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Vi vill
• Att alla barn och unga ska bli 

rörelserika. 

• Gärna hjälpa andra samhällen - 
”teaching is the new learning 
killer app” 

• Sätta rörelserikedom på agendan  
- Physical literacy



Rörelserika samhällen

Change the game vill förändra synen på vad som motiverar barn 
och unga till aktiva liv så att de får samma rätt till rörelse och 
därmed samma förutsättningar att må bra och prestera bra. 

Det gör vi genom att arrangera aktiviteter, utbildningar och 
nätverksträffar så att samhällen kan starta och fortsätta resan för att 
bli rörelserika.
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Rörelserikedom

Lust Förmåga  

Möjlighet  

Att vara rörelserik, fysiskt aktiv eller vältränad är 
olika saker! 



Rörelserikedom - samverkan

Föräldrar Skola   

Idrott   





Rådet för rörelserikedom

Umeå  
kommun 
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100% 
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Ledarskap för rörelsrika 
samhällen



Ledare - rörelserika samhällen

• Rörelsekoordinatorer 
• Projektledare för samverkansprojekt eller för sin 

organisations engagemang i det rörelserika 
samhället. 

• Rörelseinstruktörer 

• Utbildar och stöttar rörelsecoacher. Erfarna 
utbildare, aktivitetsledare och/eller instruktörer från 
tex skola eller idrott/kultur.  
 

• Rörelsecoacher 

• PL utbildade pedagoger eller aktivitetsledare. 



Utbildningar



Utbildningar

• PL 101 - Introduktion 

• PL 201a - forska & mäta  
PL 201b - administration & ledning 

• PL 301 - Så skapas kvalitativa PL aktiviteter.  
För pedagoger, fysioterapeuter, idrottsledare, ledare annan 
fritid mfl. 
Tex Movement preparation, Confidence while moving, 
Lessonplanning, Fitness PL, Circus, Early childhood activities, 

Rastaktiviteter. 





Datum med Dean

2018 
18-20 april  

10-15 sep (13-15 Umeå) 
19-23 nov (22-23 i Umeå) 

2019 
11-15 mars (14-15 Umeå) 

11-14 sep (i Umeå) 



Andra distrikt/orter 2018-19
• Alla distrikt steg 1 under våren 2018  

• 7 olika distrikt/orter (Göteborg + 6 andra som väljs ut av SISU) 

 Steg 2-4, under 2018-19 

 Några påbörjar steg 5-6 under 2019. 

• x andra distrikt/orter börjar steg 2 under hösten 2019. 

• Mål:  i minst 10 distrikt inleds resan Rörelserikt samhälle. 

• Sverige som en rörelserik nation…!?





Samverkan

• Hälsa (fysiskt, socialt, psykologiskt) 

• Prestation 

• Attraktion 

Destination  

Organisation



Change the game dagarna  
13-15 september 2018
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EMÅ - projektet
• Pilotprojekt, läsåret 2018-19. 

• Ersboda, Mariehem och Ålidhem 

• Varför görs projektet? 

• Målgrupper: barn i låg & mellanstadiet, skolledare, pedagoger, föräldrar 
och föreningsledare. 

• Fler barn ska nå ”60-minuter per dag”! - SKÖRDEN 

• Barnen ska få ökad lust, förmåga och möjlighet att vara fysiskt aktiva. - 
SÅDDEN 

• Vi vill även mäta SÅDDEN (strategin): lust och möjlighet lättast.



Projektgrupp EMÅ-projektet

Umeå Kommun 
Skola/fritid 

Heja 

SISU 
Idrottsutbildarna 

Västerbotten 
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”Change the game on tour”
Aktivitets- och utbildningsdagar i länets kommuner höst 2018



Syfte

Att introducera physical literacy hos 
ledare, yrkesverksamma och föräldrar 

i länets kommuner. 
Att peppa barn och unga till fysisk 
aktivitet och hjälpa dem att hitta en 

idrott som passar dem. 



Mål
• Att respektive kommun tar ytterligare ett steg på resan som ett rörelserikt samhälle.  

• Barnen: få en rolig rörelsedag som peppar till mera 

• Föräldrar: få ny kunskap och pepp för att kunna skapa bättre förutsättningar för sina barns 
lust, förmåga och möjlighet att idrotta och röra på sig 

• Idrottsledare: få ny kunskap och pepp för att kunna skapa bättre förutsättningar för sina 
barns lust, förmåga och möjlighet att idrotta och röra på sig 

• Yrkesverksamma:  ny kunskap och pepp för att kunna skapa bättre förutsättningar för sina 
barn lust, förmåga och möjlighet att idrotta och röra på sig. nyckelpersoner från idrott, skola, 
fritid m fl skapar råd för rörelserikedom.  

