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Abstract 
Vårt syfte med arbetet är att få en ökad kunskap om barn med svårigheter såsom, stress, läs- och skrivsvårigheter, 
DAMP, övervikt, fysiska handikapp och mobbning. Vi vill också få ökad förståelse för hur man kan underlätta för 
dessa barn i idrottsundervisningen.  
Våra frågeställningar: Är skolans idrott viktig för elevernas fysiska och psykiska utveckling? Kan man inom 
idrottsämnet underlätta för barn med de svårigheter av de slag vi studerat? Hur definieras dessa typer av svårigheter i 
litteraturen och hur uppmärksammar man dem hos barn? 
Vi har lagt tyngdpunkten på litteraturstudien men har även en empirisk del där verkligheten speglas av 
specialpedagoger och idrottslärares erfarenhet. 
Genom arbetet har vi kommit fram till att många av dessa svårigheter som vi valt att behandla, har uppstått genom att 
samhället har förändrats och människan har inte anpassat sig efter det. 
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Bakgrund 
 
Vi har alltid haft ett genuint intresse för idrott, och då var valet av inriktning för 
examensarbetet enkelt. Under hela vår uppväxt har vi varit fysiskt aktiva på ett naturligt sätt 
där lek och rörelse hörde till vardagen. Om man jämför med dagens barn och ungdomar så 
verkar inte lek och rörelse längre vara en självklarhet. 
 
Vi tror att det i dagens skola behövs mer idrott därför att de senaste åren har antalet barn med 
svårigheter ökat. Det har även utvecklats nya former av svårigheter, då tänker vi främst på 
stressade barn och barn med övervikt.  
Andra viktiga svårigheter som vi har valt att belysa är läs- och skrivsvårigheter, DAMP, 
fysiska handikapp och mobbning. 
I arbetet har vi valt att använda ordet svårighet fastän vi inser att detta ord är ett odefinierat 
och oklart begrepp, men vi anser dock att det är det mest passande ordet. 
 
Som tillval på lärarutbildningen valde vi båda idrott, och som behöriga idrottslärare känner vi 
idag att vi saknar den kunskap samt beredskap för att bemöta barn med dessa svårigheter. Vår 
brist på kunskap och en ökad nyfikenhet gjorde att vi ville veta mer om dessa barn samt hur 
man kan underlätta för barnen inom idrotten. 
 
Genom att fördjupa oss inom detta område tror vi att det ger oss en större chans att bli mer 
kompetenta idrottslärare, men även som ämneslärare i matematik och de naturorienterade 
ämnena, där vi också kommer att möta dessa barn. 
 
 
 

 
 
 



  

Syfte 
 
Syftet med vårt arbete är att få en ökad kunskap om svårigheter som barn kan ha, så som 
stress, läs- och skrivsvårigheter, DAMP, övervikt, fysiska handikapp och mobbning samt 
undersöka om idrottsundervisningen kan underlätta för dessa barn.  
Vi vill även kunna ta del av några specialpedagogers erfarenhet och kunskap inom detta 
område. Vår nyfikenhet om vad som väntar oss ute i det aktiva arbetslivet gör att vi vill ta del 
av idrottslärares syn på svårigheterna samt idrottens betydelse.  
 
Detta ger oss följande problemformuleringar: 
Är skolans idrott viktig för elevernas fysiska och psykiska utveckling? 
Kan man inom idrottsämnet underlätta för barn med svårigheter av de slag vi studerat. 
Hur definieras dessa typer av svårigheter i litteraturen och hur uppmärksammar man dem hos 
barn? 



  

 Litteraturstudie  
 
Vi har valt att redogöra för aktue ll litteratur kring var svårighet för sig. Det finns ingen 
rangordning i hur vi presenterar dessa svårigheter. 
 
Stress 

Vad innebär stress? 
 

Stress är det engelska ordet för spänning eller tryck. Inom medicinen och psykologin 
har det använts för att beskriva de anpassningsreaktioner i kroppens organsystem 
som utlöses av psykiska och fysiska påfrestningar.  

