BARN, IDROTT OCH HÄLSA
en tankesmedja inför vårmötet 2008

Tankesmedja kring ”barn, idrott och hälsa”
Barns aktivitetsnivå hämmas i dagens samhälle och det för till konsekvenser för deras liv och
utveckling. Det är en stor utmaning för föräldrar, förskola, skola, idrottsföreningar och sjuk/
hälsovården att ge barn och ungdomar förutsättningar för en sund livsstil. Barn, idrott och hälsa
engagerar många olika professioner. En samverkan mellan oss kan öka förståelsen och förbättra
hanteringen av de olika frågorna som idag dyker upp i diskussionen.
Några av dessa frågor har jag försökt sammanfatta här:
Barn och ungdomars beteende har förändrats mot mer stillasittande fritidsaktiviteter och mindre
rörelse i vardagen. På vilket sätt kan vi stimulera barn och ungdom att få en naturlig relation till
rörelse? På vilket sätt påverkas den unga kroppen och dess motoriska utveckling av reducerad
fysisk aktivitet?
Inom skolan strävar man idag efter att öka fysisk aktivitet för att stimulera barns utveckling.
Men hur klarar förskolan och skolan att få de barn och ungdomar som inte är i rörelse på fritiden
att bli intresserade och motiverade till fysisk aktivitet?
Når vi ut med kunskapen om sambandet mellan motorisk och kognitiv utveckling till föräldrar,
förskolor, skolor och idrottsföreningar?
Bör vi göra en bättre kartläggning av barns motoriska utveckling i förskolan och skolan?
Vem ska ta ansvaret för att stimulera den avtagande rörelse leken/spontan idrotten och hjälpa
barn och ungdom i idrott utan tävlingsönskan?
Idrottsrörelsen arbetar för en bredd inom idrotten. En tidig specialisering riskerar att många
ungdomar slutar allt för tidigt. Vad måste göras för att behålla barn och ungdomar inom
idrottsrörelsen och bibehålla bredden?
Hur påverkar kronisk sjukdom idrottande och hur påverkar idrottandet den kroniska sjukdomen?
Hur kan vi förbättra förutsättningarna för idrottande barn och ungdomar med kronisk sjukdom
och därmed öka deras trygghet och motivation?
Den mediala uppmärksamheten kring plötslig hjärtdöd bland idrottande ungdomar har varit stor.
Hur ska vi förmedla information och skapa trygghet hos föräldrar, barn och ungdom? Hur kan vi
öka kunskapen hos skolpersonal och idrottsledare om sjukdom och idrottande?
Tanken med tankesmedjan
Med barn och ungdomars ökande ohälsa har politiker, skolor, föreningar och andra aktörer fått
upp intresset för dessa frågor. Vid flera möten och kurser är ”barn, idrott och hälsa” ett
återkommande tema. Kunskaper om effekten av reducerad fysisk aktivitet, förslag till åtgärder
och även förslag till ansvarsfördelning diskuteras redan.
Vad kan då en grupp inom SIMF bidra med?
Ofta pågår diskussioner eller informationsutbyte mellan medlemmar av samma profession.
Tanken med denna grupp är i första hand att samla personer som idag arbetar med ovanstående
frågor, och på olika sätt når ut med information om barn och idrott i samhället. Kan vi skapa en
tankesmedja där de olika professionerna kan utbyta tankar och erfarenheter? Våra tankar och
projekt kan ligga till grund för ett vidare arbete inom förskola, skola och föreningar, med

3

inriktning på att förmedla kunskap. Den medicinska kunskapen måste nå fram till föräldrar och
de som arbetar med barn och ungdom. Samtidigt måste de som kommer med olika förslag
till åtgärder förstå hur verksamheter fungerar och hur åtgärder kan implementeras.
Svensk idrottsmedicinsk förening (SIMF) har genom sin sammansättning av olika professionerna
en unik möjlighet att bidra kring detta tema. Många av oss informerar föräldrar, förskole- och
skolpersonal, idrottsföreningar och andra som arbetar med barn och ungdom om olika ämnen
inom ”barn, idrott och hälsa”.
Jag har genom SIMF träffat flera personer inom olika professioner som under föreläsningar eller
diskussioner givit mig inspiration i mitt arbete.
