
Satsa på barns rörelse i vardagen 
2012 startade Friskis&Svettis den treåriga satsningen Alla Barnen för att sätta fokus på 
barns rörelsebehov och möjligheter till en fysiskt aktiv vardag. Den 20 november är det 
final för satsningen med ett stort inspirations- och kunskapsseminarium på 
Dieselverkstaden i Nacka. På seminariet presenteras bland annat nya nationella 
rekommendationer för såväl barns rörelsebehov som utformning av utemiljöer.  
 
– Alla vet att barn behöver röra på sig. Med Alla Barnen-satsningen har vi visat att det 
finns massor med goda idéer och bra exempel på hur man kan inspirera till mer rörelse. 
Nu vill vi dela med oss av våra och andras erfarenheter, säger Nina Forsberg, 
utvecklingsansvarig på Friskis&Svettis och projektledare för Alla Barnen. 
 
Syftet med Alla Barnen-seminariet är att förmedla kunskap och att inspirera till mer 
rörelse för barn. Bland talarna finns Örjan Ekblom, docent på GIH, Petter Åkerblom från 
SLU/Movium, Olof Jonsson, fritidspedagog och Susanne Wolmesjö, Bosöns 
idrottsfolkhögskola.  
 
Två delprojekt sticker ut i den treåriga Alla Barnen-satsningen. Det ena är Röristurnén 
som genomfördes under 2014. Röris är ett verktyg som hjälper lärare och 
fritidspedagoger att få in fysisk aktivitet som en naturlig och lättillgänglig del av barns 
vardag.  
– Med Röristurnén nådde vi över 400 pedagoger och 12 000 barn. Eftersom vi utbildade 
rörelseinspiratörer kommer antalet barn som får uppleva Röris bara att öka med åren, 
berättar en nöjd Nina Forsberg.  
 
Det andra delprojektet har handlat om att bryta utanförskapet för tre grupper av barn 
som sällan får uppleva rörelseglädje. Det är barn med funktionsnedsättningar, barn i 
socioekonomiskt utsatta områden och barn i flyktingboende. 
– Att få röra sig och träna tillsammans med andra bryter utanförskap oavsett om 
utanförskapet handlar om funktionsnedsättningar, språk eller social miljö. Vi har 
genomfört ett 30-tal projekt och nått över 5000 barn, berättar Nina Forsberg.  
 
Erfarenheterna från delprojekten kommer att presenteras på seminariet.  
 
Röristurnén kunde genomföras tack vare stöd från Kronprinsessparets stiftelse och 
satsningen på rörelse för utvalda grupper tack vare stöd från Svenska PostkodLotteriet.  
 
 
För ytterligare information:  
Nina Forsberg, utvecklingsansvarig Friskis&Svettis 
nina@friskissvettis.se, +46 8 545 517 46 
 
Katha Tufvesson, projektledare  
katha@friskissvettis.se, +46 706 70 86 97 
 
Mer information om seminariet hittar du här. Det går fortfarande bra att anmäla sig 
genom att kontakta Katha Tufvesson på kontaktuppgifter ovan. 
http://web.friskissvettis.se/alla-barnen/alla-barnen-seminarium  
 

mailto:nina@friskissvettis.se
mailto:katha@friskissvettis.se
http://web.friskissvettis.se/alla-barnen/alla-barnen-seminarium


 


