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Rörelserikedom – till vilken nytta?

14.30 Inledning & bakgrund

14.45 Rörelserikedom teori & aktiviteter

15.20 Rörelserikedom & skolans utmaningar

15.30 Miljöer som främjar rörelserikedom

15.40 Tips för att komma igång

15.45 Frågestund & nästa steg



Bakgrund

















Rörelserikedom 
– teori & aktiviteter







Rörelserikedom är kroppens 
alfabet



.  









Film sjalar





Film hinderbana













Rörelserikedom & skolans 
utmaningar



Rörelserikedom vs Self-determination theory (SDT) 

Rörelserikedom SDT (Ryan & Deci, 2000)



Rörelserikedom vs ökad fysisk aktivitet 

Rörelserikedom Ökad fysisk aktivitet

Vilken effekt ger 1 timme mer idrott/vecka?

0,14 0,66 0,84

Kognitiv Motivation Motorisk 

Förmåga för lärande Kompetens



Perspektiv som ökar elevers rörelsekompetens och 
motivation till att vara mer fysiskt aktiv 

Idrottslektioner utifrån ett 
hälsoperspektiv (fitness)

Idrottslektioner utifrån ett 
lärande perspektiv

4 % av eleverna mer 

rörelsekompetenta

4% av eleverna  blir mer 

motiverade att vara fysiskt aktiv

22 % mer rörelsekompetenta

16% av eleverna blir mer 

motiverade att vara fysiskt 

aktiv
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Evidens fysiskt aktivitet/rörelserikedom 
och inlärning 



Miljöer som främjar 
rörelserikedom





Förskolan Ejderdunet
Nytt mindset som främjar 

rörelserikedom



Risky play
“Thrilling and exciting play that can include

the possibility of physical injury”. 
- Brussoni et al 2015

• Höga höjder

• Mycket fart

• Farliga verktyg

• Farliga objekt

• Skojbråk

• Gömställen / vilse



Tips för att komma igång



Möjligheter att utveckla 
rörelserikedom i skolan

• Transport till/från

• I anslutning till första/sista lektion

• Transport mellan rum/lokaler i skolan

• Raster

• I klassrummet

• Idrott & hälsa lektioner

• Fritids

• Skol-IF

• Friluftsdagar & spec events

• Efter skolan - användande av utomhusytor & fixerad 
utrustning





1. Hur förklarar jag 
rörelserikedom för de jag 
leder?

2. Hur förenligt är 
rörelserikedom med mina 
och min organisations 
värderingar, behov, mål, 
erfarenheter?

3. Vilka fördelar och
nackdelar finns det med 
rörelserikedom jämfört med 
alternativt 
perspektiv/koncept?

4. Hur kan jag på enkelt och 
passande sätt testa 
rörelserikedom låta de jag 
leder få testa?



KREATIVA GENIER

Vid 4 års ålder är nästan alla av oss 
kreativa genier.

Vid 20 års ålder är det bara två 
procent kvar



VART TOG KREATIVITETEN 
VÄGEN?

”Ingenstans, den är kvar, men 
gömd bakom inre och yttre kritik.”

- Howard Gardner, Harvard Graduate

School of Education.





Frågestund & nästa steg
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