Agneta Ståhle sjukgymnast och redaktör för FYSS, Björn Wettergren, barn- och skolhälsovårdsöverläkare och ordförande för barnläkarföreningens sektion för hälso- och öppenvård,
Ingegerd Ericsson, universitetslektor i idrottsvetenskap och Lars Allert från riksidrottsförbundet
har här delat med sig av sina tankar kring temat ”barn, idrott och hälsa”.
Jag hoppas att detta häfte kan vara början till ett mer aktivt arbete för ”barn, idrott och hälsa” inom
SIMF och att det kan ge inspiration till övriga medlemmar.
Med förhoppning om ett givande kunskapsutbyte mellan olika professioner inom SIMF
vänlig hälsning
Holger Seidel
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Tankar kring ”barn, idrott och hälsa”
Björn Wettergren

Egentligen skulle jag vilja ändra temat till ”barn, rörelse och hälsa”. Rörelsen är det ursprungliga
liksom lek är ursprungligt. När rörelsen och leken började organiseras och kopplas ihop med tävling
växte idrotten fram. När jag gick i skolan hette ämnet gymnastik med lek och idrott. Detta var
på 50-talet och intressant är att någon eller några måste ha tänkt ut rubriceringen noga. Den
innebär att man på den tiden tydligt gjorde skillnad på dessa tre rörelseformer. Gymnastik var
uppenbarligen ingen lek utan ett tydligt och strukturerat sätt att böja och sträcka på sin kropp. Inte
konstigt att gymnastiklektionerna kunde vara fruktansvärt tråkiga! Idrott var heller inte lek utan
organiserat allvar, en tävling där någon lämnade gymnastiksalen som vinnare (hoppat längst, högst
eller sprungit fortast) och någon var förlorare dvs kommit sist i någon gren.
Det vi får allt starkare belägg för är rörelsens betydelse för hälsan. Sedan om det sker genom
gymnastik, lek eller idrott spelar nog i sig ingen roll utan viktigast är att kroppen är i rörelse och
att det kul. Så vitt jag vet finns ej belägg för att en extensiv rörlighet är bättre för hälsan en måttlig
vardaglig rörelse.
Fram till 50-talet var rörlighet inkluderat i det vardagliga livet för barn- och ungdomar. Man, gick
cyklade eller sprang till skolan. På fritiden var man nästan jämt utomhus och lekte utelekar.
Inomhus var det trångbott och litet utrymme för aktiva lekar. Man spelade fotboll på gatan och
skapade provisoriska mål och spelplaner. På vintrarna skottade vi själva bort snön på sjöarna
och spelade någon form av hockey eller bandy. Alla som ville fick vara med. Det fanns skillnader
i rörlighet, de som hade mycket spring i benen och de med mindre eller inget alls spring i benen
(ofta lite knubbigare). Sannolikt genetiskt betingade skillnader. I och med att det inte var allvar ville
de lågrörliga ändå vara med i gemenskapen. De blev målvakter eller backar, lite efter tycke och
smak. En av tio var ”tjockis”, i överensstämmelse med normalfördelningen vad gäller kroppsbyggnad
men ingen var extremt fet. Sannolikt på grund av den dagliga motion som krävdes för att komma
någon stans och den begränsade tillgången på godis och läsk. Det var på 50-talet de första
tillväxtkurvorna skapades, drygt 200 Solnabarn som följdes upp till vuxen ålder, vi fick de första
normalkurvorna. Sedan dess har normaliteten ökat något i längd men skjutit rejält i höjden vad
gäller vikten. Sannolikt representerade 50-talsbarnens tillväxtkurvor en idealform, eftersom
undernutrition var ovanlig men vardagsrörligheten fanns kvar.
Hur ser det ut idag? Uteleken är nästan helt borta. Barnen skjutsas vart de än skall transportera
sig. Den på söndagar så efterlängtade sockerdricksflaskan, som vi ofta var två eller tre att
dela på, har ersatts av daglig tillgång på magnumflaskor med läsk i allehanda lockande färger.
Lördagsgodispåsen har blivit en tre gånger så stor vardagspåse.
Vi kan inte gå tillbaka till 50-talet, men vi kan ta lärdom av 50-talet och skapa strategier utifrån den
kunskapen.
Ur ett folkhälsoperspektiv är det vardagsrörligheten som måste utvecklas igen och som åtminstone
delvis måste vara kopplad till lek, för att man skall lyckas.
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Dagens inaktivitet och övervikt är en effekt av livsstil och livsstilen är oerhört trendberoende.
