
 
 

Krav för diplom som Rytmisk rörelseinstruktör 

 
Nivå 1 
Sammanlagt 4 kurser på nivå 1 varav  

 Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, grundkurs 

 Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering och kost vid autism och 
ADHD  

minst en gång. Därutöver finns de möjlighet att fritt välja om man vill gå 
de övriga kurserna på nivå 1 eller om man vill repetera någon av dem. 
 
Nivå 2 
Sammanlagt 3 kurser.  

 Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering känslor och inre ledarskap, 
två gånger  

 Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering drömmar och kreativitet, en 
gång. 

Nivå 3 
Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid läs- och skrivsvårigheter, två 
gånger. 

För att bli diplomerad krävs dessutom ett godkänt kunskapsprov efter kurserna 
Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering – 

 grundkursen 

 känslor och inre ledarskap 

 vid läs- och skrivsvårigheter 

Man ska även ha: 

 skrivit tre fallbeskrivningar, varav en på sig själv 

 ha fått handledning minst tio timmar.  
Handledning ges inför nästan alla kurser i Solna. 

 skrivit på ett kontrakt med Harald Blomberg. 



Regler för att få behörighet att samundervisa och ensam undervisa 2-
dagars Blomberg Rhythmic Movement Training ®  kurser. 

 

Definitioner 

Behörig instruktör: Rytmisk rörelseinstruktör som har behörighet att 
undervisa den kurs som avses. 

Samundervisning: 1. Undervisning tillsammans med annan instruktör som inte har 
full behörighet. 

2. Undervisning tillsammans med behörig instruktör.  

Arrangera kurs: Samla in deltagare, ordna lokal, fika, assistenter, 
fakturera mm. Allt jobb kring kursen. 

Assistera på kurs: Vara med och fixa fika, ta hand om deltagare, hjälpa till 
om deltagarna får reaktioner mm. Allt jobb under själva 
kurshelgen. Även hjälpa till att ställa i ordning möbler 
före, och städa efteråt. 

 

För att få samundervisa kurser på nivå 1 ska du som instruktör ha: 
1. Fullgjort din grundutbildning, inklusive lämnat in 3 fallbeskrivningar. 

2. Skrivit på Instruktörsavtalet. 

3. Gått fördjupningskurs för respektive kurs. 

4. Arrangerat eller assisterat minst 1 gång på den kurs du vill ha behörighet för. 

 

För att få behörighet att undervisa ensam på nivå 1, ska du som är instruktör 
ha: 

1. Fullgjort din grundutbildning på nivå 1, inklusive lämnat in 3 fallbeskrivningar. 

2. Gått fördjupningskurs för respektive kurs. 

3. Arrangerat eller assisterat minst 1 gång på den kurs du vill ha behörighet för. 

4. Samundervisat minst 1 gång med annan instruktör utan full behörighet på 
den kurs du vill ha behörighet för. 

5. Samundervisat minst 1 gång med instruktör med full behörighet på den kurs 
du vill ha behörighet på. 

 

 

 



För att få samundervisa kursen Rytmisk rörelseträning, känslor och inre 
ledarskap (nivå 2) ska du ha uppfyllt följande krav: 

1. Uppfyllt kraven för att bli behörig att undervisa Rytmisk rörelseträning och 
reflexer, grundkurs, dvs: 

a. gått fördjupningskursen för grundkursen 

b. minst en gång arrangerat eller assisterat vid grundkursen 
c. Undervisat grundkursen tillsammans med annan behörig 

rörelseinstruktör minst en gång, och en gång tillsammans med 
instruktör som har full behörighet att undervisa kursen.  

2. Dock ej nödvändigtvis ha skrivit ytterligare tre fallbeskrivningar.  

  

För att få undervisa ensam kursen Rytmisk rörelseträning, känslor och inre 
ledarskap (nivå 2) ska du ha: 

1. Uppfyllt kraven för att få undervisa ensam på kursen Rytmisk rörelseträning 
och reflexer, grundkurs. 

2. Gått fördjupningskursen för Rytmisk rörelseträning, känslor och inre ledare. 

3.  Assisterat vid, eller arrangerat kursen minst 1 gång. 

4. Samundervisat kursen med annan instruktör med behörighet att undervisa 
ADHD kursen. 

5. Samundervisat med behörig instruktör minst 1 gång. 

6. Skrivit ytterligare 3 fallbeskrivningar. 

 

 

För att få samundervisa kursen Rytmisk rörelseträning vid läs- och 
skrivsvårigheter med icke behörig instruktör ska du: 

1. Vara behörig att ensam undervisa kursen Rytmisk rörelseträning, känslor och 
inre ledare. 

2. Arrangerat eller assisterat vid kursen minst 1 gång. 

3. Gått fördjupningskursen för Rytmisk rörelseträning vid läs och 
skrivsvårigheter. 

 

 

 

 



För att få behörighet att ensam undervisa kursen Rytmisk rörelseträning vid 
läs- och skrivsvårigheter ska du: 

1. Vara behörig att samundervisa kursen. 

2. Ha samundervisat med behörig instruktör. 

2. Ha skrivit ytterligare 3 fallbeskrivningar hur du hjälpt någon med läs- och 
skrivsvårigheter. 

Reglerna syftar till att säkerställa att undervisningen i rytmisk rörelseträning 
uppfyller höga kvalitetskrav. Syftet med samundervisningen är att 
instruktörerna ska få tillfälle att förbereda undervisningen tillsammans och på 
så sätt tillgodogöra sig materialet så att de kan presentera det på ett bra sätt.   

Samundervisningen med behörig instruktör ger dessutom möjlighet att 
säkerställa att instruktören uppfyller nödvändiga krav för att bli behörig att 
undervisa kursen i fråga. Undervisning med behörig instruktör skall därför ske 
tidigast vid andra samundervisningstillfället. Inget hindrar dock att man 
samundervisar med behörig instruktör vid båda tillfällena om en sådan finns 
tillgänglig.   

För att säkerställa en hög kvalitet i undervisningen av Rytmisk rörelseträning är 
det också viktigt att assistera eller arrangera den kurs man vill undervisa i. 
Därigenom får man bland annat möjlighet att arbeta med olika kursdeltagare 
och få erfarenhet av att ta hand om kursdeltagare som får känsloreaktioner. 
Därför måste man minst en gång arrangera eller assistera vid den kurs man vill 
bli behörig att undervisa.  

Den som i fortsättningen vill samundervisa med mig för att bli behörig att 
undervisa en kurs måste först ha uppfyllt kravet att assistera eller arrangera 
kursen i fråga minst en gång och att ha samundervisat kursen med annan 
instruktör minst en gång. 

Solna den 20/9 2014 

Harald Blomberg 

 


