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11 år mer än bara bandy
Redan år 2000 inledde SAIK Bandy projektet Etik och Moral i Sandvikens 
skolor. Under årens lopp har vi besökt samtliga skolor i kommunen och 
pratat om etik och moral, kost, motion, sömn samt droginformation. 
Vissa år har fokuserat mer på droginformation medan andra år till största 
del har handlat om etik och moral. Under verksamhetsåret 2010-11 har 
Håkan Larsson varit engagerad i projektarbetet och genomfört up-
psökande verksamhet i kommunens skolor där 29 klasser från 10 skolor 
har besökts.

Elever om respektmodellen

- Vad har du lärt dig, vad minns du bäst från Håkans lektioner?    
“Ett slag kan knäcka ett käkben. Kändes roligt att han tittade på mig då han sa det.”, “Våldet”, “Mobbnin-
gen med SMS”, “Kostar mycket med brand”, “SMS-kränkningar och andra kränkningar”, “Då vi pratade 
om bränder och hur mycket det kostar”, “Han skällde på Hampus”, “Svordomarna är från början från 
religionen”, “Killen som slogs”, “Konsekvenser av våld”, “Konsekvenser av snatteri, stöld”, “Skällsord 
som missbrukas”, “Fotografi er som utnyttjas och sätts ut på nätet”, “Mongolid är Downs syndrom”, “Hur 
mycket pengar klottersanering kostar”, “Konsekvenser för lindriga brott”

- Vad tror du att du kommer att lära andra?
“Brandskador och hur mycket pengar det kostar”, “Våld, vilka skador det blir”, “Brottstrappan”, “Tag 
risker, tag chanser”, “Välj själv, ha kul”, “Tro på dig själv”, “Social kompetens”, “Skilj på mitt och ditt”, 
“Känna och ta ansvar“, “Vett och etikett”, “Visa respekt”, “Tag hänsyn”, “Visa andra respekt”

re      pekt

Tänk dig ett Sandviken där barn och ungdomar får växa och mogna i en trygg miljö med 
vuxna förebilder att se upp till. Ett Sandviken där barn och ungdomar känner sig sedda och 
värdefulla. Där barn och ungdomar vet skillnaden mellan rätt och fel; varför man inte retas, 
hur illa man gör någon om man mobbar eller vilka konsekvenser klotter och förstörelse leder 
till. Det är ett Sandviken som SAIK Bandy jobbar aktivt för att bidra till.

SAIK Bandy drivs av en övertygelse att idrotten har en stor be-
tydelse för barn och ungdomar. Inte bara genom motion och 
fysiskt välmående utan även genom att påverka ungdomars fos-
tran, värderingar, attityder och beteende – både inom och utanför 
föreningen. SAIK Bandy vill vara en förening som tar ansvar för 
våra ungdomar. För oss innefattar en elitsatsning också det sociala 
ansvaret, att satsa på människor där alla får vara med. Vi bryr oss.

För SAIK är mer än bara bandy.

SAIK Bandy har under de senaste 11 åren, i samarbete med Sigrid 
Göranssons Stiftelse, bedrivit projektet ”SAIK – mer än bara bandy” 
för att uppnå just detta. Målet med projektet är att inom ramen för 
föreningsverksamhet ge barn och ungdomar fördjupad insikt om 
de etiska och moraliska värderingar som hjälper dem att lära känna 
sig själva och kunna möta svårigheter på ett etiskt, moraliskt och 
socialt acceptabelt sätt. Genom detta hoppas vi kunna förebygga 
medicinska och sociala problem.