I grunden är vi flockdjur, som följer strömmen och som hyser stor ångest för att vara avvikande.
Många och starka aktörer på markanden har mycket god kompetens i dessa frågor och utgör
viktiga trendsättare, öppet eller i det fördolda. Massmedia och särskilt TV spelar en mycket vikigt
roll. I jakten på guldet och den ultimata lyckan ser vi idag ett mycket litet antal extremt aktiva
idrottare, som gör sig bra i TV-rutan, och som hejas fram av en fysiskt helt inaktiv mångmiljonpublik
placerad hemma i TV-sofforna. Dessutom idisslar publiken chips, godis och läsk i oanade mängder.
De lockas också sitta kvar i TV-sofforna hela kvällar och helger genom smarta knep som att få
vara med och rösta fram matchens bästa spelare och kanske vinna en resa till Inters nästa match
etc. Mångmiljardbelopp omsätts och de nya gudarna har skapats. En svensk nobelpristagare kan
slänga sig i väggen om han/hon skulle jämföras med Zlatan eller Carro!
Motkrafterna är oerhört starka och att försöka rubba dagens trender och livsstilar kräver mycket
genomtänkta strategier och en enorm kraftsamling. Dock borde det finnas möjligheter, framförallt
när det gäller nybildade familjer med sitt första barn. De befinner sig i en helt ny livssituation där
mönstren inte är satta ännu. Att strukturerat och evidensbaserat använda oss av mödrahälsovård,
barnhälsovård, förskolan, skolan och idrotts/friluftsrörelserna i en samstämmig och kontinuerligt
pågående satsning avseende sunda levnadsvanor borde kunna ha effekt. För detta krävs samsyn
bland samtliga aktörer, målstyrning, och viss omfördelning av resurser. Jag avslutar med några
exempel på vad som skulle kunna inkluderas i en sådan satsning:
• Aktiv och medryckande livsstilsundervisning i såväl förskola som skola och som åtnjuter
samma dignitet som teoretiska ämnen.
• Kvalitetssäkra förskolorna avseende ett miniutbud av utevistelse och rörlighet för barnen
och avseende sund kost. Indragna medel om uppsatta mål ej nås.
• Daglig ”vardagsmotion” i skolan och användandet av evidensbaserade program i skolan
som stimulerar eleverna till aktiv rörelse på fritiden.
• Inget organiserat idrottsutövande vare sig i individuella grenar eller lagspel före 12 års ålder
utan allt sker dessförinnan i lekens form. Gärna ”prova på” och aktiv lustfylld träning, men
inga organiserade tävlingar. Alla som vill skall få vara med. Påhejande föräldrar bannlysta.
• Överväga lagstiftningsmöjligheter exempelvis avseende:
o Läsk och godisreklam
o Godisförsäljning vid affärernas utgångsdiskar
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Det räcker inte med en strävan efter att erbjuda fysisk aktivitet
Ingegerd Ericsson

Aldrig tidigare har betydelsen av fysisk aktivitet var i fokus som nu. Europaparlamentet har fattat
beslut om att uppmana medlemsländerna att schemalägga och garantera skolelever idrott minst tre
gånger i veckan. Skolorna rekommenderas vidare att så långt som möjligt sträva efter att ytterligare
utöka idrott på skolschemat.
I Sverige skrevs följande tillägg in i läroplanen 2003: Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever
daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
Flertalet elever får ett gott utbyte av ämnet idrott och hälsa, men det finns de som är fysiskt inaktiva
både i skolan och på fritiden. Att idrotta på fritiden varierar med social bakgrund, ålder, kön och
mellan barn med olika motoriska förutsättningar. Skolans uppgift att ordna fysisk aktivitet för alla
elever blir därför extra viktig. Men alla skolor följer inte läroplanens intentioner om daglig fysisk
aktivitet för alla elever. Flera år efter att tillägget skrevs in i läroplanen är det fortfarande många
som inte uppmärksammat förändringen, eller gjort något åt den. Det är antagligen inte tillräckligt att
skriva att skolan skall sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet.
De positiva effekter av medveten motorisk träning som redovisats motiverar en tydligare skrivning i
läroplanen, med betoning på barns behov av regelbunden motorisk träning. Om skolan enbart ska
sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet blir det väldigt olika på olika skolor. För ett enskilt barn kan
det få avgörande konsekvenser för såväl hälsa som lärande.