(Ellneby,Y. 1999 s.31) 
 
Enligt Ellneby (1999) står ordet stress för de reaktioner i kropp och själ som utlöses av en 
stark upplevelse eller en påfrestning, oavsett om den är positiv eller negativ. 
Men stress behöver inte alltid vara något negativt, för om  vi skulle ta bort all stress ur våra 
liv, skulle vi också ta bort drivkraften, utmaningen, det som för oss framåt och får oss att 
utvecklas. 
 
Barn reagerar väldigt olika på stress, vissa mer än andra skriver Ellneby. Stress kan visa sig i 
former som koncentrationssvårigheter, mat- eller sömnproblem, försämrat hälsotillstånd, 
förändrat beteende eller försämrad förmåga att lära sig saker och ting.  
 
Vissa perioder i ens liv kan man känna sig stressad, dvs att man har mycket att göra, men det 
är inte stress utan “stressorer“ som Ellneby kallar det. Det går inte att undvika dessa stressorer 
i ens liv eftersom så fort man har relationer med andra människor så kommer dessa stressorer 
att förekomma. Men om vi utsätts för alltför många stressfaktorer samtidigt kan det resultera i 
fysisk sjukdom eller psykisk utmattning. 
 
Enligt Ellneby (1999) beskriver den moderna stressforskningen stress som en dynamisk 
process där individens förmåga ställs mot omgivningens krav, olika människor kan därför 
reagera väldigt olika på en påfrestning. Händelsen behöver inte ens vara verklig, stress kan 
utlösas enbart av en känsla av hot eftersom också våra känslor påverkar kroppens fysio logiska 
larmsystem. När vi känner oss stressade höjs puls och blodtryck, andhämtningen blir snabbare 
och våra muskler spänns. 
Dessa stressreaktioner hade ursprungligen till uppgift att förbereda våra förfäder för kamp, 
flykt eller muskelarbete när det uppstod ett hot eller en fara. Ellneby skriver vidare att de krav 
som ställs på den moderna människan framkallar samma stressreaktioner som förr, men nu 
kan dessa vara till mer skada än nytta för de flesta av dagens problem går inte att lösa med 
muskelkraft. Dagens påfrestningar är mer psykiska än fysiska, och de varar ofta alldeles för 
länge.  
Den långvariga, intensiva och återkommande stressen framkallar då istället sjukdomar. När 
det går så långt att följden blir sjukdomar beror det på att stressen varat under en för lång 
tidsperiod och att vi alltför sällan har återgått till det jämviktsläge där vi kan fylla på med ny 
energi. Den långvariga stressen ger inte bara upphov till sjukdomar, den påskyndar tyvärr 
också åldrandet skriver Ellneby. 
 
 
 



  

Ellneby och Miller är av samma åsikt vad gäller sambandet mellan stress och sjukdomar. 
Miller (1982) skriver att med det ökande samarbetet som bedrivs mellan medicin och 
psykiatri börjar man se ett samband mellan stress och allt fler sjukdomar. Cancer och diabetes 
hör till dem där sambandet senast har fastställts. 
 
I Ylva Ellnebys (1999) bok kan man också läsa att det är vi vuxna som försätter barnen i 
stresstillstånd genom att vi ställer för höga och felaktiga krav på barnet. Om vi ställer krav 
som ligger på barnets mognadsnivå så leder det till utveckling, men om vi ställer för höga 
krav som barnet inte tror sig klara av blir det ingen utmaning utan leder istället till att barnet 
försätts i stress. 
 
Kravet på att prestera, att orka med flera olika aktiviteter utanför skolan eller förskolan, att 
vistas i stora grupper med höga ljudnivåer, att tvingas samspela med många barn och vuxna, 
är också sådant som kan hetsa och stressa barn skriver Ellneby (1999). Även påfrestningar i 
familjen, till exempel dödsfall, arbetslöshet eller skilsmässa stressar barn. Många barn är idag 
delaktiga i två familjer med många relationer att ta hänsyn till, detta ställer stora krav på 
anpassning hos barnet, och även om det hela verkar fungera mycket bra finns det i denna 
konstellation inbyggt många komplikationer, som periodvis kan ge upphov till stress hos 
barnet. 
Enligt Ellneby kan även positiva händelser och upplevelser, om de sammanfaller i tid, försätta 
barn i tillstånd av stress. Det kan handla om att få ett djur, att bjuda in till ett barnkalas, att få 
göra en efterlängtad resa, att familjen flyttar, kanske bara några hus bort. Tillfälliga mindre 
störningar, som en konflikt med en lärare, bråk med bästa kamraten eller att ha föräldrar som 
är osams, kan också stressa barn. 
 
