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Cirkuskurser för barn med rörelsehinder 

 

 

Pia af Ekenstam
1
,  

Karin Johansson 
2
 och Helene Nilsson

3
  

 
1
Länsteam Lemo, Habiliteringen i Östergötland, pia.af.ekenstam@lio.se 010 1037577  

2, 3 
Länsteam Lemo karin.inge.johansson@lio.se och helene.c.nilsson@lio.se  010 1038072  

 

 

Bakgrund 

Hälsa kan definieras bl.a. (förkortat enl. WHO) som ett ”tillstånd av fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande”. Cirkus är en träningsform med stor variation och fokus på hela 

människan. Barnhabiliteringens Länsteam Lemo ger intensivträningskurser för barn med 

rörelsehinder. Träningsinsatser bör vara både funktionella och lustfyllda. Lust ökar 

motivationen och motivationen ökar inlärningsförmågan. Lemo ville därför ge cirkuskurser 

och sökte samarbete med Norrköpings ungdomscirkus. De bedriver cirkusskola för ortens 

barn, ofta i socioekonomiskt utsatta områden. En koordinator i samarbetet har varit Marcus 

Entertainment.  

Syften  

För barnen: funktion, fysisk aktivitet, självförtroende - jag KAN, en möjlig fritidsaktivitet? 

För habiliteringens terapeuter och cirkustränarna: kunskap om cirkus respektive 

rörelsehinder. 

Metod 

Sjukgymnast, specialpedagog och cirkustränare tillsammans ger 3 cirkuskurser tack vare 

medel från FoU-fond respektive Hälsopotten.  

Resultat 

Cirkuskurserna genomfördes 2009, 2013 och 2014. Kurslängd var 10-12 träningsdagar + 

avslutande kvällsshow på en riktig teaterscen. En träningsdag varade 2½-3 timmar. 

Tjugoåtta barn (6-14 år) deltog. Mestadels tränades jonglering och akrobatik. Utvärdering 

gjordes på olika sätt i de 3 kurserna. Träningen bedrevs på habiliteringen men i kursen 

2014 var 2 träningsdagar i Norrköpings ungdomscirkus lokaler. I kursen 2013 medverkade 

terapihundar vissa dagar och 2 träningsdagar var pedagoger från Cirkus Cirkör kursledare.  

Sammanfattande från de tre kurserna ber vi att få återkomma med våren 2015 när 2014 års 

kurs är slut och vi därtill vet om vi fått medel till fortsättning. 

Slutsats 

Vill vi också återkomma om. Men vi har bl.a. sett att: 

Cirkus är positivitet, entusiasm, självkänsla, samarbete, träningsvilja.  

En avslutningsshow är värdefull för motivationen.  

Cirkus ger övning i att tänja/omvärdera gränser, både för deltagande barn och för vuxna. 
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Motorikgrupp – Jag och min kropp 

Andrea Maska och Linda Karlsson 

andrea.maska@skane.se, linda.as.karlsson@skane.se  

Tfn: 044-19 45 16 

Bakgrund: I vårt arbete med barn och ungdomar inom autismspektrumtillstånd ser vi att det 

förekommer motoriska svårigheter som påverkar vardagslivet. Dock kantas vardagen oftare av annan 

problematik som är högre prioriterat att arbeta med. 

Vi delar upp motoriken i två delar. Inom finmotorik är det ofta föräldrar som berättar att 

svårigheterna för barnen/ungdomarna är att knyta skor, knäppa knappar, använda bestick och göra 

smörgåsar själv till mellanmålet. Inom skolan märks det i samband med att skriva för hand. Inom 

grovmotoriken syns en nedsatt funktion inom balans, koordination och kroppskännedom. Detta 

resulterar i stillasittande aktiviteter både i hemmet och i skolan. Många barn/ungdomar deltar inte i 

skolidrott och hänger inte med i kompisarnas tempo.  

Syfte: Att vara delaktig i gruppen ska öppna möjligheter att våga delta på raster, friluftsdagar, idrott, 

grupparbeten och fritidsaktiviteter. Motorikgruppen strävar efter att leda till någon förändring i 

vardagen och ge en ökad fysisk aktivitetsnivå. 

Metod: Inbjudan skickas ut till barn i åldern 9-11 år med autismspektrumtillstånd med 

normalbegåvning. Barnen får en egen information om grupptillfällena genom bildschema. De som 

anmäler sig blir inbjudna till en föräldraträff med innehåll gruppens syfte samt upplägg, även 

information kring fysisk aktivitet. Vi informerar kring målsättning och att de tillsammans med barnet 

ska prata om det till första gruppträffen. Föräldrarna får med sig ett formulär om kartläggning av 

positionering över dygnet som barnet tillsammans med föräldrarna ska fylla i och ta med sig vid 

första grupptillfället. 

Vid första gruppträffen sker målformulering enskilt tillsammans med barnet. Aktiviteter som ingår i 

grupptillfällena är: hinderbana, göra fruktsallad, rita av sin kropp, enskilt samtal med psykolog, wii-

spel, styrketräning, avslappning, finmotoriska övningar, massage, basal kroppskännedom, 

samtalsgrupp, fritidskartläggning och yoga. 

Efter grupptillfällena samlas all information in från personalgruppen inför individuell uppföljning 

med familjen. Varje barn tas upp till diskussion i aktuellt habiliteringsteam för planering av insatser.  

Resultat: Motorikgrupperna har givit nya kamratskaper, kärlekspar, ökad kroppskänndom och 

minskad smärta. Barnen har vågat prova på nya fritidsaktiviteter under ordnade former. Feedback 

från föräldrar har mestadels varit positiv, men det har även kommit in synpunkter på 

förbättringsområden.  

