


Change the game på turné 
Aktivitets- och utbildningsdagar i länet 2018 



CHANGE THE GAME 
SORSELE 28/8 



Sorsele 
Pep-talk för yrkesverksamma 180528 



Introduktion physical literacy 
och information om rörelserika 

samhällen 



Upplägg 

•  Inledning & bakgrund 

• Utmaningen 

• Lösningen – PL 

• PL i praktiken 

•  Intresset för PL 

• Nästa steg 

• Mer frågor 



Inledning & bakgrund 



Syftet med  
Change the game on tour 



Rörelsesatsning i Västerbotten 





Hur göra skillnad?
RF

Riksidrotts-
förbundet

SF x70
Svenska fotbolls-

förbundet

SOK
Sv olympiska
kommittén

IF x21000
Umedalens IF

DF x21
Västerbottens
idrottsförbund

SDF
Västerbottens

fotbollsförbund

SISU
riks

SISUx21
Västerbotten

Aktivitetsledare &
föräldrar

Organisations-
ledare

ca 9 000 st barn 7-12 år 
i Umeåregionen, ca 55% med org

serier/tävlingar (riket)

ca 350 IF´s 
i Umeåregionen



Utmaningen 





10,5 år 
 

1/8 
 

6 år 
 

22% / 44% 











Lösningen 
Physical literacy 
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Rörelserikedom i praktiken 



MOTIVATION

DELTAGANDESPONTAN
lek/spel

KREATIVITET

RÖRELSERIKEDOM

UTMANING

PUBLIK

”OWNERSHIP”

KOMPETENS

SJÄLV-
FÖRTROENDE

misslyckanden

framgångar

+

ROLIGT



Samverkan 















Vår drivkraft 
 

Att barn och unga ska få samma rätt till rörelse och därmed 
samma förutsättningar att må bra och skapa sin bästa livsresa. 

 



Vår vision 
 

Ett rörelserikt samhälle.  



Physical literacy i världen 



Knowing – doing 
 

Av män för män 
 

Folkhälsa och proffs –  
samma recept! 

















Utbildningsministern 

Presentation 180417 







Nästa steg 





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 
•  PL 101: introduktion physical literacy. 

•  PL 301a: physcial literacy enriched activities, 
så skapar vi dom. En introduktion. 

•  PL 301b: physcial literacy enriched activities, 
en målgruppsanpassad fortsättningskurs. 

•  PL 301c: physcial literacy enriched activities, 
en fördjupning där fler typer av aktiviteter 
och program för olika av barn & ungdomar 
belyses. 

•  PL 301d: physcial literacy enriched activities, 
en workshop som föregås av egen 
implementering under minst 3 månader. 

•  PL 501: Ger förståelse av vikten av ”physcial 
literacy enriched activities” för personer 
med funktionsnedsättning och en 
introduktion hur man leder såna aktiviteter. 

 

•  RS Swe: Rörelserika samhällen – resan & de 
olika stegen 



Enkät 
Material & länkar 
Start samverkan? 
Change the game i Umeå 13-15/9  
Uppföljningsmöte 22-23/11 







Fler frågor? 



Tack! 