Miller (1982) anser att ett viktigt steg att ta innan man försöker förändra ett barns beteende är, 
att identifiera de stresskällor som är upphovet till deras beteende. 
 

Vad utmärker stress hos barn? 
 
Enligt Ellneby (1999) finns det olika perioder i ett barns liv som är mer förenade med stress 
än andra, exempelvis trotsåldern (omkring treårsåldern) och puberteten (Tjejer 12-13 år, killar 
13-14 år. För tjejerna är puberteten vanligen slut vid 16 års ålder, killar vid 20 års åldern). 
Stress hos barn kan vara svår att upptäcka eftersom den kan ty sig i så många olika former, 
men om man märker att ett barn ändrar sitt beteende markant ska detta alltid uppmärksammas 
och ses som en varningssignal.  
 
Ellneby (1999) skriver att även om hot och fara ser annorlunda ut idag kan vi se olika flykt- 
och kampbeteenden hos barn när de reagerar på den stress de är utsatta för. Barnens 
flyktbeteende kännetecknas då av sjukdom, verklig eller inbillad, passivt tv-tittande, droger 
eller apatiskt beteende, medan kampbeteendet oftast uttrycks i olika former av aggressivitet.  
 
Enligt Ellneby (1999) finns vanliga psykosomatiska symtom hos barn med stress, såsom: 
-  Magsmärtor 
-  Kräkningar 
-  Diarré 
-  Förstoppning 
-  Eksem 
-  Astma 



  

-  Sår och sprickor i tandköttet 
-  Bitskador i kinderna 
-  Tandgnissling 
-  Låsning av käkarna 
-  Huvudvärk 
-  Allergier 
 
Ellneby (1999) skriver att barn som kan känna, visa och uttrycka sina egna känslor har lättare 
för att stå emot stress. Hon har även kommit fram till att tjejer drabbas lättare av stress än 
killar eftersom tjejer ofta har bättre förmåga till empati, och kan inte låta bli att engagera sig i 
människor som behöver hjälp. Personer som har lättare att sätta sig in i andra människors 
situationer har en högre halt av stresshormon i blodet, vilket gör att de drabbas av 
relationsstress. 

 

Hur kan man underlätta det för barn med stress, med hjälp av idrotten? 
 
Miller (1982) skriver att om man ska upptäcka de stressade barnen måste man vara mycket 
uppmärksam som lärare. Det räcker oftast inte bara med att fråga om allt är bra eller att fråga 
hur de mår, man måste även stanna, titta och lyssna på barnet. 
 
Ellneby uttrycker just detta, fast med andra ord än Miller. 
Hon uttrycker det genom att skriva att man ibland måste vara som en detektiv för att se vad 
som kan ligga bakom ett barns beteende. Hon tror att man som lärare kanske måste ändra sitt 
egna beteende och attityd mot barnet. Man bör till exempel ge stöd och bekräftelse till barnet 
och uppmuntra när barnet inte tror sig klara av en viss uppgift. 
 
Ellneby (1999) skriver att om krav och ambitioner överstiger barnets förmåga, känner barnet 
ofta skuld och att det inte duger. Detta får i sin tur en stark negativ verkan på barnets 
självkänsla. I de flesta fall är inte vi vuxna medvetna om hur vi genom vårt eget beteende 
utsätter barn för stress. 
 
Ellneby anser att barnen idag lever i en IT-värld full av information och intryck som påverkar 
dem. De får så mycket information på en gång att de inte hinner bearbeta, tolka eller förstå allt 
som de ser och hör varje dag, sinnena hinner inte med och detta leder till sist att barnen 
känner sig stressade. 
För att vi ska kunna hjälpa ett barn med stress måste vi vuxna vara medvetna om vad det är 
som skapar denna stress. Vi måste också vara medvetna om vad som påverkar ett barn 
positivt. När vi märker att ett barn mår dåligt eller ändrar sitt beteende ska man istället för att 
ta tag i alla stressorer, göra så att barnet mår bra i sig, med andra ord göra så att det positiva 
väger över. 
 
