innebär att all som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar 
för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. 

Allas rätt att vara med – innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. 
Alla som vill oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell 
läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven 
idrottsverksamhet. 

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla 
sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, 
doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför 
idrottsarenan. 
Både visionen och värdegrunden ovan ingår i idéprogrammet
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Allas rätt att vara med – innebär att alla som vill ska 
kunna vara med utifrån sina förutsättningar. 
Alla som vill oavsett nationalitet, etniskt ursprung, 
religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska 
och psykiska förutsättningar, får vara med i 
föreningsdriven idrottsverksamhet.
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Incident 2011 

Pojke med ADHD 
blev avstäng ett helt 
år!



 Idrott för alla…….eller?  
Dolda utmaningar 

Förutsägbart ledarskap

Gävle projektet 2011-2017 

Vårt mål
• Alla ledare skall få utbildning om 

neuropsykiatri (politiskt önskemål) 
• Förstå den nya Ledarstilen 
• Ingå i ordinarie grundläggande barn – och 
      ungdomsledarutbildning inom Svensk Idrott. 
• Öka förståelsen för mångfalden inom idrott.  

▪ Öka kunskap hos ledare och föräldrar  i 
föreningar om Neuropsykiatri. 

▪ Ge redskap och trygghet att möta barn 
och ungdomar med särskilda behov 
inom idrotten. 

▪ Idrott för alla….eller ?  
▪ Dolda utmaningar- Förutsägbart 

ledarskap.

Vi arbete fram en tydlig strategi:



Vårt arbete 
2011 - 2017

• Aktivt synliggöra frågan, våga prata om det 
• Enskilda lag och hela föreningar 
• Ordinarie del i SISU s utbildningspaket i Gästrikland 
• Ledare och föräldrar bjuds in 
• Kunnat erbjuda föreningar handledning 

Föreningsbesök Behovsanalys Skräddarsydd 
utbildningsinsats

Efterarbete i form 
av processledning/
vidare utbildning

Vårt resultat  
2011 - 2017

•50 föreningar per år i Gästrikland (spridit sig över hela 
Sverige) 

•Förståelsen och medvetenheten har ökat 
•Ber om hjälp för att få barnet att stanna i föreningen.  
•SISU Idrottsutbildarna – naturlig samarbetspart. 
•Ser ej barnet som ett problem utan som en resurs att lära av 
(bryta normer/strukturer, kreativitet) 
•Inte ovanligt att man vill ha föreläsningen flera ggr. 
•JAG MÖTER EJ BARN SOM EJ FÅR VARA MED

Om du skulle få önska dig någonting inom idrotten som kunde bli bättre, Vad skulle det vara? 

Enkätundersökning ”Färre krav och större tydlighet” idrottsvanor hos barn och ungdomar med NPF. 2017

Vad är skillnaden nu mot då?

Varför är det så svårt att  
vara ledare NU?

Varför är idrottsrörelsen inte självklar  
för barn med ADHD?  
 



Vi använder oss av den form 
av ledarskap våra ledare haft Vuxenauktoritet

Relationskapital

Är vana vid att regler kan ändras 

Dagens barn / ungdomar 

Lust till socialt deltagande men  
mindre lust till att tävla  

Krav på att bli sedd och  
hörd ”Sociala medier” 

Försvagad auktoritetstro

Barnen är medbestämmande  
i familjer

Utmaningar för dagens ungdomar



Fysisk aktivitet – psykisk hälsa

VILKA IDROTTER PASSAR VID NPF?
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ALLA IDROTTER 
PASSAR

Ledarskap A och O

MYT  
Den förutsägbara ledaren



Förutsägbar =
-'Om en person är förutsägbar, betraktas denna av tredje person 

som "en som vet i förväg hur han eller hon kommer att agera".

Förutsägbar = tråkig?
Att saker blir enformiga betyder inte att de 

behöver vara tråkiga



Förutsägbar ledare
•Man måste möta barnet där barnet är 
•Man måste skapa sig kunskap om barnet 
•Man måste se relationen som viktig  
•Man måste vara en tydlig modell och vara medveten om hur jag 

som ledare påverkare 
•Man måste vara tydlig och rak 
•Man måste gör lika varje gång 
•Man måste vara konsekvent

5  minuter

Samarbete med föräldrar
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Vilka glasögon har våra ideella ledare på sig och 
hur kan du påverka?

" Jag önskar att folk förstod att det är bra med ADHD, 
man blir så duktig. Det är jobbigt ibland, men då får man 
kämpa på och se det positiva”    

flicka 10 år med ADHD



Gunde Svan, har sagt till Expressen: 

“Jag har alltid varit sådan. Har aldrig suttit still. Jag har 
förmodligen ADHD eller något liknande. Sporten har hjälpt mig 
att kanalisera min energi.” 

Framtiden

Framtiden



http://attention.se/idrottforalla/

Framtiden

Idrott för alla 
Projekt från Attention

FAR

Naturliga samarbeten 
Mellan BUP o Idrotten

NPF coacher Förståelsens läkande kraft

Att känna samhörighet……….



DELAKTIGHET ÄR MOTSATSEN 
TILL UTANFÖRSKAP

Föreningsverksamhet är i sig vaccin mot att hamna i 
utanförskap. 

 Genom att vara med i en idrottsförening utvecklar 
ungdomar sin identitet, får erfarenhet o kunskaper, 
ger nöje o spänning och struktur i vardagen

57 99

Utan kunskaper till våra ideala ledare kommer gör att vi 
missar framtida OS medaljer