Handslaget och Idrottslyftet
Regeringen avsatte i det så kallade Handslaget en miljard kronor under en fyraårsperiod för
satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. I det så kallade Idrottslyftet satsas nu
dubbelt så mycket. Dessa pengar kan idrottsföreningar få ta del av genom att söka projektbidrag
för att bland annat öka samverkan med skolan. Tanken är att föreningsidrotten genom samverkan
med skolan ska nå alla barn och ungdomar, även dem som inte själva anmäler sig till träning på
fritiden. En första utvärderingsrapport av Handslaget (Ericsson, 2007) visar att idrottsledare kan
behöva komplettera sin utbildning inom en rad områden såsom
1. Barns motoriska utveckling
2. Att observera och stimulera barns motoriska utveckling på olika nivåer
3. Motivation och motivationsprocesser
4. Grupprocesser och konflikthantering
5. Skadeförebyggande åtgärder och omhändertagande vid olycksfall
6. Metodisk stegring inom redskapsträning
7. Mottagning och säkring vid redskapsövningar
8. Utökat övningsförråd av lekar och uppvärmningsövningar för olika åldersgrupper
9. Nedvarvnings-, trygghets- och avslappningsövningar
De pågående forskningsprojekt som syftar till att utvärdera regeringens satsning på samverkan
mellan skolan och idrottsrörelsen behöver kompletteras med forskning som tydligt belyser vilka
effekter olika typer av fysisk aktivitet i skolan får.
Intressant att notera i detta sammanhang är att Europaparlamentet i sin resolution betonar vikten
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av att alla skolelever på alla nivåer får idrottsundervisning av utbildade idrottslärare och att särskild
hänsyn ska tas till elever med funktionshinder.
Kritik har riktats mot att innehållet i skolämnet idrott och hälsa ofta sker på pojkarnas villkor och liknar
föreningsidrottens träning allt för mycket. Enligt min erfarenhet som idrottslärare och lärarutbildare
har olika typer av bollspel mer och mer kommit att dominera innehållet i idrott och hälsa i svenska
skolor, på bekostnad av redskapsgymnastik och fristående rörelseprogram. Detta bekräftas i olika
studier och utvärderingar.
Vilken typ av fysisk aktivitet ska skolelever ha?
De skolor som erbjuder daglig fysisk aktivitet når inte alla elever, vilket Skolverket fått anmälan om.
Det är framför allt äldre elever som inte deltar i de fysiska aktiviteter som skolan ordnar. Bland de
fysiska aktiviteter som skolor erbjuder är promenader vanligast. Enligt en undersökning vid GIH är
promenader en av de aktiviteter som elever i år 6 och 9 tycker allra sämst om.
Det finns ett tydligt behov av ökad kunskap om hur fysisk aktivitet i skolan ska organiseras. Vilken typ
av aktivitet ska erbjudas och vem/vilka ska leda arbetet? Är det fritidspedagoger, föreningsledare,
eller idrottslärare som ska ansvara för elevers fysiska aktivitet? Vilken utbildning behövs för att
leda rörelseträning för elever med motoriska brister och andra funktionshinder? Är det genom
promenader som elever får ett livslångt intresse för fysisk aktivitet?
Kunskap om medveten motorisk träning behövs
Bollek och bollspelsövningar är alldeles utmärkta aktiviteter för att träna exempelvis ögahandkoordination och rumsuppfattning. Men för att träna och automatisera grovmotoriska
rörelsemönster såsom att rulla, åla, krypa, klättra, hoppa och balansera behövs även dans, fristående
och redskapsgymnastik. För att kunna planera, organisera och genomföra redskapsträning på ett
bra sätt behövs goda kunskaper och erfarenhet av mottagning och skadeförebyggande åtgärder.
Det finns inga standardiserade träningsprogram eller metoder som passar alla barn med motoriska
brister och det är inte tillräckligt att pedagogen är en ”glad amatör”. För att kunna planera kvalificerad
motorisk träning krävs specifika kunskaper om utveckling av sinnen och kroppsrörelser samt
kunskaper och erfarenhet av att observera barns grovmotoriska rörelsemönster. Barn är olika och
barn med svårigheter är i första hand barn som behöver det som alla barn mår bra av, fast i högre
grad och på lite annorlunda villkor med hänsynstagande till varje barns olika förutsättningar.