Den indiske filosofen Ravi Shankar ska enligt Ellneby (1999) under ett Stockholmsbesök ha 
sagt att “ - Alla barn är vänliga av naturen!“, och “ - Om de inte är det“, fortsatte han, “ - beror 
det på att de är utsatta för stress”. På frågan hur man får barn att fortsätta vara vänliga, 
svarade han: “ - Genom lekar där barnen får utveckla sin empatiska förmåga.“ 
Ellneby skriver att barn föds med en förmåga till empati som växer under goda 
omständigheter, men om barnet inte bemöts med inlevelse kan denna förmåga gå förlorad. 
 



  

 
Ellneby (1999) tycker att idrott är bra för barn, men att det inte bara får vara tävlingsresultat 
som räknas. När en 8-åring får nöta bänken och bara vara inne på plan i några minuter, sänder 
det negativa signaler till barnet, som att “ - Du duger inte, det är bara de bästa som platsar”. 
Ett symboliskt deltagande är inte bra för ett barns självkänsla. 
 
Skolans traditionella metoder stressar många barn genom att jäkta dem från ämne till ämne, 
skriver Ellneby (1999), följden blir att barnen går från en vuxenauktoritet till en annan och 
med det får de inte heller uppleva något som avslutat. 
 
Ellneby  skriver att mobbning och stressade barn hör ihop, där det finns mobbade barn finns 
också stressade barn. Det gäller att lära barnen att det är okej att vara annorlunda, alla är unika 
och istället för att försöka ändra på andra människor ska man ta tillvara det som skiljer oss åt. 
Ett barn som utsätts för sänkande kommentarer kan hindras i sin utveckling och i sitt lärande, 
eftersom sänkningar skapar en stor otrygghet. “Är jag dum? Ska jag våga fråga? Är det något 
fel på mig? Ska jag våga pröva?“ Rädsla och otrygghet blockerar. 
De små barnen har inte lärt sig hur sänkningar fungerar, men ju äldre de blir desto större 
skicklighet får de i att såra andra. Vi får inte acceptera att barn är elaka mot varandra. Därför 
måste vi alltid ingripa när barn sänker andra barn. En viktig sak som Ellneby trycker på är att 
man inte ska bestraffa den som sänker, utan istället tala om hur det känns att få negativa 
kommentarer.  
 
Miller (1982) skriver att det är barnets tillit till den vuxne som hjälper mot stress. 
De som arbetar med barn har länge insett vilken avgörande roll de vuxna spelar för att forma 
barnets liv. Vad den vuxne gör nu blir vad barnet är i framtiden. 
 
Enligt Ellneby (1999) är leken en viktig del i barns liv, den gör att barn tränar inlevelse och 
den tränar också barnens kreativa sida, men framför allt motverkar leken stress. Man säger att 
de som inte har tid att leka, är stressade barn. Barn som leker drabbas inte lika lätt av 
sjukdomar, och om de blir sjuka men ändå leker blir de fortare friska än andra barn som inte 
leker.  
Detta gäller även äldre skolbarn, leken bör varvas med basämnena. Leken gör även att 
eleverna får större koncentration, större självständighet, ökad kreativitet och bättre 
sammanhållning till kommande lektioner. 
 
Forskning visar att beröring och massage motverkar stress. Vidare skriver Ellneby (1999) att 
genom beröring sänker man nivån av stresshormonet kortisol. Effekten beror på att ett annat 
hormon som heter oxytocin utsöndras. Oxytocinhalten sjunker snabbt, men effekterna är 
långvariga och påverkar andra system i kroppen. Bland annat sänker det puls och blodtryck, 
förbättrar matsmältningen, ökar toleransen för smärta och stärker immunförsvaret.  
Det man ska tänka på när man har massage eller andra beröringslekar i skolan är att barnet ska 
själv få bestämma om det vill bli berört eller inte. 
 
Ellneby (1999) har i sin bok med metoder som motverkar stress hos barn, bland annat: 
 
Massagevila -  En metod som gör barnen lugna och lär sig känna tillit. 
  
Skogen -  Gå till skogen med jämna mellanrum, eleverna får använda sin 

fantasi och alla är aktiva.  
 



