
Föredrag om Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering 
för förskolechefer, rektorer, speciallärare, resurspersoner, 
föräldrar m.fl.  
 

Välkommen till ett föredrag där Eva JohanssonEva JohanssonEva JohanssonEva Johansson (rytmisk rörelseinstruktör och mamma till en son 

med autism) och Hjördis Ahlin�Boström (rytmisk rörelseinstruktör och förskollärare med 

Waldorffutbildning) ger dig kunskap i vad Rytmisk rörelseträning är och hur ointegrerade 

spädbarnsreflexer påverkar barnen, men även oss vuxna. Föreläsningen arrangeras av företaget 

Mona om hälsanMona om hälsanMona om hälsanMona om hälsan i samarbete med Studiefrämjandet i EskilstunaStudiefrämjandet i EskilstunaStudiefrämjandet i EskilstunaStudiefrämjandet i Eskilstuna. 

 

TidTidTidTid:::: Måndagen den 3 juni 2013  

Kl 12 – 14 för förskolechefer, rektorer, speciallärare, resurspersoner m.fl.   
Kl 18 – 21 öppet föredrag som även vänder sig till föräldrar till bokstavsbarn och barn med 

särskilda behov. 

InvesteringenInvesteringenInvesteringenInvesteringen är 50 kr och då bjuder vi på en enklare ekologisk, gluten� och mjölkfri 

lunch/kvällsfika från Din mat nära dig, ekologiskt och närproducerat. 

Plats:Plats:Plats:Plats: Studiefrämjandets lokal Kulturum i Eskilstuna, Kungsgatan 13 

 

AnmälanAnmälanAnmälanAnmälan sker till Mona Gullström på på telefon 016�35 28 17 eller 073�945 78 05 alternativt 

epostadress mona@monaomhalsan.se senast 31 maj31 maj31 maj31 maj. 

 

I Nacka kommun finns en förskolechef som ser till att de barn som behöver adekvat hjälp får 

det, både med rörelser, kost och annat. När hon ber om resurser från kommunen får hon det och 

genom förebyggande arbete behöver de flesta barn inte någon resursperson när de sedan börjar 

skolan. Detta är en enkel metod som man i lekform kan arbeta med i barngruppen eller enskilt. 

Den är bra för alla barn, men i synnerhet för de barn som har koncentrationssvårigheter, dålig 

impulskontroll, ”myror i byxorna”, språkstörning och motoriska problem. En skolsköterska i 

Ljusdal har utbildat sig till rytmisk rörelseinstruktör och de fina resultat hon fått med barnen 

har gjort att kommunen nu satsar stort på att utbilda förskolepersonal i metoden. 

 

”Varje morgon får barnen i omgångar vara i vårt sinnesrum för att sedan slussas in till vårt 

rörelsepass, där vi övar på en grundrörelse.(vi byter efter ett antal veckor). Efter det har vi olika 

teman på samlingen,men varje samling gör vi korslaterala övningar, vindrutetorkarna innan vi 

går ut. På vilan har vi massage och ev träning för de som behöver lite extra. På Bamseklubben 

(blivande skolbarn) har vi också alltid ett rörelsepass speciellt med tanke på att de ska börja 

skolan. Då övar vi mycket korslaterala inför läsning/skrivning. Vi har också MMT gymnastik 

(medveten motorisk rörelseträning) vissa eftermiddagar, olika beroende på grupp, där jag utgår 

från våra reflexer och lägger upp det som är i behov. Vi försöker väva in rörelse i allt vi gör helt 

enkelt!” 

Karin Andréason, Förskolan Grinden, Gnesta 



 

”Genom Rytmisk rörelseträning vill vi p

problem med uppmärksamhet och impulskontroll samt ev. inl

skrivsvårigheter. Effekterna som vi har noterat 

koncentrationen och tålamodet har 

nyfikna vid nya situationer, artikulationen har f

icke pratglada barn har ökat.” 

Disa Ekbäck, förskollärare och utbildare i Rytmisk rörelseträning i Vilhelmina kommun

 

 
 
 
 
Företaget Mona om hälsan

Studiefrämjandet kurser i Rytmisk
höst/vinter 2013.  
 

Rytmisk rörelseträning iRytmisk rörelseträning iRytmisk rörelseträning iRytmisk rörelseträning i    föföföförskolrskolrskolrskol

hållas i september 2013. I november och december

och reflexintegrering vid ADHDoch reflexintegrering vid ADHDoch reflexintegrering vid ADHDoch reflexintegrering vid ADHD

med Eva Johansson. Tider kommer att läggas ut på hemsidan 

 

Läs mer på www.monage.weebly.com

 

 

 

 

 

 

 

Mona om hälsan 

 

ning vill vi på Myltan förebygga symtom som hyperaktivitet, 

rksamhet och impulskontroll samt ev. inlärningsproblem, ex. l

righeter. Effekterna som vi har noterat är att oroliga barn har fått mer ro i kroppen och 

lamodet har ökat. Extremt blyga och/eller rigida barn har blivit mer 

nyfikna vid nya situationer, artikulationen har förbättrats hos några barn och spr

 

Disa Ekbäck, förskollärare och utbildare i Rytmisk rörelseträning i Vilhelmina kommun

Mona om hälsan arrangerar i samarbete med 
Studiefrämjandet kurser i Rytmisk rörelseträning i Eskilstuna

rskolrskolrskolrskolanananan med Eva Johansson och Hjördis Ahlin Boström

I november och december planeras det kurser i Rytmisk rörelseträning Rytmisk rörelseträning Rytmisk rörelseträning Rytmisk rörelseträning 

och reflexintegrering vid ADHDoch reflexintegrering vid ADHDoch reflexintegrering vid ADHDoch reflexintegrering vid ADHD samt Rytmisk rörelseträning och Rytmisk rörelseträning och Rytmisk rörelseträning och Rytmisk rörelseträning och dietdietdietdiet    vid autismvid autismvid autismvid autism

. Tider kommer att läggas ut på hemsidan i augusti.  

www.monage.weebly.com under Företaget/Kurser. 

 
Ekologiskt och närproducerat 

rebygga symtom som hyperaktivitet, 

rningsproblem, ex. läs� och 

tt mer ro i kroppen och 

kat. Extremt blyga och/eller rigida barn har blivit mer 

och språkglädjen hos 

Disa Ekbäck, förskollärare och utbildare i Rytmisk rörelseträning i Vilhelmina kommun 

arrangerar i samarbete med 
rörelseträning i Eskilstuna 

med Eva Johansson och Hjördis Ahlin Boström, kommer att 

Rytmisk rörelseträning Rytmisk rörelseträning Rytmisk rörelseträning Rytmisk rörelseträning 

vid autismvid autismvid autismvid autism    och ADHDoch ADHDoch ADHDoch ADHD 

 