I kursplanen för skolämnet idrott och hälsa betonas allsidiga rörelseaktiviteters betydelse och att
positiva rörelseupplevelser främjar den motoriska förmågan. Vidare framhålls att barnet måste få
utveckla olika förmågor och funktioner av sensomotorisk och fysisk karaktär samt att en allsidig
rörelserepertoar kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. Att skolämnet idrott och
hälsa har ett särskilt ansvar för barn som har fysiska och motoriska svårigheter framgår tydligt, ett
ansvar som borde omfatta alla som planerar och leder fysisk aktivitet för skolelever.
Specialpedagogiskt stöd
Såväl Skolverket som myndigheten lyfter fram behovet av att redan på ett tidigt stadium kunna
upptäcka när elever behöver särskilt stöd i undervisningen. Vikten av att utveckla effektiva
metoder för identifiering av barn med motorik- och koncentrationsproblem vid skolstarten framhålls
också ofta av idrottslärare, läkare och forskare, så att dessa får den hjälp med motoriska och
perceptuella svårigheter de behöver. Dessa synsätt förstärks av de resultat som framkommit i
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såväl när det gäller motorik och koncentrationsförmåga som skolprestationer. Det finns alltså goda
skäl till att utveckla tekniker för observationer och rutiner vid tidpunkten för barns skolstart.
Skolhälsovårdens roll
Barn med motoriska svårigheter får sällan, eller väljer att, inte vara med i kamraters ”rörelselekar”.
Här finns en risk för en ond cirkel, där motoriska svårigheter leder till minskad övning och därmed
ännu sämre motorik. Trots detta saknas i stor utsträckning riktlinjer för hur skolhälsovården skulle
kunna arbeta för att förebygga att barn får motoriska problem. Riktlinjer saknas för hur en förskrivning
av motorisk träning för barn skulle kunna se ut.
Skolhälsovården har genom hälsobesöken möjlighet att ta reda på och kartlägga hälsoproblem
och belastningar samt deras samband med inlärning och skolgång. Barn med risk att utveckla
koncentrationssvårigheter, motoriska och/eller kognitiva svårigheter skulle kunna identifieras vid
skolstarten med hjälp av relativt enkla metoder. Flera förslag på hur en undersökning vid skolstarten
skulle kunna se ut har presenterats, men för närvarande finns inte konsensus inom området.
En viktig roll för skolsköterska och/eller skolläkare är att informera föräldrar om motorikens betydelse
och undersöka möjligheten att genomföra motorikobservationer vid skolstarten. De skulle med fördel
kunna jämställas med de längd- och viktmätningar som också sker rutinmässigt vid skolstarten.
Föräldrar till barn som observeras ha motoriska brister bör informeras om dessa och om vad man
som förälder kan göra. Föräldrarna kan erbjudas att tillsammans med barnet komma till skolans
extra motorikträning. Erfarenhet har visat att föräldrar oftast vill ha mycket information om sitt barn
så tidigt som möjligt.
Ibland kan det vara värdefullt att skolsköterska eller skolläkare även informerar lärare och
klasskamrater om varför en elev kan behöva extra stöd i sin motoriska utveckling.
Motorik och lärande
Betydelsen av fysisk aktivitet betonas i rapporten Fysisk aktivitet för bättre kunskapsutveckling.
Enligt rapporten klarar elever skolan bättre om de rör på sig mer. De blir gladare och får lättare att
koncentrera sig, vilket gör att det blir lugnare i klassrummen. Detta leder i sin tur till att eleverna
bättre tar till sig kunskaper, enligt Myndigheten för skolutveckling.
Forskningsresultat från Bunkefloprojektet visar att elever som haft utökad fysisk aktivitet och
extra motorisk träning i skolan fick bättre resultat på nationella prov i svenska och matematik än
elever som endast haft skolans ordinarie idrottsundervisning två lektioner per vecka. Viktigt att
betona är att den motoriska träning som eleverna får i Bunkefloprojektet är mycket mer medveten
än ett erbjudande om fysisk aktivitet; träningen är exempelvis schemalagd och obligatorisk.
Dessutom genomförs motorikobservationer regelbundet vid skolstarten och elever som behöver
stöd i sin motoriska utveckling får extra motorikträning en lektion/vecka under ledning av utbildade
idrottslärare. Information om forskningen i Bunkefloprojektet finns på www.bunkeflomodellen.com
och på www.mugi.se.