  

Tystnad - Viktigt att låta eleverna vänja sig vid tystnaden. När man annars 
brukar ha avslappning till lugn musik, tar man bort musiken och 
låter eleverna istället lyssna på tystnaden. Gör eleverna medvetna 
om tystnaden, både inne och ute. 

  
Rörelse -  Barn blir lugnare om de får röra på sig. Rörelse både till och utan 
  musik är viktigt, variera gärna mellan inne- och uterummet. 
 
Att vara nära barnen -  Viktigt att vi vuxna finns till hands för barnet. Vi ska vara 

tillgängliga för dem och ge dem den tid de behöver. 
   
 
Vi vuxna i skolan måste bli medvetna om hur vi använder vår röst, skriver Ellneby (1999), om 
vi försöker överrösta eleverna så försöker eleverna i sin tur att överrösta oss. Om man 
däremot sänker sin röst gör eleverna också det omedvetet. I dagens skola använder barn en 
högre ljudnivå än vad de behöver, även när det inte finns något att överrösta, det är vårt jobb 
som vuxna att göra eleverna medvetna om deras röst och beteende. 
 
Miller (1982) skriver att som lärare kan man ibland känna av en slags stress inför vissa elever, 
dessa elever känner i sin tur av stressen och det påverkar barnets och dennes arbete på ett 
negativt sätt. Barn blir det andra säger att de är. 
 
Ellneby (1999) skriver att när eleverna blir lite äldre kan man även försöka att göra dem 
medvetna om stress och vad det är som orsakar det. Det man kan börja med är att samtala och 
försöka att sätta ord på hur det känns att vara stressad. Till sist ska eleven lära sig att slappna 
av på egen hand och lära sig att hantera stressen. Eleven ska kunna skilja på om kroppens 
muskler är spända eller inte, vilka övningar man kan göra för att känna sig avslappnad och 
lugn. 
 
Miller (1982) skriver om olika metoder för att ändra ett barns beteende, hon tycker att det är 
viktigt att lärare känner till dessa så att man kan se hur man behandlar sina elever och hur man 
skulle kunna gå tillväga för att få ett bättre resultat. 
 
Motbetingning - Innebär att man försöker att ge barnet positiva känslor istället för 

negativa i en stressladdad situation. Ex. Om en lärare har ett prov i 
en klass, försöker man göra stämningen lättare genom att t ex 
bjuda på en karamell, ha på lugn musik, klappa eleverna på axlarna 
eller ibland kan det räcka med att le.  

 
Utsläckning -  Ex. Om ett barn blir jättearg när denne inte får sin vilja igenom, så 

ska man ignorera raseriutbrottet och försöka lugna barnet. Man får 
absolut inte själv börja gapa och skrika, då är det bättre att lugnt 
och sansat bara gå där ifrån.  

 
Belöning - Man ska som lärare försöka undvika att kritisera eller straffa 

elever, istället ska man belöna och berömma när de uppför sig väl.   
 
Bestraffning - Det är den vanligaste formen för att motverka ett visst beteende i 

skolan, men det är även den som fungerar sämst av dem alla. När 
man tar till bestraffning får den oftast motsatt effekt. 



  

 
Ellneby (1999) menar att det finns en hel del vi kan göra för att minska stress i förskola och 
skola. Med fler vuxna och mindre barngrupper sänker vi halten av stresshormon hos barnen, 
även mycket utevistelse i naturmiljö sänker också halten. Att sänka ljudnivån och att ge barn 
tid för ostörd lek är andra sätt att motverka stress, liksom att stimulera barn till att uttrycka 
sina känslor på olika vis. 
 
 
Läs- och skrivsvårigheter 
 
I denna del har vi framför allt använt oss av Birgitta Sohlmans bok ”Möjligheterna finns. Om 
hjälp för barn med läs- och skrivsvårigheter och andra inlärningsproblem”.  
Sohlman är TV-producent och forskande journalist med ett intresse för barn med olika former 
av inlärningssvårigheter. 
I sin bok har hon utgått från verkligheten genom att intervjua föräldrar, deras barn samt 
Håkan Carlsson på Sensomotoriskt Centrum i Mjölby. Boken varvas med intervjuer, fakta, 
exempel på träningsprogram, forskning och debatt. 
 
