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Fö r v ä n t n i n g a r n a var höga. Företrä-
dare från Riksidrottsförbundet talade om 
att det var dags att sluta referera till 1982 
års konferens, som var den första centrala 
barn- och ungdomsledarkonferensen. Ur 
den formades RF:s officiella syn på hur 
man ska utforma och bedriva god barni-
drott. Nu var det tid för att ta nästa steg.
    Sedan år 2009 gäller att all idrottsverk-
samhet i Sverige som får statligt stöd ska 
bedrivas i enlighet med barnkonventio-
nen. I idéskriften Idrotten vill beskriver 
Riksidrottsförbundet hur idrottsrörelsen 
ska arbeta med barn och ungdomar. Men 
risken är att policydokument glöms bort, 
eller att innehållet inte når ut till alla de 
ideella ledare som bär upp idrotten. Målet 
för konferensen var att tillsammans 
diskutera hur man bäst arbetar ute i 
föreningarna för att nå idrottsrörelsens 
mål att ha världens bästa barn- och 
ungdomsidrott. 

Johan R Norberg, utredare på Centrum 
för idrottsforskning och författare till den 
första uppföljningen av statens idrotts-
stöd, beskrev vad barnkonventionen 
innehåller och vad den innebär för 
idrotten. (Läs mer på s. 7)

Ingrid Eliasson, Umeå universitet, och 
Karin Redelius, Gymnastik- och idrotts-
högskolan visade att vad man anser vara 
barns bästa skiljer sig åt mellan barn och 
ledare. För barnen är det viktigast att ha 
roligt. Ledarna är mer resultatinriktade 
och tycker att det är viktigt att barnen blir 
bättre på sin idrott. Att nå resultat i dag är 
i många fall viktigare än att skapa förut-
sättningar för att idrott under resten av 
livet. 

Föredragen ledde till många samtal och 
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Idrott och forskning möttes 
för barnets bästa
Vad är en idrott för barnets bästa och hur når vi dit? De frågorna diskute-
rade företrädare för bland annat idrottsrörelsen, kommuner och forskare 
under Forum för barn- och ungdomsidrott. Drygt 500 personer träffades 
på Swedbank arena i Malmö för att sätta barnet i första rummet.

Konferensfakta

Forum för barn- och 
ungdomsidrott i Malmö 
13-15 oktober innehöll två 
konferenser:

• Idrott för barnets bästa
  Om vad det innebär att 
bedriva idrott i enlighet 
med barnkonventionen.

  Arrangörer var Riksidrotts-
förbundet och Centrum 
för idrottsforskning.

• Utvecklingsmodeller för 
barn- och ungdomsidrott

   Hur man praktiskt kan 
arbeta för att utveckla 
idrott för barn.

  Arrangörer var Riksidrotts-
förbundet och Malmö 
Idrottsakademi.

diskussioner. I ett interaktivt diskus-
sionsforum samlades deltagarnas åsikter. 
Här är några av alla kommentarer:

”Det måste finnas en värdegrund som innehåller 

barnrättsperspektivet i föreningen. För att den ska 

efterlevas så krävs det utbildning av ledare och 

Per Nilsson, ordförande för Centrum för idrottsforskning och Birgitta Ljung,   vice ordförande för Riksidrottsförbundet.
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Marina Yazdany
tf. fritidschef Kumla kommun

– Vi ska inleda en process kring ett kvalitetssäk-
ringssystem tillsammans med föreningslivet. Vi 
funderar hur vi med föreningsstödet kan tala om 
vad vi tycker är värdefullt i de här frågorna.

– Väldigt mycket. Det har varit otroligt intressant. 
Vi behöver t. ex. skapa dialog för att få alla att      
reflektera kring barnkonventionen och hitta 
förhållningssätt utifrån den. 

Johanna Danielsson 
SISU Värmland

– Det är intressanta frågor som tilltalar mig väldigt 
mycket. 

– Hur för vi ut det här till kollegor och föreningar 
hemma i Värmland? Det är en utmaning. Vi ska 
försöka hitta ett sätt. Det känns som om vi har 
kommit närmare. Jag ska hem och reflektera.

Andreas Fält 
Korpen svenska motionsförbundet, Stockholm

– Jag är intresserad av barn- och ungdomsidrott 
och är här för att lyssna på forskarna. 

– Varför har Korpen växt så mycket? Den frågan 
intresserar mig. Tävlingsmomentet kanske inte är 
det viktigaste. De sista föreläsningarna här 
bekräftar det. Elittänkandet kanske slår ut en del 
barn.

Stefan Wagnsson 
lektor i idrottsvetenskap Karlstad universitet

– Jag forskare inom barn- och ungdomsidrott. Det 
här är ett tillfälle att diskutera med företrädare för 
idrottsrörelsen och så är det inte under alla 
konferenser. Mötet utvecklar kunskaper på rätt 
sätt och ger en inblick i hur praktiker jobbar på 

fältet. Och det är bra föreläsare. Man måste hålla sig ajour med forskningen.

– Att det finns en stark vilja att använda ett barnrättsperspektiv, men att det är 
svårt så som systemet är uppbyggt. Men jag tror att det går. På kort sikt kan vi 
förlora matcher men på sikt är min övertygelse att vi blir vinnare även internatio-
nellt. Om det nu är det viktiga?

