
Stötta ditt barn till hållbar  
och framgångsrik idrott



Beställ för 

179:-
+ porto 59 SEK

Ny, kraftigt omarbetad 2:a upplaga!
✔!Utökad del med tips och råd.
✔!Gör din egen profil som idrottsförälder.
✔!Bedöm ditt barns situation och idrottsmiljö.
✔!Fördjupad teori och uppdaterad litteraturlista.
✔!Övningar, extramaterial och uppdateringar på webben (QR-koder).

Större beställning än 10 böcker?
Kontakta författaren Johan Fallby för prisuppgift:

0725-77 60 50!/!johan@fallby.eu
Fler exemplar 
0725-776050

adlibris.se 
bokus.com 



Johan

en podcast  
med motivation  

och talang
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QUALITY HOTEL FRIENDS, SOLNA

Utveckla din  

egen handlingsplan 

tillsammans med några 

av skandinaviens bästa 

idrottspsykologiska 

rådgivare.
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Kontakt 
+46 725-776050 
johan@2motiv8.se





1. Arbeta systematiskt med utbildning och kommunikation.  

2. Var tydliga med vad ni gör och varför. Transparens. 

3. Berätta och utbilda föräldrarna i vad ni gör och varför. 

4. Utbilda föräldrarna i hur en sund och utmanande idrottsmiljö ser ut. 

5. Lyssna på föräldrarnas frågor.  

6. Integrera bra idéer från föräldrarna (autonomi). 

7. Ta vara på kompetens hos föräldrarna. Lärare, psykolog, fysioterapeut, pedagog, präst … osv. 

8. Låt inte föräldrar bestämma över verksamheten. 

9. Vidta åtgärder om det är uppenbart att föreningen brustit i sina rutiner/löften. 

10. Förstärk de föräldrar som har en positiv påverkan på andra föräldrar. Ge dem redskap.  

11. Involvera föräldrar i ”udda” roller. Utbildningsansvarig, föräldrarepresentant i laget, matchvärd till 
motståndare/domare, ansvar för psykisk/emotionell hälsa, kommunikatör etc…

Sammanfattning



  1. Vi har en ledarfilosofi som… 
  2. Vi bygger motivationsklimatet genom att… 
  3. Vi skapar självbestämmande motivation genom att… 
  4. Vi skapar lärande på guidning och samarbete genom att… 
  5. Vi skapar självmedvetande hos våra idrottare genom att… 
  6. Vi skapar lekbetonat lärande och träning genom att… 
  7. Vi motverkar negativa effekter av tidig specialisering genom att… 
  8. Vi arbetar med samsyn och tycker att fler idrotter är… 
  9. Vi motarbetar stress i vår idrottsmiljö genom att… 
10. Vi ser på tävlingsmiljön som en… 
11. Vi anser att forskning ger oss… 
12. Vi definierar elitidrott som… 
13. Vi anser att identifiering av talang är… 
14. Vi bygger relationen mellan tränare – idrottare – föräldrar genom… 
15. Vi bygger psykiskt välmående genom att… 
16. Vi bygger idrottsglädje genom att … 
17. Vi skapar lärande och prestation i tävling/match genom att… 
18. Vi bygger gruppdynamik genom att… 
19. ?

Ställningstaganden i föreningen