Vi har även använt oss av boken ”Barn med behov av särskilt stöd” skriven av Sverre 
Asmervik, Terje Ogden och Anne-Lise Rygvold, där alla av författarna är ledande inom sina 
respektive områden. Boken ger grundläggande kunskaper om de vanligaste grupperna av 
funktionsstörningar, varav läs- och skrivsvårigheter är en av dem, och är avsedd för 
grundutbildning och fortbildning inom förskola och skola. 

 

Vad innebär läs- och skrivsvårigheter? 
 
Asmervik (1993) skriver att det okända och obekanta kan utlösa ångest och ängslan. Det 
funktionshämmade barnet kommer att representera något okänt och obekant för pedagogen i 
skolan. Han fortsätter med att ofta känner man sig osäker, maktlös och rädd när man möter en 
person som är funktionshämmad. Han skriver också att i varje barn finns det – oavsett 
störningar, problem eller funktionshämningar – en kärna som han kallar allmänmänsklighet. I 
de enklaste fallen kan man prata om att den funktionshämmade eleven som en helt vanlig 
människa men som tyvärr har ett eller flera problem. 
 
Man kan grovt sett säga att läs- och skrivsvårigheter används som beteckning på en elev som 
av en eller annan anledning inte har de färdigheter i skriftspråket som man skulle kunna 
förvänta sig utifrån åldern, skriver Asmervik.  
 
Allt vi gör, gör vi med hjärnan och barnets hjärna utvecklas när den används, skriver Sohlman 
(2000). Forskningen har visat att hjärnans formbarhet hos ett barn är stor. Alla barn föds med 
en ofattbart stor mängd möjligheter till både utveckling och lärande, men de utvecklas inte av 
sig själva utan måste stimuleras för att utvecklas. Det är det som gör barn så beroende av de 
människor som finns runt omkring dem och den miljö och kultur som de växer upp i. 
Trots olika hjärnforskningar som säger att celler bildas i hjärnan hela livet går vissa delar av 
hjärnan endast att utveckla under särskilda perioder under barndomen. Barndomen är viktiga 
år i en människas liv – ja, kanske de viktigaste!  
  



  

Finns det brister i den visuella perceptionen (förmågan att kunna tolka synintrycken), den 
auditiva perceptionen (förmågan att kunna tolka hörselintrycken), i de primitiva och posturala 
reflexerna eller i motorik- och balansområdet leder det ofta till någon form av 
inlärningsproblem, skriver Sohlman (2000). 
 
Rygvold (Asmervik, 1993) som här är av annan åsikt än Sohlman skriver att gynnsamma 
sociala faktorer och faktorer i undervisningen, både i skolan och i samhället, påverkar 
utvecklingen av läsning och skrivning. För de elever med sämre individuella förutsättningar 
kan dessa yttre faktorer förebygga läs- och skrivsvårigheter samt utgöra ett skydd mot 
svårighetsgraden i de problem som uppstår.  
 
Hörseln 
Sohlman (2000) skriver att barn som inte kan uppfatta alla de höga toner som finns i 
talspråket eller att de ”hör allt för bra”, kan få problem med talutvecklingen, få läsproblem, bli 
stresskänsliga, få stavningssvårigheter, koncentrationssvårigheter eller bli allmänt ”stökiga”. 
Att ”höra allt för bra” innebär att man ständigt uppfattar alla oväsentliga ljud runt omkring en. 
Ljud som de flesta av oss inte uppfattar därför att vi kan utestänga dem. I klassrummet är det 
ljud från stolar, hostningar, trafiken utanför, fläktar med mera. Detta leder ofta till 
koncentrationssvårigheter och problem i det sociala samspelet. Barn som hör för bra håller 
ofta för öronen när dammsugaren är på eller när ett flygplan passerar. 
Verbalt kan barnet vara väl utvecklat, men vid uttal och stavning är varje enskilt språkljud 
viktigt och det kan av någon anledning inte ha utvecklats. Dessa barn har svårt att uppfatta 
skillnaden mellan till exempel ”tj” och ”sj” eller ”p” och ”b”. Om ett barn uppfattar att ljuden 
låter lika är det helt logiskt att de då också stavar på samma sätt. 
Detta kan också påverka språket så att barnet inte uttalar orden rätt. Flera av dessa barn talar 
väldigt högt. De har svårt att reglera sin egen röst. Om ett barn har svårt att uppfatta vissa 
språkljud påverkar det inte bara talet utan det kan också medföra svårigheter med stavningen. 
När läraren säger suttit kan det hända att eleven skriver suddit.  
 