 

föräldrar för att alla ska förstå vad det handlar om. 

Det handlar om attityder och förhållningssätt.”

”Vi har en tradition att ledarna och styrelsen bestäm-

mer. Vi måste släppa in unga, lyssna på dem, stödja 

dem, låta de påverka. Unga måste få vara med på 

alla nivåer alltid.”

”Att göra en arbetsinsats i en klubb kan vara både 

fostrande och socialiserande, men det måste göras i 

en rimlig nivå gärna så att det blir socialt samtidigt. 

En risk om man tar bort det helt leder till höjd avgift 

vilket kan selektera folk att vara med.”

För vad som är barnets bästa är inte 
bara en fråga om vad som händer ute på 

samtidigt överens om att barnarbete kan 
vara skadligt. Den gränsen kan vara svår 
att dra. Delaktighet kan vara lösningen.

– Jag tror att det absolut viktigaste är 
att man helt enkelt säger att vår förening 
är en förening där barn och vuxna 
bestämmer tillsammans. Sedan måste 
man sätta sig ner och faktiskt försöka. Det 
är liksom back to basic, till exempel som 
på dagis där man sitter i en ring och 
faktiskt pratar och diskuterar och låter 
allas röster bli hörda, säger Susanna 
Hedenborg.

Utanför konferenslokalens fönster reser 

planen, i hallen eller i spåret, vilket den 
sista kommentaren indikerar. Barn lägger 
ner en stor del av sin fritid åt att hjälpa 
den klubb de är medlemmar i. Susanna 
Hedenborg från Malmö högskola proble-
matiserade barnarbetet i idrotten. Arbete 
kan vara nyttigt och fostrande men alla är 

▼

Svensk Idrottsforskning passade på att fråga några av deltagarna:
• Varför är du här?
• Vilka tankar tar du med dig härifrån?

Röster från konferensen

Per Nilsson, ordförande för Centrum för idrottsforskning och Birgitta Ljung,   vice ordförande för Riksidrottsförbundet.
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sig Malmös nya fotbollsarena. Här finns 
en av landets mest hängivna publik och en 
anrik klubb vars mål alltid är att vinna. 
Malmö FF har också framgångsrikt fostrat 
många elitspelare. Att tävla och bli bäst är 
inneboende drivkrafter i idrotten. För-
utom ett barnrättsperspektiv har staten 
numera också ett elitidrottsmål. Men går 
en elitsatsning att kombinera med ett 
barnrättsperspektiv? Ja, ansåg de flesta av 
deltagarna, men de var delvis oeniga om 
hur det ska gå till. Tomas Peterson från 
Malmö högskola gick till exempel till hård 
attack mot idrottens, och särskilt fotbol-
lens, selektionssystem. (Läs mer på s. 9)
Enligt Peterson spelar fysisk mognad en 
avgörande roll i huruvida en ung spelare 
ska klassas som talangfull eller inte. 
Skrotar man selektionssystemen får man 
fram fler elitspelare. Då har även de som 
mognar sent en chans.

– Lägg ner alla ungdomslandslag. 
Starta med U-21, underströk Tomas 
Peterson.

Per Källman landslagsansvarig på 
Basketbollförbundet var en av dem som 
reagerade mot förslaget.

– Vad det handlar om är att satsningen 
på elitidrott ska göras med mänsklighet. 
Vi har fem flick- och fem pojklandslag för 
ungdomar i åldrarna 15-20 år och det är 
väldigt viktigt ur ett utvecklingsperspek-
tiv. Unga spelare behöver mål som ligger 
rimligt nära i tid. Där måste Tomas 
Pettersson tänka om. Vi ändrade grun-

derna för vårt uttagningssystem 2006 
vilket lett till att vi nu har en jämn fördel-
ning av spelare som är födda det första och 
andra halvåret. 

Ytterligare en aspekt kom från Emil 
Persson, utvecklings- och landslagschef på 
Innebandyförbundet.

– Vi har U-19 och A-landslag så uttag-
ningarna sker sent för vår del. Trots detta 
kan vi konstatera att vi har vuxit, utan att 
våra ungdomar haft några ungdomslands-
lag att sträva emot. 

Hur vi ser på talang kan också vara 
olika. PG Fahlström från Linnéuniversite-
tet presenterade en studie där företrädare 
för 16 specialförbund gett sina åsikter om 
vad en talang är och vilka strategier de har 
för att hitta och utveckla talanger. Det visar 
sig vara ett väldigt svårt arbete för förbun-
den. De flesta är överens om att det finns 
något som kan kallas talang, men att det i 
grunden är träning och träningsförhållan-
den som skapar talangerna.

Kanske är det så att vi skulle få fler 
talanger om vi också blev bättre på att 
involvera barnen och öka deras delaktighet 
i talangutvecklingsarbetet. Eller som en av 
konferensdeltagarna påpekade:

– Hur många ledare diskuterar talang 
med sina aktiva barn och ungdomar?

Tomas Peterson dömde ut fotbollens metod att selektera unga 
talanger.

Karin Redelius pratade om ledares 
syn på barns rättigheter.
 


