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IDROTTENS HIMMEL OCH HELVETE – DOKUMENTÄREN

DISKUSSIONSUNDERLAG

För barn ska idrott betyda glädje och gemenskap – att 
få ha kul och kämpa tillsammans med andra. Inget barn 
som idrottar ska känna sig kränkt eller utanför. 
 I en undersökning som Rädda Barnen gjorde med 
hjälp av TNS Sifo 2015 uppgav 85 procent av barnen som 
var med att det viktigaste inom idrotten var att ha kul. 
Bara 3 procent menade att det viktigaste var att vinna. 
 Samtidigt vet vi att tidig selektering, toppning och 
exkludering förekommer inom barn- och ungdomsi-
drotten. Vad är det som gör att vuxna väljer ut och väl-
jer bort barn - att viljan att vinna blir viktigare än att 
barnen mår bra och har roligt tillsammans? Och detta 
trots vetskapen om hur viktig idrotten är för alla barns 
hälsa och utveckling? 

IDROTTENS HIMMEL OCH HELVETE - DOKUMENTÄREN 

Idrottens himmel och helvete Dokumentären är ett 
samarbete mellan produktionsbolaget Filmriding & 
Company och barnrättsorganisationen Rädda Barnen. 
 Dokumentären är en fortsättning på tv-serien Idrot-
tens himmel och helvete från 2014, men har ett större 
fokus på selektering, elitsatsningar och integration. 
 Många idrottsföreningar och förbund har en bra 
värdegrund eller policy för hur deras verksamhet ska 
bedrivas. Trots det, sker kränkningar, selektering och 
exkluderingar. Dokumentären visar positiva exempel 
på hur idrotten kan bli mer tillgänglig och välkomnande 
för alla barn. 
 Dokumentären är 50 min lång. 

SÅ ANVÄNDER DU DISKUSSIONSUNDERLAGET  

Det här materialet bygger på citat från dokumentären. 
Citaten kan både vara en grund för enskild reflektion, 
men också diskussioner i grupp, där syftet är att fun-
dera på hur citaten relaterar till den egna föreningen 
eller förbundet. 
 Varje citat representerar ett tema och för varje tema 
finns frågor att utgå från. Låt frågorna vara ett stöd utan 
att låta dem styra diskussionen. För varje tema, totalt 
fyra stycken, finns också en hänvisning till barns rättig-
heter enligt Barnkonventionen. 
 Anpassa upplägg och tid per tema till föreningens 
behov. Det går bra att arbeta med alla teman ett tillfälle, 
men det går lika bra att dela upp dem på flera tillfällen.
Ett tips är att direkt efter att ni sett dokumentären ägna 
en stund åt personlig reflektion. Ställ exempelvis frågan 
Vilka tankar väcker dokumentären hos dig? och uppma-
na gruppen till att efter någon minut dela med sig av sina 
spontana tankar till sin bordsgranne eller till gruppen.    

Mejla gärna frågor, tankar 
eller reaktioner på dokumen-
tären och era diskussioner till 

highfive@rb.se
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VÅGA PRATA OM DET! 

”När Marisa berättade sin historia svarade ledningen 
i föreningen med att marginalisera henne, offret, ge-
nom att blunda för vad som hänt och säga att det bara 
är hon som upplever det här. Det är hon som är proble-
met inte tränaren”.                                                            

Ordföranden i gymnastikföreningen

DISKUTERA! 
• Har våra ledare tillräcklig kunskap för att uppmärk-

samma och hantera barns behov?
• Vet vi hur vi ska agera om vi upptäcker att ett barn 

utsätts för kränkande behandling? 
• Stockholm Top Gymnastics säger att de vill bli den 

bästa gymnastikförening ur barnets perspektiv. 
Vad skulle en liknande målsättning innebära för 
vår förening?

Barnkonventionen: Barn har rätt att uttrycka sin åsikt och 
bli lyssnade på. 

LÅT ALLA VARA MED!  

”Man behöver inte prata när det gäller sport, det är bara 
att visa”.

Innebandymålvakten

DISKUTERA! 
• På vilket sätt välkomnar vi nyanlända barn och ung-

domar till vår förening? Vad skulle vi kunna göra 
mer?

• Har våra ledare tillräcklig kunskap för att möta ny-
anlända barn?

• Hur kan barn och ungdomar i vår förening vara del-
aktiga i att göra föreningen mer tillgänglig för alla 
barn?  

Barnkonventionen: Barn har rätt till meningsfull fritid.

RÄDDA BARNENS ARBETE INOM IDROTTEN 
Genom verksamheten High Five – idrott för alla arbetar 
Rädda Barnen för en idrott fri från mobbning, kränk-
ningar och diskriminering. 

Läs mer på räddabarnen.se/highfive eller 
mejla till highfive@rb.se. 

LÅT BARN FÅ VARA BARN! 
   
”Hästen är spänd och behöver tid att bli trygg. Skrotas 
den? Nej, det kan vara den bästa hästen, hästar som föl-
jer exakt det man vill kan i slutändan ha för lite vilja”. 

Samtal mellan reporter och ryttartränare

”Du måste vara försiktigt med unga individer. För trä-
nar du dem för hårt går de sönder, antingen kroppsligt 
– eller så går de sönder mentalt, de tappar suget”. 

Ryttartränaren 

DISKUTERA! 
• Hur vet vi vilka behov barn i vår förening/förbund 

har? Hur kan vi ta reda på det?
• Hur möter vi våra barns behov idag under träning-

ar och tävlingar? 
• Kan vi utveckla vår idrott utifrån barnens behov? 

Barnkonventionen: Barn har rätt att utvecklas i sin egen takt. 
    
DET SKA VARA ROLIGT!  

”Jag leker hela tiden!”
 Skidåkare

”Den bästa surfaren är den med störst smile!” 
Surfproffset 

DISKUTERA! 
• Vad innebär det att vara bäst inom vår idrott/för-

ening? 
• Hur vet vi att barnen har roligt? 
• Kan vi utveckla träningen så den blir mer lekfull?

Barnkonventionen: Barn ska känna glädje och gemenskap inom 
idrotten.

Se även tv-serien 
Idrottens himmel och helvete. 

Alla avsnitt finns på URskola.se. 
Sök på ”Idrottens himmel och 

helvete”.