Enligt min uppfattning behövs mer forskning kring det signifikanta samband som finns mellan
motorisk status och skolprestationer. Även forskning som kan belysa framgångsrika pedagogiska
metoder samt hur skolgårdar och utemiljö bör utformas för att stimulera motorisk utveckling och
lärande behövs.
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Tankar kring ”barn, idrott och hälsa”
Agneta Ståhle

Vårt samhälle ställer allt mindre krav på fysisk aktivitet i vardagen, exempelvis i samband med
transporter till och från arbete eller skola. Vissa platser där barn tidigare utövat fri lek bedöms idag
vara farliga på olika sätt. Det finns också en befogad oro för att barn och ungdomar, precis som
vuxna, blir allt mindre fysiskt aktiva, vilket kan ge hälsoproblem redan under uppväxten, men även
i vuxen ålder.
Kroppens behov av rörelse och fysisk aktivitet för bibehållande av kroppsfunktioner och förebyggande
av ohälsa ersätts i allt större utsträckning av en stillasittande livsstil. Paradoxalt nog motionerar/
idrottar samtidigt en ökad del av befolkningen mer än för 20 år sedan. Detta innebär att vi från
1970-talet sett en polarisering av befolkningen - hälften rör på sig, vissa till och med för mycket,
medan hälften är att betrakta som stillasittande. Det är oerhört viktigt att barn och ungdomar blir
motiverade till fysisk aktivitet, eftersom det inte ges in en andra chans till de 20 första levnadsårens
uppbyggnad av skelett, muskler, senor och brosk. Det är också lättare att understödja barnens
naturliga behov av rörelse än att ändra en vuxen individs vanor. Aktivitetsmönstret redan under
relativt unga år är av betydelse för den vuxnes hälsoutveckling, och nästan alla som motionerar i
vuxen ålder grundlade sina motionsvanor redan under barn- och ungdomsåren.
Mot bakgrund av detta har förskolan, skolan, idrottsrörelsen och föräldrarna en självklar och
mycket viktig uppgift i att ge barnen en bra relation till all form av fysisk aktivitet och rörelse och
man bör redan i förskolan stimulera barn till daglig lek och rörelse, både inne och ute, och verka
för att möjligheterna till daglig fysisk aktivitet och träning bibehålls upp i gymnasieåren. Här kan
olika organisationer som verkar för ökad fysisk aktivitet, såsom idrottsrörelsen, YFA, SIMF m.fl. ha
en stor betydelse för att stimulera till ökad fysisk aktivitet och förändrad livsstil, påverka stadsplanering m.m.
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Barn, idrott och hälsa – vad gör idrottsrörelsen?
Lars Allert
Riktlinjer barnidrott (7-12 år)

• Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på flickors och pojkars egna behov och
förutsättningar samt ta hänsyn till variation i utvecklingstakt.
• Barnidrotten ska utformas så att flickor och pojkar kan lära sig idrotten och få ett livslångt
intresse för den.
• Barns idrott ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. Även tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet.
• Idrottsföreningarna ska erbjuda flickor och pojkar en kamratlig och trygg social miljö, där
de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig
vid att ta ansvar för sig själva och andra.
• Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska
och sociala utveckling.
• Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära
sig vikten av rent spel.
• Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och har rätt att göra detta i olika föreningar.
Därför ska idrottens naturliga säsongskaraktär respekteras i barnidrotten.
• Idrottsrörelsen ska samverka med skolan och härvid påverka läroplaner och idrottslärarutbildning, för att få en varierad och intresseväckande idrottsutbildning i skolan.
Riktlinjer motionsidrott för ungdom (13-20 år)
• Övergången mellan barn- och ungdomsidrotten ska ske successivt och hänsyn tas till
flickors och pojkars olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.
• Övergången från prestationsinriktad tävlingsidrott till hälsoinriktad bredd- och motionsidrott
för ungdomar ska ske successivt.
• Idrottsrörelsen ska utveckla tränings- och tävlingsformer som svarar mot flickors och
pojkars behov av bredd- och motionsidrott.
• Idrottsrörelsen ska i ökad utsträckning ta tillvara ungdomarnas egna erfarenheter och
synpunkter i utformning och ledning av tränings- och tävlingsverksamhet.
• Ledare inom ungdomsidrotten i föreningar och förbund ska få möjlighet att fördjupa sina
kunskaper såväl om träningsplanering inom den egna idrotten som om flickors och pojkars
fysiska, psykiska och sociala utveckling.