SAIK – mer än bara bandy



Lärare om respektmodellen

“Arbetet har varit mycket givande både för oss 
pedagoger och för eleverna. Det har varit bra att 
det kommit någon ”utifrån” och samtalat med 
barnen om dessa frågor. Viktigt för barnen att 
möta fl era vuxna, förutom oss i skolan, som visar 
på normer och regler i samhället. Håkans arbete 
har varit en naturlig och viktig del i skolans ar-
bete med värdegrund och livskunskap.”
- Timotej, Vallhovsskolan

“Vi märkte att attityden på skolan hårdnat. Mån-
ga slagsmål, ett fult språk och ett icke tillåtande 
klimat höll på att ta överhanden. Trots att vi 
samtalade med både barn och föräldrar om detta 
blev det inte så mycket bättre. Håkan besökte 
vår skola och besöken var mycket uppskattade 
av elever och personal. Han fi ck verkligen elever-
na att förstå att skolan inte är en isolerad värld 
där man kan göra som man tycker. Han samta-
lade med barnen om hänsyn och respekt. Han 
fi ck dem att förstå vad de fula orden de använder 
till varandra verkligen betyder och står för. Hans 
besök på skolan har varit en bra plattform för 
oss att jobba vidare med, det var värdefullt för 
oss att någon utifrån kom och samtalade med 
barnen om detta. En positiv förebild som gick 
hem även hos de tuff aste.”
- Hammarby skola

“Tack för de fantastiska gångerna du var här. 
Du är hjärligt välkommen igen. Eleverna saknar 
dig. Du har fått otroligt bra respons i elevernas 
veckoutvärderingar. Vi hade räddningstjänsten 
här och eleverna var jätteduktiga om vad som 
händer vid brand. Eleverna tycker att det har va-
rit bra att få många ord förklarade och att våga 
prata i grupp om “fula” ord. Att alltid tänka på 
varför man gör saker och ting det fi nns alltid en 
anledning.”
- Jäderforsskola

“Varje lektion hade du med dig eleverna i vad du 
sa, du fi ck dem att förstå handlingar och kon-
sekvenser. Vi har genom åren haft många olika 
besök på skolan och ditt ser vi gärna komma till-
baka. Vi lärare har även i vårt prat med elever vid 
“dåliga” situationer kunnat prata om respekt-
modellen och eleverna har direkt kunna anknyta 
till Håkan Larsson. Detta är ett projekt som jag 
gärna ser fortsätter, en vinst för eleverna.”
- Rödklövern, Vallhovsskolan

Vägen dit
1. Socialt ansvar
Vi ska verka för att projektets insatser strävar 
mot en riktning där det sociala ansvarstagan-
det ställs i fokus. Vi vill erbjuda ungdomar möj-
lighet att växa och mogna i en trygg miljö med 
vuxna förebilder att se upp till. Respektmodel-
len är en av viktiga vägar för att nå och fostra 
elever i socialt ansvarstagande.

2. Smarta lösningar
Med smarta lösningar menar vi att vi på ett 
medvetet sätt använder vår kraft och den 
kompetens/erfarenhet som fi nns för att göra 
insatser på rätt nivå och vid rätt tidpunkt. För 
att ytterligare kunna anpassa vårt arbetssätt 
och våra åtgärder till de faktiska behoven är 
det viktigt med välgrundade kunskaper om un-
gdomarnas situation, vanor och intressen. Den 
kunskapen erövras främst genom att skapa 
nära relationer till barn och ungdomar t ex via 
våra föreningsaktiviteter, i skolan och andra 
öppna former av verksamhet.

3. Samarbete
Det främsta verktyget för att åstadkomma 
resultat är att samarbeta med olika förenin-
gar och skolor på olika nivåer. Projektet är ett 
forum både för att förankra vårt mål och för 
planering av konkret verksamhet. Exempel på 
verksamheter och aktiviteter för både pojkar 
och fl ickor är Högbolägret, planlagda besök i 
skolor, ledarutbildningar och arbetsgrupper 
kring de ämnen vi vill att projektet omfattar.
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Tillsammans med vår sportsliga ung-
domsverksamhet för pojkar och fl ickor utgör 
projektets Respektmodellen och Högbolägret 
hörnstenarna i vårt arbete med ungdomar i 
kommunen. För oss har projektet skapat ringar 
på vattnet för vår verksamhet. Det har skapats 
ett större intresse kring SAIK Bandy i ett forum 
som inte bara har med bandy att göra utan 
som följer den röda tråden om socialt ans-
varstagande som genomsyrar föreningen.

