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Idrott är mer än bara träning



• 19 000

• 71

• 250

• 750 000



Vanliga utmaningar för personer med NPF

Hitta och 

behålla 

motivationen

Uppmärksamhet 

och 

impulskontroll

Inlärning 

och minne

Samspel 

och 

förståelse

Sinnesintryck

Motoriska 

svårigheter

Reglera 

aktivitetsnivån

Förändringar



Träning ger positiva effekter

• motverkar hjärt- och kärlsjukdomar, 
cancer, diabetes och psykisk ohälsa

• minskad risk för fetma och 
benskörhet

• bättre kroppsuppfattning

• lever 5-7 år längre



Hjärnan mår OCKSÅ bra av träning

• ökat välbefinnande

• stärkt självförtroende

• bättre koncentrationsförmåga 

• ökad inlärningsförmåga

• snabbare beslutsfattande 

• större förmåga till logiskt tänkande 

• förbättrad kreativitet

• minskad risk för depression



Så många som möjligt, så länge som möjligt, 
i en så bra verksamhet som möjligt

2015-2025



När börjar man sluta med 
idrott?



10- och 11-åringar finns det flest av



Vad tycker ungdomarna?



Hur gör man bra idrott?



Du hittar materialet på hockeyakademin:
http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Utbildningsmaterial/NPFADHDAspergers/

NPF inom ishockey

http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Utbildningsmaterial/NPFADHDAspergers/


NPF inom ishockey - Tips till ledare:

• Lägg egna fördomar åt sidan och ha en öppen hållning

• Lär känna individen (ta hjälp av föräldrar, skola mm)

• Korta, tydliga instruktioner

• Upprepa och förstärk det viktigaste

• Förstärk det positiva – beröm, beröm, beröm

• Försök förutse ev. problem som kan uppstå & hitta enkla lösningar



NPF inom ishockey - kom ihåg:

• Om du mött en person med NPF så har du mött EN person.

• Om problem uppstår så beror det på oförmåga och inte 
ovilja!

• NPF är väldigt vanligt och finns mitt ibland oss, det är dock 
inte alla som vill vara öppna med det, respektera det!

• Lite hjälp kan göra stor skillnad!



Våga göra annorlunda



Superkrafter







Tips till föräldrar



Tips till föräldrar och andra vuxna 










