
FNs Barnkonvention blir lag 2020.

”Alla barn har rätt till delaktighet, 
inflytande över träningen, att få komma 

till tals och fatta egna beslut.”    







Bli proffs på dina rättigheter

• Alla barn är lika värda och har samma 
rättigheter och får inte diskrimineras.    

( ex.stötta nya medlemmar fadder)

• Barnets bästa ska komma i första rummet 
i alla beslut som rör barnet.

(ex. Vågar ni säga ifrån)

• Alla barn har rätt till liv, överlevnad och 
utveckling.

(ex Peppas utvecklas  i sin egen takt)





Sverige misshandlar sina 

elitsatsande gymnastikbarn.

SOK håller inte med.



.

• BARN ÄR INTE SMÅ VUXNA

• ALLA ÄR LIKA UNIKA.

• UTVECKLINGEN ÄR INTE LINJÄR.

• FYSISKT, PSYKISKT och SOCIALT

• ”Om alla vore lika så skulle vi inte veta 
vem som är vem”  Mia 5 år



Vuxenperspektiv





VILKA VÄRDEN SÖKER VÅRA 

BARN INOM IDROTTEN

• 77888 barn och ungdomar i 13 kommuner

• 1994-2018 mellan-,högstadiet, gymnasiet

• Svarsfrekvens  81%!

• Resultat: Generellt värderar barn-

ungdomar tävla och vinna LÄGRE än att

• Bygga upp kroppen, förbättra konditionen

• Gemenskap träffa kompisar ha kul.



Varför vill vi att våra barn ska 

idrotta??



Vill man bli bra på en idrott ska 
man träna på den. Vill man bli 

ännu bättre ska man träna på fler.

Glöm inte den kulturella hjärnan!



Vuxenperspektiv





Kunskapskällor.

• Fb gruppen Barnidrott 5000 medlemmar

• FB gruppen Barnidrottsdoktorn

• Barnidrottspriset.com

• FNs barnkonvention.

ÄR DU MEDSPELARE  Röda Korsets UF

FB Barnidrott. Meddelande,.



VAD VET VI?

-Ingen vet vad en talang är.

-Det finns inget samband mellan barn- o vuxenelit.

-Barn börjar elitsatsning allt tidigare.

-Överbelastningsskadorna ökar internationellt

-Det viktigaste är att lyssna på kroppen

-Barn har nu allt sämre kondition o allsidig styrka.

-Världseliten blir allt äldre.

-Vi vet att vi vet lite om elittränande barn.

-Allsidig träning minskar risken för överbelastningsskador 
spec viktigt är spontanidrott. Glöm inte vikten aktiviteter 
som inte är kopplade till idrott. Tex Musik målning 
litteratur mm