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Riktlinjer elitidrott för ungdom (13-20 år)
• Alla flickor och pojkar som har talang och ambition att göra en seriös elitsatsning ska ges
möjlighet att göra detta under socialt trygga former.
• Övergången mellan barn- och ungdomsidrotten ska ske successivt och hänsyn tas till flickors
och pojkars olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.
• Tävlingsverksamheten för såväl flickor och pojkar ska utformas så att den stimulerar till
kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling, och motverkar utslagning.
• De som leder ungdomsidrotten i föreningar och förbund ska få möjlighet att fördjupa sina
kunskaper såväl om träningsplanering inom den egna idrotten som om flickors respektive
pojkars fysiska, psykiska och sociala utveckling.
• Den s.k. svenska modellen, där möjligheter ges att kombinera elitsatsningen med studier
på gymnasial och postgymnasial nivå, ska utvecklas ytterligare genom att idrottsgymnasieverksamheten knyts närmare till stödsystemet för den prestationsinriktade idrotten.
• Ungdomar som satsar på prestationsinriktad tävlingsidrott ska få möjlighet att skaffa sig
kunskaper om de faktorer som påverkar deras idrottande och få inflytande över besluten i
frågor som rör dessa.
• Svensk ungdomsidrott ska utvecklas enligt idrottens etiska värderingar. Alla inblandade ska
aktivt motverka bruket av doping och andra regelöverträdelser samt kontinuerligt diskutera
var de etiska gränserna går för de ständigt förfinade metoder som används för att uppnå
bättre resultat.

Plötslig hjärtdöd under idrottsutövning
Ett antal fall av plötslig hjärtdöd hos unga idrottsutövare har väckt reaktioner i idrotts-Sverige.
Röster har höjts för att införa screening av unga idrottare för att upptäcka medfödda hjärtfel.
Riksidrottsförbundet (RF) tog 2005 fram rekommendationer i frågan. Här är huvudpunkterna:
• Riksidrottsförbundet kommer att göra en satsning på information och utbildning om
riskfaktorer kring plötsliga dödsfall i samband med idrott
• Alla elitidrottare bör genomgå regelbundna hjärtkontroller
• Däremot kan idrottsrörelsen inte ta ansvar för allmän hjärtscreening av barn och ungdomar
Även ett antal specialidrottsförbund (fotboll, friidrott och orientering) har tagit fram rekommendationer
i frågan.
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Sportis/idrottsskola
Sportis - en idrottsskola kan startas av många. Det kan vara den lokala idrottsföreningen, skolidrottsföreningen, föräldrar som driver en specifik idrottsskoleförening, ett distriktsidrottsförbund
i samarbete med olika idrottsföreningar etc. Mer information vad en idrottsskola är och hur man
kan starta en finns i broschyren ”Sportis - Idrottsskola med barn i centrum”.
Sportis bygger på lek och sätter barnen i centrum. Den har inte någon organiserad tävlingsverksamhet och barnen tränar på att behärska kroppen genom grundläggande motoriska övningar.
Idrottsrörelsens folkhälsoarbete
För idrottsrörelsen handlar folkhälsoarbetet främst om två saker, dels att lyfta fram och
synliggöra det som redan görs inom idrottsrörelsen, dels att noga bevaka och aktivt medverka
i samhällsutvecklingen.
Två av de största hoten mot en gynnsam hälsoutveckling - inaktivitet och övervikt - har tydliga
kopplingar till idrottens kärna, fysisk aktivitet. En nedsatt psykisk hälsa är också en tydlig
samhällstendens. Aktuell forskning visar att ökad fysisk aktivitet kan vara ett recept mot detta
tillstånd. Genom omfattande verksamhet och engagerade ledare bidrar idrottsrörelsen till en god
folkhälsa och välfärdsutveckling.
Idrottsrörelsen erbjuder en motkraft till den fysiska inaktivitet som är en av de stora riskfaktorerna i dagens samhälle. Att skapa ett livslångt intresse för daglig fysisk aktivitet, motion, och
friluftsliv är det absolut främsta bidraget från idrottsrörelsen för att minska sjukdomar såsom
hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och fetma hos befolkningen. Även den psykiska hälsan
och livskvaliteten skulle förbättras. Här finns en utvecklingspotential, genom att främja ett starkt
föreningsliv och utveckla bredd- och motionsaktiviteter som når nya och ännu fler grupper.