Respektmodellen
SAIK Bandys ungdomskonsulent besöker 
varje termin klasser i årskurs 4-6 för att prata 
om ämnet etik och moral. Detta arbete löper 
kontinuerligt med återkommande besök, sex 
tillfällen per klass, till våra 17 skolor inom kom-
munen. Parallellt med det riktar vi insatser 
gentemot de mest utsatta ungdomarna i 13-15 
års ålder genom att utvidga samarbetet med 
Gymnasieskolan. Under hösten 2011 kommer 
vi även att lägga extra kraft på att besöka 
IVIK och tillsammans med en av lärarna lägga 
grunden till ett längre samarbete. Satsningen 
på elever med utländsk bakgrund fortsätter på 
en av skolorna med stor andel barn från andra 
länder. Förra terminens fotbollsverksamhet 
kommer att förvandlas under terminens gång 
tills vi når önskat socialt resultat. 

Högbolägret
Högbolägret är ett sommarläger i Högbo som 
SAIK Bandy anordnar för ungdomar mellan 
8-13 år under veckorna 24-26. Ambitionen är 
att så många som möjligt erbjuds möjlighet 
att delta i lägret och en viktig punkt i program-
met för Högbolägret är just information om 
etik, moral, samarbete, vikten av rätt kost, bra 
sömn och även diskussioner om alkohol och 
droger. 

Vi ställer stora krav på ledarna som möter våra 
ungdomar och har arbetat fram riktlinjer för 
hur man bör uppträda som ledare i SAIK Ban-
dy. Dessa riktlinjer gäller såväl ungdomsledare 
som våra ledare på Högbolägret. Vi förstår att 
statusen på bandy mäts både utifrån utövarnas 
beteende och prestationer, därför vill vi satsa 
på båda delarna. Det räcker inte längre med 
enbart tekniska färdigheter. Vi vill därför vara 
med och påverka fl era områden. Vi vill ta vårt 
sociala ansvar.

Föräldrar  om Högbolägret

“TACK för en jättebra ordnad och MYCKET up-
pskattad lägervecka!”

“Vi tackar, både föräldrar & barn för en toppen-
vecka! Det har varit ett nöjt barn  (..och trött) 
som kommit hem på eftermiddagarna. Furuvik 
var bäst samt att få nya vänner  ! Som sagt en 
toppen-verksamhet med bra ledare och aktiv-
iteter!!”

“Måste säga att vi är helnöjda med lägret. Våra 
barn har inte varit med tidigare…hade faktiskt 
inte ens hört talas om det men vi hoppas och tror 
att barnen vill återkomma nästa år.”

“Vi vill rikta ett jättestort tack till ledarna och 
Göranssonska stiftelsen för ett åter jättehärligt 
läger!”

“Tack” Och va’ kul det där med stödet som kan 
gå till entre & åkband i Furuvik.”

“Stort tack för ett lyckat läger med väldigt nöjda 
barn!”

“Du och dina ledare ska ha en eloge för Hög-
bolägret som du anordnar så bra varje år. Tusen 
tack!”

“Helnöjda barn efter en rolig vecka. Lite regn är 
inget glada barn bryr sig särskilt mycket om...!”

“Det är vi som ska tacka för ännu en fantastisk 
vecka med Högbolägret. Det är tredje året som 
vår dotter (med kompisar) har deltagit i lägret 
och vi har varit lika nöjda varje år. Det känns 
som att våra barn har fått en härlig start på 
sommarlovet i er verksamhet.  Vi sammanfattar 
Högbolägret som ett trevligt och lärorikt läger 
med mycket bra utomhusaktiviteter i en under-
bar miljö, och ni ledare ror verkligen hem det 
här med glans - en stor eloge till er! Jag kan bara 
tala för mig själv, min familj och vår dotter, men 
jag tror mig veta att det är många med oss som 
tycker likadant.”

“Tack! Ni har gjort ett kanonjobb, lägret är myck-
et uppskattat och jag har bara hört positivt från 
mina två grabbar som har deltagit denna vecka.”

“Tack, vår son och hans kompisar har haft roligt 
och pratar redan om nästa år..”


