
Utbildning för mental hälsa 

Vi kan med glädje presentera att Leksands gymnasium startar ett 
samarbete med We & Sports. De genomför en utbildning med våra 
idrottselever som ska främja den mentala hälsan. 

 
Leksands gymnasium och Leksands IF inleder ett samarbete med We & Sports som arbetar med 
ungas psykiska hälsa. Detta för att ge ungdomarna rätt verktyg för att hantera livets med- och 
motgångar. Baseboll- och softbollelever och hockeyns förstaårselever kommer att få en utbildning 
vid fem tillfällen. Föreläsningarna i mental hälsa ger ökad kunskap och inspiration i mental hälsa och 
syftar till att medvetandegöra riskfaktorer och friskfaktorer i ämnet. 
 

-Det är tufft att kombinera gymnasiestudier med en elitsatsning. Därför känns det extra bra att kunna 

ge våra idrottselever en proffsig utbildning där vi stärker huvudet. Vi vet ju att mental hälsa är en 

förutsättning för goda prestationer på kort och lång sikt, säger Marko Sandelin, Biträdande rektor 

Leksands gymnasium. 

 
Genom att lära ungdomar hur kroppen och huvudet samverkar hjälper vi dem att påverka sitt 

mentala mående. Med forsknings- och erfarenhetsbaserade utbildningsinsatser hjälper We & Sports 

både ungdomar, föräldrar och ledare att hitta verktygen de behöver för att hjälpa sig själva och 

varandra.  

 
-Vi i Leksands IF vill arbeta för att stärka och värna om våra juniorers välmående. Att göra insatser 
som stärker våra spelare mentalt kommer skapa förutsättningar för dem att prestera bättre som 
hockeyspelare och utvecklas som människa i deras satsning mot en elitkarriär. Vi är väldigt glada över 
att starta detta projekt och samarbete med We & Sports tillsammans med Leksands Gymnasium 
säger Jesper Ollas, Junioransvarig på Leksands IF.  

Personalen deltar 
 
Under våren kommer även delar av personalen på Leksands gymnasium och Leksands IF kunna ta del 
av utbildningskonceptet. Idrottspsykolog Lina Tirén lyfter några perspektiv som mental återhämtning 
och styrka, mentala verktyg, relationer och värderingar. 
Tony Klarberg, som är huvudansvarig tränare Baseboll och softbollakademin, säger så här: 
 
-Vi är oerhört glada att kunna få förkovra oss inom området idrottspsykologi. Det som We & 

Sports benämner Resiliens – stärkt motståndskraft och som är We & Sports utbildning i hur du bygger 

din mentala motståndskraft. Inom våra idrotter baseboll/softboll är idrottspsykologi en del av 

utbildningen men då mer riktad mot prestation inom idrotten. Den här utbildningen erbjuder ett 

holistiskt sätt att se på den mentala biten. Att ge eleverna/spelarna en större förståelse kring vad 

som händer mentalt och också ges möjlighet till att utveckla nya förmågor ser jag som en fantastisk 

möjlighet, att förbättra förmågor för att få ihop det svåra "livspusslet" med träningar, matcher, skola, 

familj, kost och sömn.  


