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Idrott och Folkhälsa

Idrott – Fysisk aktivitet som ett medel, en aktivitet, för att utveckla

Folkhälsan – som då får varar målet med aktiviteten

Medveten närvaro (utan att värdera mot ”resultat”) – hur kan det 

påverka utövandet av idrotten och främjandet av folkhälsan?
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Ta fram en situation när det inte fungerar, du 

presterar uselt

Vad händer, sägs och görs?

När händer, görs det? 

Vad blir konsekvenserna?

Vad säger du till dig själv? 

I regel utvecklar vi säkerhetsbeteenden och undviker obehagligheter, 

söker kortsiktiga ”vinster”

Som kan leda till inlärning av dysfunktionella beteenden och sämre 

hälsa
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Allt vi gör är beteenden – som är inlärda

2019-04-08 4

Stimuli Beteende Konsekvens

Feedback



Rädsla-undvikande och 
acceptera-fokusera modellen
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Hjärnan – exekverar handlingar (beteenden)

• Hjärnan strävar efter att uppnå önskvärda lägen (stänga diskrepansen mellan nuläget och önskvärt 

läge) och skapar: mål, plan, utlöser beteenden, värderar och korrigerar.

• Vid värderingen flyttas koncentrationen från genomförandet till önskvärt läge. Beteendet tolkas, 

korrigeras och genererar tankar och känslor som bearbetas.

• Utlöser obehag, rädsla, tvivel och undvikande; 

• oro, stress, ångest, nedstämdhet.

• Behöver återhämtning: ”äta-sova-skita”

• Fokus på överlevnaden
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Känslorna i förhållande till graden av 
behag och anspänning
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• Känslor (utlöser handlingar innan du är medveten om dem)

• Går på autopilot (omedvetna handlingar)

• Frigör automatiserade beteendesekvenser

• Litet arbetsminne (stress)

• Fattar snabba beslut

• Konservativa (tryggt som det är - chansar)

• Koncentrationen ökar vid undvikande

• Självprat

• Tänker i logiska sekvenser (orsak – verkan)

• Speglingsneuron (känna igen situationer)

• Rädsla och undvikandeinstinkter

Hjärnan är lat och vill spara energi
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Sömn och lärande
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• Sömnen är avgörande för inlärning, sov ca 8 h/d, alkohol, koffein, 

led-ljus och grubblerier försämrar sömnkvalitén och lärandet

• NREM (flera nivåer) – inlagring i minnet, återhämtning och 

reparation

• REM – mildrar känslor (psykisk hälsa), kreativitet, utvecklar ”alla 

förmågor” (undvikande, säkerhetsbeteenden, förminska sig själv)

• Innebörd: intentionen att genomföra träningen på bästa sätt, ge 

positiv förstärkande feedback (självberöm) och låt REM – sömnen 

sköta lärandet



Flow – balans mellan utmaning och 

skicklighet – ”på toppen av förmågan”
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Värdera mot genomförandet - processen
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Medvetenhet - mindfulness
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• ”Medveten närvaro i nuet utan att värdera” är en definition på 

mindfulness

• Att kunna närvara i genomförandet av aktiviteten med god 

medkänsla, self-compassion

• Med intentionen ”att genomföra aktiviteten på bästa sätt”, Flow!

• När tanken far iväg så återförs fokus på närvaro i aktiviteten



Mental tuffhet - Mind
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Mental tuffhet - Power
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MindPowerBreak – fokus på uppgiften
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• Självberöm: Vad bra att jag upptäckte 

tankar på ”vinna-förlora”

• Undersök nyfiket utan att värdera, sätt 

etikett. (Acceptera)

• Kortslut tankar och känslor genom att 

fokusera på andetagen (Nollställa)

• Återvänd till tävlingsplanen (Åter 

fokusera).



Medvetande träning
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• Upptäcka och acceptera 

• Kroppsskanning

• Yoga

• Nollställa hjärnan

• Andetagsmeditation 

• Åter fokusera

• På genomförandet av den idrottsliga aktiviteten



Hälsoeffekter 
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• Kort sikt – få stopp på stresspiralen

• Längre sikt – ökad hälsa och välmående

TACK! 
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