• Kommunen: får en aktivitet som invånarna tycker är rolig och meningsfull, som bidrar till ett 
bättre samhälle i flera aspekter. De kan få en anpassad seminariedel som funkar i deras 
kommun. 





Aktiviteter & utbildningar 
Aktivitetsdag i resp kommun 

• Testa-på olika idrotter och aktiviteter, under dagen ca 8.30-14.30. 

• Rörelseriket, utmanande rörelsebana 

• Pep-talks för yrkesverksamma under em (tex 15.30 - 16.30), intro PL. 

• Pep-talks för föräldrar/ledare på kvällen,  Intro PL 

del av skolans föräldramöte eller  

Intro PL plus i praktiken (”movement preparation”) 

Konferens i Umeå 13-15/9 (för lokala projektledare/initiativtagare) 

• Introduktion PL, Miljöer för fysisk aktivitet, PL  i ett motivationsperspektivUtbildning, RR 
samhällen, nätverkande, PL berikande aktiviteter - program klart senare i april.
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Västerbotten 
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Projektgrupp 
Rörelserika samhällen Sverige

RF 

Heja 

SISU 
Idrottsutbildarna 

Västerbotten 



Datum med Dean

2018 
18-20 april  

10-15 sep (13-15 Umeå) 
19-23 nov (22-23 i Umeå) 

2019 
11-15 mars (14-15 Umeå) 

11-14 sep (i Umeå) 



Prel plan 2018-19
1. Introduktion & träning för BU-ansvariga SISU distrikten Umeå 18/4 

2. Nätverksträff i Umeå för lokala projektledare 14-15 sep 2018 

3. Lokal introduktionsdag 1 -  20 apr, 10-12 sep  & november 2018 (1 + 3 + 3 orter) 

• Seminarium/workshop med repr från olika sektorer: introduktion PL (Dean Kriellaars)  och 
erfarenheter från Umeå (SISU/Heja). 

• Seminarie med utbildare/nyckelpersoner inom SISU/SDF 

4. Lokal introduktionsdag 2 plus vidareutbildning - 13-17 mars & 9-11 sep 2019 (3-4 plus 3-4 orter) 

• Seminarie (intro) med deltagare från alla sektorer 

• Utbildning (steg 2) för instruktörer inom idrott och ev IDH-pedagoger 

5. Nätverksträff i Umeå för lokala projektledare /lokala råd för rörelserikedom ca 12-14/9 2019 (ev 
under IPLC - International physical literacy conference Europe)



Change the game dagarna  
9-14 september 2019



Change the game dagarna (v 37)

13-15 september 2018 

• Testa-På-Aktiviteter 

• Rörelseriket (Fd Stjärnjakten) 

• Pep-talks for parents 

• Pep-talks for professionals 

• Pep-talks for coaches 

2019 även: 

• PWP 2019  

• IPLC Europe  

• Ev temavecka i skolan? 

• Ev aktiviteter i offentliga rummet? 



PWP 2019
• 10-14 sep 2019 i Umeå. 

• PWP: Pediatric Work of Physiology - children and excersice 

• Arrangeras med Idrottsmedicinska enheten Umeå universitet och 
”The board of European Group of Pediatric Work of Physiology” 

• Ca 150 (optimalt antal) deltagare från hela världen, forskare inom 
ämnesområdet. 

• Arrangeras vartannat år sedan 60-talet, nu för första gången i 
Sverige.

http://pwp2019.com


IPLC Europe 2019
• 12-14 sep 2019 i Umeå. 

• IPLC: International physical literacy conference. 

• Arrangeras med Sport for life (CAN) som driver IPLC. Första 
gången i Europa.

”The International Physical Literacy Conference (IPLC) is designed to bring 
together health, education, sport and recreation experts and practitioners, and 
policy-makers from around the world to share research and best practices. A 
conference of this caliber is paramount as childhood obesity and rising inactivity 
among children threatens the future health of many nations around the world. 
For kids to be healthy and stay physically active, they need to feel confident, be 
motivated and competent to use fundamental movement skills – physical literacy. 
They need to move! This conference brings together global thought leaders who 
are innovating real change.”

https://is4ls.org
http://sportforlife.ca
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Tack!
Tom Englén 

Projektledare (Heja!) - Change the game 
 info@changethegameumea.se

mailto:info@changethegameumea.se