Diskussion: Det är viktigt med en bra gruppdynamik för att få ett bra resultat på träffarna och på de 

uppsatta målen. Vi har sett en tydlig skillnad när detta inte har fungerat. Sammansättningen av 

grupperna styr både planering och resultat av samtliga grupptillfällen. Detta ställer höga krav på 

teamdiskussionerna på habiliteringen i samband med valet av deltagare.  

Likaså har vi observerat under gruppträffarna betydelsen av kognitivt stöd i form av timstock, 

schema och sociala berättelser.  

Slutsats: Motorikgruppen leder till förändringar inom olika områden, men ger även en kartläggning 

av andra färdigheter. Det finns ett behov av denna typ av insatser för dessa barn.  

Barn inom autismspektrumtillstånd behöver stöttning i att öka sin fysiska aktivitetsnivå och därmed 

få en bättre hälsa.  
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Mindfulness för vuxna med funktionsnedsättning 
- en utvärdering av effekt på stress 

 

Marit Fontana Oscarsson 
1 
 

Charlotte Mardell
2
 

 
1
Vuxenhabiliteringen Nordöstra Skåne Kristianstad, Habilitering & Hjälpmedel, Region 

Skåne, marit.fontana.oscarsson@skane.se, 044194576
                                    

2
Vuxenhabiliteringen Södra Skåne Trelleborg, Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne, 

Charlotte.Mardell@skane.se, 0410359829 

 

 

Bakgrund 
Mindfulness är ett hälsofrämjande förhållningssätt som kan leda till ökad livskvalitet och förebygga såväl fysisk 

som psykisk ohälsa. Forskning har visat att träning i mindfulness kan leda till förbättrad förmåga att hantera 

stress.  Personer med funktionsnedsättningar upplever ofta en stressande livssituation. Effekter av 

mindfulnessbaserade interventioner för personer med funktionsnedsättningar har endast undersökts i 

begränsad utsträckning. 

Syfte 

I föreliggande arbete utvärderas effekter av mindfulnessträning i en grupp som bestod av tolv personer med 

rörelsehinder, lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd. Effekten på deltagarnas stress och 

deras upplevelse av insatsen har undersökts.  

 

Metod 

Ett MBSR-program (MindfulnessBaserad StressReduktion) har legat till grund för insatsen. Programmets 

upplägg såväl som övningar har anpassats till deltagarnas förutsättningar. Träningen genomfördes under åtta 

veckor i två grupper med vardera sex deltagare. Deltagarna gjorde även dagliga övningar hemma. Grupperna 

leddes av legitimerade psykologer som genomgått ett MBSR-program. 

 

Före insatsen insamlades data från formuläret PSS-14 (Perceived Stress Scale) och i ett för projektet framtaget 

formulär med skattning av sömn, koncentrationsförmåga och psykiskt mående. Efter insatsen insamlades data 

på nytt från formuläret PSS-14, från skattningsformuläret och brukaren fick även fylla i en enkät om sina 

upplevelser av insatsen.  

 

Resultat  

Deltagarna skattar sin upplevelse av stress som lite mindre efter interventionen och sin förmåga att hantera 

stress som ökad efter interventionen. När det gäller upplevelsen av oro respektive lugn var resultatet i stort 

sett oförändrat, medan variabeln sömn visar på en marginell förbättring. Upplevelsen av att vara glad eller 

nedstämd visar på en viss försämring medan koncentrationsförmågan har ökat något. Elva av tolv anser att 

mindfulnessövningarna har hjälpt dem i stressande situationer. 

 

Slutsatser 

Långtgående slutsatser kan inte dras utifrån svaga tendenser och litet urval, men resultaten pekar på att 

insatsen är användbar för vuxenhabiliteringens målgrupper. En diagnosblandad gruppinsats har fördelar i form 

av tillgänglighet och effektiv användning av resurser.  
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Integrerad träning på gym  

 

Kristina Eriksson 

Ellinor Nilsson och Örjan Funseth 
Hälsa och habilitering, Uppsala, kristina.eriksson@lul.se,  018-6116863 

Hälsa och habilitering, Uppsala, ellinor.nilsson@lul.se,  018-6118871 
Hälsa och habilitering, Uppsala, orjan.funseth@lul.se, 0186118860 

 
Bakgrund: Man vet att fysisk aktivitet minskar risken för en rad sjukdomar. Vi möter många brukare som vill 

träna men kanske inte känner sig säkra på att gå till ”vanliga” gym. 

Syfte: En sammanfattning av ett arbetssätt som Hälsa och habilitering har kring fysisk aktivitet 

Metod: Sjukgymnast och/eller fritidspedagog ger introduktioner till individuellt utformade träningsprogram 

på olika gym som finns ute i samhället. Vi använder oss av bild stöd – träningsprogrammen har foton på 

övningarna och tydliga instruktioner. Vi ger också stöd och feedback i deras träning. Det ges även en fast tid 

på ett gym, då fritidspedagog finns på plats. 

Resultat: 40 tal personer som fått introduktion, 10-15 är helt självständiga i sin träning. En grupp vill komma 

på den fasta tid som erbjuds.  Några är självständiga i sin träning men vill ha uppföljning av program några 

gånger på termin. Ett fåtal har inte fortsatt alls med sin träning. 

Slutsats: Vi ser att detta arbetssätt är positivt på många sätt. En stor vinst är att öka den fysiska aktiviteten. 

Vi ser att många är stolta över att träna på ett ”vanligt” ställe och sociala kontakter knyts. 
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