Genom att Sohlman (2000) förklarar hur hörseln utvecklas får man kunskap om dess 
betydelse. 
Alla de ljud som fostret kan uppfatta passerar hörselgången till trumhinnan och omvandlas till 
nervimpulser som skickas till hjärnans hörselcentrum som utvecklas och genom detta kan fler 
och fler ljud uppfattas och analyseras. 
Mellan ett och tre års ålder börjar barnet skärma av de språkljud som inte hör till det egna 
modersmålet eller till de språk som man talar i vardagsmiljön, skriver Sohlman. Under den 
här tiden lär sig barnet modersmålets specifika ljud. Det är i huvudsak då som även 
hörselcentrat utvecklas. Hela hörselsystem måste utvecklas för att barnet ska kunna lära sig 
tala, eftersom man endast kan uttala det som man kan uppfatta. 
För ett barn som är hörande men av någon anledning inte kan uppfatta alla språkljuden, är det 
vanligt att det kan få talsvårigheter. Som följd kan det komma läs- och skrivsvårigheter, men 
främst svårighe ter med stavningen.  
 
Dialogen och samtalets betydelse 
Den engelske spädbarnsforskaren Colwin Trevarthen har, enligt Sohlman (2000), på film visat 
hur viktig dialogen mellan barn och föräldrar är. Redan som nyfödd försöker spädbarnet vara 
med i samspelet med den vuxne och svara på dennes signaler.  
 
Sohlman (2000) fortsätter med att man ständigt ska sjunga och leka med ett barn, även om 
man inte kan samtala med det. 



  

Om de vuxna varierar sin röst och använder sig av rytmiskt ”språkljudsjollrande” anser vissa 
forskare att det har större betydelse för barnets språkutveckling än de verkliga orden. 
När barnet är ungefär två månader svarar det med joller och leenden och det upptäcker att det 
finns en skillnad mellan de olika språkljuden. Genom att använda talorganet så tränas dess 
rörelseförmåga och utvecklas därefter.  
 
Synen 
Nobelpristagarna och neuropsykologerna Torsten Wiesel och David Hubel har, enligt 
Sohlman (2000), genom forskning påvisat hur viktiga de första levnadsmånaderna är för ögats 
utveckling.  
Deras forskningsresultat visade att om ögat inte får den stimulans det behöver stannar den 
normala utvecklingen och de nödvändiga synapserna i syncentrum utvecklas inte. Detta 
kompenserar hjärnan med att det blir mer utrymme åt det seende ögat.  
 
Sohlman (2000) berättar att ögonen inte är färdigutvecklade när barnet föds utan de måste 
användas för att utvecklas. Utveckling sker genom visuell stimulans och den ska ges så tidigt 
som möjligt. För ett seende barn är det främst synen som lockar till aktivitet.  
Ett litet barn försöker att gripa tag i det som är nära och när barnet är lite äldre börjar det vilja 
förflytta sig. Ligger barnet på golvet börjar det sträcka sig efter det som är lite längre bort och 
detta leder till att barnet först börjar åla och sedan krypa. När barnet ålar och kryper påverkas 
även den visuella utvecklingen. Hur många gånger ett barn behöver ställa om skärpan från 
nära till avstånd är nog ingen som vet. Men den utvecklingen sker endast genom träning och 
det är olika ”muskler” som måste tränas.  
 
Vidare fortsätter Sohlman (2000) att berätta om samsynen och det dominanta ögats betydelse. 
Ögonen får två lite olika bildintryck. Dessa två bildintryck ska samordnas till ett, den så 
kallade samsynen ska utvecklas. Ofta är utvecklingen klar vid sju års ålder, om inget stör 
såsom skelning, men det är inget ovanligt att utvecklingen dröjer fram till tio års ålder. 
Ögonens förmåga att kunna röra sig har stor betydelse när vi läser. Läsaren fäster blicken på 
några bokstäver eller ord för att sedan hoppa fram i texten. Ju fler välkända och korta ord 
desto lättare är det och ögonen kan göra längre språng. Ögonhoppen blir däremot kortare ju 
svårare texten är. Hos en nybörjare är ögonhoppen korta och man tittar ofta tillbaka i texten. 
När ordförrådet ökar och barnet lär sig känna igen orden, ökar läsförståelsen mycket snabbt. 
Ökningen beror förstås på hur mycket barnet läser, skriver Sohlman.  
 
