
Utvecklingsprogram nyskapare 
2020

Summering



Ett projekt där ledare (alla kategorier) som anammat 
rörelserikedom får hjälp att utveckla nya aktiviteter eller 

miljöer i sin verksamhet - en process med rörelserikedom som 
kompass.





Metod
Rekryteringen av deltagare och utvecklingen av programmets innehåll har 

utformats med utgångspunkt från Diffusion of innovations (DOI) theory. 
Inbjudan och urval har gjorts med ambitionen att hitta ”early adopters”. 
Programmet har bestått av utvecklingssteg som har baserats på teorins 

adoptionsfaktorer.

Teorin har sitt ursprung i kommunikation för att förklara hur en idé eller produkt 
över tiden får fart och sprider sig.









Genomförande

• Projektdesign och finansiering - januari-april

• Upprop/inbjudan - 24/4-13/5

• Urval - 14/5

• Utveckling av idéer - 19/5-24/8
• Gemensam uppstartsträff - utvecklingssteg 1

• Eget arbete - utvecklingssteg 2-3

• Gemensam avstämning

• Eget arbete - utvecklingssteg 4

• Gemensam avstämning

• Presentation och aktiva workshops - 11/9 (prel)

• Sprida och inspirera - september/oktober



Projektorganisation

Projektgrupp:
Cecilia Edström – Region Västerbotten

Henrik Vilhelmsson - RF-SISU Västerbotten

Robert Lindberg – RF-SISU Västerbotten

Ida Odeblom – Umeå kommun Fritid

Linda Gustafsson – Umeå kommun övergripande planering

Fredrik Strandgren – Umeå kommun utbildning

Rörelseinstruktör & handledare
Grim Jernudd – Change the game

Projektledare:
Tom Englén – Change the game



Deltagare

• Ejderdunets förskola, Umeå
Caroline Stattin

• Korpen Lycksele
Jenny Holmqvist

• Nordmalings kommun
Paula Quinones

• Region Västerbotten, 
Habiliteringscentrum
Viktoria Johansson m fl

• Rödåbygdens IK
Alf Söderlund

• Sävar IK
Maria Bergkvist

• Sävar skola, Umeå (avhopp)
Linda Vängbo m fl

• Tegs Centralskola
Mikael Syring

• Dorotea kommun
Kristina Isaksson m fl

• Umeå kommun, Seniorsatsningen
Sofia Eriksson



Alla case
www.change-the-game.se/utvecklingsprogram-for-nyskapare/

http://www.change-the-game.se/utvecklingsprogram-for-nyskapare/
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Teg Centralskola

”Eleverna (åk 7) skapar övningar (”brain-breaks”) tillsammans i grupper. (ca 3-4 elever 
grupp)”. 

Pappersbasket

• 3 o 3. Ena Kompisen formar ett mål med olika delar av kroppen som de andra kastar 
igenom till varandra.

• T ex: Armarna som basketkorg, Armarna ut mot sidan som “ögla”, Armarna rakt upp 
som amerikanskt fotbollsmål.

• Utveckling: Vilka fler sätt kan ni komma på att skapa “mål” med hjälp av kroppen? 
Kan ni kasta eller fånga på olika sätt? 



Konferens 9/11





Processmål
Deltagarna i programmet representerar åtta olika verksamheter och 

olika delar av Umeå och Västerbotten.

• Nio olika verksamheter i fem olika kommuner 
- Umeå, Lycksele, Dorotea, Nordmaling och Skellefteå.

• Två av fem verksamheter i Umeå kommer från yttre delar av kommunen.
- Rödåbygden och Sävar.

• Målgrupper: 
- Seniorer. Människor med olika funktionsvariationer. Ungdomsledare. Barn 
i olika åldrar.

• Verksamheter:
- Skolan. Idrottsföreningar. Sjuk/hälsovård. Kommunal friskvård. 
Aktiviteter och miljöer, inomhus och utomhus.



Lärandemål 1
Deltagarna upplever att de fått ökad förståelse och förmåga att 

utveckla tillämpningar av rörelserikedom i praktiken.



Lärandemål 2
Deltagarna upplever att de har utvecklat sin förmåga att utbilda andra 

i rörelserikedom. 



Lärandemål 3
Alla i Rådet för rörelserikedom i Umeå kan ge konkreta exempel på hur man 

kan använda strategin ”Nyskapare” för att utveckla rörelserika samhällen och 
den egna verksamheten.

Vid möte i rådet i december görs en avstämning.



Prestationsmål

Nuläge 201007

• Deltagare som utvecklat testbar 
aktivitet eller miljö: 
8 av 10
Alla utom Sävar skola & Nordmaling.

• Deltagare som låtit användare testa en 
utvecklad aktivitet eller miljö: 
5 av 10
Dorotea, Ejderdunet, Lycksele, RV 
Habben och UK seniorträning.

• Deltagare som fått medarbetare eller 
vänner att som är ledare att tillämpa 
rörelserikedom: 
3/10 
Ejderdunet, Lycksele och RV Habben.

Prognos 201231

• Deltagare som utvecklat testbar 
aktivitet eller miljö: 
9 av 10
Alla utom Sävar skola.

• Deltagare som låtit användare testa en 
utvecklad aktivitet eller miljö: 
minst 7 av 10
Alla utom Sävar skola, Nordmaling 
och Rödå.

• Deltagare som fått medarbetare eller 
vänner att som är ledare att tillämpa 
rörelserikedom: 
minst 5/10 
Ejderdunet, Lycksele och RV Habben, 
Rödå och Teg.

Varje deltagare kan ge exempel på medarbetare, medlemmar eller 
vänner som tillämpat rörelserikedom i praktiken.



Resultatmål
Inom projektet kan vi ge konkreta exempel på hur beslutsfattare och 

förändringsledare inspirerats (lokalt, regionalt, nationellt och/eller internationellt). 

• Rastpedagog i Stockholm: såg konferensen 11/9, skulle vilja vara med själv i 

programmet. 

• Delegation från Sörmland (Regionen & RF/SISU) deltog fysiskt på konferensen 11/9, 

en av  deras reseanledningarna var utvecklingsprogrammet för nyskapare. 

• 110 deltagare anmälda till konferensen. Youtube: 550 visningar/18 min snitt/ca 50 

snitt samtidigt live.



Deltagare konferensen
Representerade organisationer 


