
Vad kan jag som idrottsledare (och min förening) göra för att följa Barnkonventionen på varje träning? 
Kursdeltagarnas egna idéer är sammanställda och tolkade av Anja Näslund. 

Inflytande 
#12 Du har rätt att uttrycka din åsikt i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna till dina 

åsikter. När en myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en fråga som rör dig ska 

du få möjlighet att komma till tals. 

 Lyssna på barnen genom att låta dem önska aktiviteter till nästa träning/sista gången 

etcetera. 

 Inför varje träning prata om vad barnen ska tänka på och efter varje träning fråga barnen 

vad de är nöjda med/har gjort bra. 

 Lyssna på barnens åsikter genom att fråga vad de vill göra nästa gång. 

 Lyssna på barnen, fråga hur de mår, tidigt notera och avvärja eventuella tendenser till 

utanförskap, mobbing och negativt grupptryck. 

 Fråga barnen vad de vill träna på idag och på vilket sätt. 

 Ta tid att lyssna på barnen på samlingar etc. 

 Lyssna på varje barn genom att ha utvecklingssamtal där vi kan prata på tu man hand 

(och med föräldrarna) 

Må bra 
#6 Du har rätt till att leva och utvecklas. Ditt land ska göra allt för att du ska kunna göra 

det. 

 Anpassa träningen utifrån varje individs kunskap, behov, förutsättningar och 

målsättningar. 

 Se till att alla får göra en övning lika många gånger. 

 Beröm/ feedback efter varje övning. 

 Låta alla barn prova allt (växla positioner, redskap, grenar) 

 Om det behövs, tillrättavisa barnet avskilt i lugn och ro.  

 Ge alla individer möjlighet att utmanas och utvecklas, oavsett om de är duktiga eller har 

svårt för sig. 

#24 Du har rätt att vara så frisk som möjligt. Om du blir sjuk har du rätt till sjukvård och 

träning så att du blir frisk. Du har också rätt att skyddas mot traditionella sedvänjor som 

kan vara skadliga. 

 Visa acceptans för skador och sjukdomar, inte pusha någon att delta fast den är 

skadad/har ont/är sjuk.  

 Vara noggrann i utlärning av teknik och övningar liksom i planering av träningsmängd för 

att förebygga skador. 

 Uppmärksamma den som är sjuk genom att ringa och fråga hur den mår, erbjuda 

möjlighet att ta igen träning om den missat mycket, anpassa träningen så att den kan 

komma ikapp de andra. 



Vad kan jag som idrottsledare (och min förening) göra för att följa Barnkonventionen på varje träning? 
Kursdeltagarnas egna idéer är sammanställda och tolkade av Anja Näslund. 

 

Lika värde 
#2 Barnkonventionen ger dig och alla andra barn samma rättigheter och lika värde. 

Ingen får diskriminera dig. Det betyder att ingen får behandla dig sämre än någon 

annan. Du får inte heller diskrimineras eller bestraffas för något som dina föräldrar är 

eller gör. 

#23 Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett bra liv. Precis 

som alla andra ska du kunna känna stolthet och självförtroende. Du ska kunna delta 

aktivt i samhället. Du har rätt till särskild omvårdnad och extra stöd. 

 Ta hänsyn till exempelvis religion när det gäller planering av föreningens träningar (val av 

tränare, träningstider, ingen insyn när tjejer tränar, möjlighet att byta om och duscha 

avskilt, tillåta annan typ av klädsel)  

 Erbjuda aktiviteter till personer med funktionshinder av olika slag (både fysiska och 

kognitiva) 

 Se till att jag som tränare har kunskap att bemöta olika typer av funktionsnedsättningar. 

 Se till att träningsmiljön är utrustad med alternativa redskap/hjälpmedel så att även barn 

med funktionsnedsättning kan vara med. 

 Ge barnen en frizon på träningen, en plats där de känner sig trygga, kan slappna av och 

bara vara sig själva utan krav på något särskilt. 

 Minska risken för utanförskap i gruppen genom att ledaren alltid delar in i grupper och 

par inför övningar. 

 Hjälpa barnen att respektera alla lika mycket, på träningen är alla 

fotsbollsspelare/skidåkare/seglare etc. 

 Erbjuda verksamhet även till barn som inte talar (så bra) svenska. Tillåta att tränare ger 

instruktioner på andra språk, använda kroppsspråk som utlärningssätt. 

 Ha en tränare som är ansvarig för den sociala delen på träningen och kan fokusera enbart 

på att uppmärksamma hur barnen är mot varandra, hur barnen mår osv. 

 