Inom föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet kan man även påverka vanor, attityder och
förhållningssätt till tobak, alkohol, narkotika, doping, mat m.m. Aktivt idrottsutövande involverar
och markerar dessa frågor på ett naturligt sätt eftersom de påverkar prestationsförmågan och
upplevelsen av idrottandet. Genom att skapa policyprogram samt ge teoretisk och praktisk kunskap
kan idrotten stödja en hälsosam livsstil.
Strategin utgår från de elva nationella folkhälsomålen. Det är specifikt två folkhälsomål som
är angelägna för idrottsrörelsen att lyfta fram och peka ut som särskilt viktiga - område 9
och område 1:
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Folkhälsomål 9 – Ökad fysisk aktivitet
❑ ”Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Målet för de samlade insatserna
inom detta område skall vara att samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk
aktivitet för hela befolkningen.”
Idrottsrörelsen engagerar en stor andel av befolkningen, framför allt barn och ungdomar,
i verksamhet som baseras på olika typer av fysisk aktivitet, där den hälsofrämjande breddoch motionsidrotten är på stark frammarsch. Därmed är idrottsrörelsen samhällets viktigaste
aktör för att uppnå målet med ökad fysisk aktivitet för en bättre hälsa.
Idrottsrörelsen vill:
- utveckla bredd- och motionsidrott för att öppna dörrarna för fler
- utveckla utbudet för att stimulera till idrottsutövande hela livet
- agera genom idrottspolitiskt opinionsarbete för att öka tillgången och tillgängligheten
till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för idrott samt skapa ökade möjligheter
för spontanidrott
- erbjuda kompetens och erfarenhet kring idrott och fysisk aktivitet för att stärka det
lokala folkhälsoarbetet
- samverka med myndigheter och andra aktörer för ökad fysisk aktivitet
Folkhälsomål 1 – Delaktighet och inflytande i samhället
❑ ”Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande samhälleliga
förutsättningarna för en god folkhälsa och ett demokratiskt samhälle. Särskild vikt läggs vid att stärka
förmågan till social och kulturell delaktighet för grupper som idag anses ha bristande möjligheter
till inflytande och delaktighet.”
Målsättningens intentioner stämmer väl överens med idrottsrörelsens verksamhet. Det
omfattande föreningslivet är uppbyggt kring demokratiska grundprinciper där den enskilde
medlemmens röst är grundläggande. Idrottsrörelsen erbjuder en mångfald av mötesplatser,
inte minst genom folkbildningen, för påverkan, delaktighet och engagemang
i samhällsutvecklingen.
Idrottsrörelsen vill:
- agera för ett starkt föreningsliv byggt på demokratiska principer
- stärka medlemmarnas engagemang, inflytande och delaktighet
- verka för en jämställd och jämlik idrott där alla deltar på lika villkor
- utveckla verksamhet för och med nya målgrupper som utgår från deras intressen
och förutsättningar
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Handslaget/Idrottslyftet
I början av 2003 beslutades riksdagen om ett ”Handslag med idrotten”, en satsning över fyra år på
den breda barn- och ungdomsidrotten. Sammanlagt har idrottsrörelsen tilldelats en miljard kronor
(2003-2006). Dessa medel har använts för att öppna dörrarna till idrotten för fler. Delområden har
varit att samverka med skolan, satsa på flickidrotten, delta i kampen mot droger samt hålla tillbaka
avgifterna
Fler än 8000 idrottsföreningar har medverkat och närmare 30 000 satsningar har startats med
målet att fler barn och ungdomar ska börja idrotta och stanna kvar längre inom idrotten. Det innebär
att nära 80 procent av de idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har
deltagit i Handslaget. 67 specialidrottsförbund och 21 distriktsidrottsförbund har medverkat genom
att fördela medel till idrottsföreningarnas satsningar.
Riksidrottsförbundet fick 500 miljoner kronor för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet under 2007-2008, som bär namnet Idrottslyftet. Ambitionen är att satsningen ska fortgå
under fyra år med lika stort stöd alla åren.
Idrottslyftets inriktning
Huvudinriktningen är att få barn och ungdomar att börja idrotta och få fler att idrotta längre upp
i åldrarna. Arbete ska utgå från ett jämställt och jämlikt perspektiv.
För att öppna dörrarna för fler och få fler att idrotta längre upp i åldrarna ska idrottsrörelsen arbeta
med att:
• Utveckla förbund och föreningar
• Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer
• Rekrytera och utveckla ledare
• Samverka med skolan
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