


• Idrottsrörelsens mål är att vara till för 
alla, men det fungerar inte i 
praktiken

• Det saknas mycket kunskap om NPF 
inom idrotten

• Unga med NPF har rätt till att få ta 
del av de positiva effekter som idrott 
och föreningsaktiviteter innebär

Varför behövs ett idrottsprojekt?



Idag är det ett delat ansvar:

• Staten (idrottspolitiska mål och 
resursfördelning)

• Kommuner (skola, fritid, social 
omsorg)

• Idrottsrörelsen/Idrottsföreningar 
(utveckling av idrotten och utövare)

Vi ser ett behov av samverkan och samordning



”Jag har spelat fotboll 

och då måste man vara 

i lag, passa och 

anpassa sig till de 

andra. Det passar inte 

mig. Jag gillar mer att 

träna själv.”

”När jag dansar 

glömmer jag allt annat i 

hela världen. Då är jag 

bara jag. Det är så 

skönt.”

”Att bara få höra 

nej, nej, nej, fel, fel 

från alla håll sätter 

sig på självkänslan

Citat från boken Dolda utmaningar

”Utifrån min 

kliniska erfarenhet 

som psykolog skulle 

jag säga att 

personer med adhd

mår extra bra av 

träning
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Projektets mål är att…



• …skapa förutsättningar för att 
unga med NPF i högre grad ska 
kunna delta i 
idrottsverksamhet och 
föreningsliv

• Öka medvetenheten hos 
idrottsföreningar om vad NPF-
problematik innebär

• Skapa exempel på 
samverkansmodeller på 
kommunal nivå.

Under projektet ska vi…



• Konsolidera 
samverkansgrupper (bilda 
fokusgrupper) med berörda 
individer

• Kartlägga och sprida goda 
exempel

• Behovsundersökning genom 
intervjuer och enkäter

• Ta fram en ledarutbildning som 
blir en del av 
Riksidrottsförbundet 
grundutbildning

Detta gör vi genom att…
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Projektet genomförs i tre steg

STEG

1

• Behovsundersökning

• Kartläggning som blir en 

rapport.

• Dialog med målgrupperna

• Sprida Goda exempel

• Ta fram en film

• Ta fram utbildningsmaterial



Projektets genomförande

STEG

1

STEG

2

• Skapa samverkansgrupper på kommunal 

nivå

• Testa ”Idrott för alla” som en 

samverkansmodell i fokuskommunerna

• Pilotutbildningar genomförs inom ramen 

för ”Idrott för alla”

• Ta fram en bruksanvisning för 

samverkansmodeller



Projektet genomförs i tre steg

STEG

1

STEG

2

STEG

3

• Skapa förutsättningar för att 

samverkansprojekten lever 

vidare i kommunernas regi

• Nå ut med projektets kunskap

• Engagera nya fokuskommuner

• Sprida projektet 



www.attention-riks.se



Tack för mig!