Enligt Sohlman (2000) undersöker man inom skolhälsovården elevernas synförmåga med 
hjälp av en bokstavstavla. Man kontrollerar ett öga åt gången på fem till sex meters avstånd, 
vilket innebär att man endast undersöker synförmågan på långt håll. Här finns ingen möjlighet 
att kontrollera närseendet eller hur ögonen beter sig vid läsning. Att ett barns närseende 
fungerar och om ögonen samarbetar vid läsning anser man på Sensomotoriskt Centrum vara 
oerhört viktigt, skriver Sohlman. Många av barnen med lässvårigheter växlar öga när dom 
läser, vilket kan leda till problem vid både bokstavsinlärning och läsinlärning.  
 
Allt fler undersökningar visar att det är svårt att slå fast entydiga samband mellan 
synsvårigheter och läsning, skriver Rygvold (Asmervik, 1993) och är därmed av en annan 
åsikt än Sohlman. 
Enligt Rygvold har man i senare forskning intresserat sig för mer grundläggande biologiska 
orsaker än problem med seendet vid läs- och skrivsvårigheter. 
Rygvold som behandlat Frith (1997) skriver att forskningen har haft fokus på genetiska och 
hjärnbaserade faktorer. Hon skriver även, där hon stöder sig på Olsson m.fl. (1989), att de 



  

flesta som arbetat med läs- och skrivsvårigheter anser att problemen ”går i arv” i vissa 
familjer. En uppfattning som idag, enligt Rygvold, får stöd av flera undersökningar.  
Sohlman (2000) nämner optiker Bernt Nilsson i Linköping som kunnig och har i många år 
undervisat i bionukulärseende på Institutet för Optiemetri på Karolinska institutet.  
Enligt Sohlman säger han att det vanligaste problemet för barn med dåligt närseende är så 
kallad ”synstress”. Tecken på synstress är när barnet efter en stund sitter med näsan nere i 
boken.  
Synstress uppkommer då barnet måste anstränga sig för att kunna hålla ordning på ögonen vid 
läsning. Det spänner sig, tar i och måste krypa närmare boken för att kunna se texten tydligt. 
Det är ofta barn med envis läggning som gör detta.  
Många barn med synstress kan bli hjälpta av glasögon, som gör att de blir av med sitt 
spänningstillstånd. Glasögonen gör att de inte behöver ta i och spänna sig längre, vilket i sin 
tur påverkar hela läsbeteendet. När spänningstillståndet försvinner ökar ögonens 
rörelseförmåga. Det blir lättare att både flytta och rikta ögonen samt att fokusera, det vill säga 
ställa in synskärpan på olika avstånd. Efter en tid fungerar ögonen så som de ska och 
glasögonen behövs inte längre.  
Sohlman skriver att enligt Bernt Nilsson är det troligt att spänningstillståndet så småningom 
försvinner även om barnet inte får glasögon, men då förlorar barnet tid och risken är att det 
påverkar barnets självkänsla.  
 
Sohlman (2000) fortsätter med att förklara den viktiga skillnaden mellan att se på bilder och 
att läsa är att skriven text endast kan avläsas i en riktning. I vår kultur läses texten från vänster 
till höger så som det högra synfältet ser och så som den vänstra hjärnhalvan uppfattar 
synintrycket. När man studerar en bild är man inte beroende av vilket synfält man använder, 
eftersom man kan titta på en bild hur som helst och hur länge som helst. Hur man ser och vad 
man ser beror endast på vad man själv är intresserad av.  
 
Enligt Sohlman (2000) säger Håkan Carlsson från Sensomotoriska Centrum i Mjölby att de 
tydligt kan se ett samband mellan syn och hörsel. De barn som kommer dit, vars 
huvudproblem är läsning och stavning, och där det finns något problem med ögonens arbete 
så är det ofta även något med hörseln. Det gäller framför allt att de ännu inte har utvecklat ett 
dominant öga och öra.  
 
Dyslexi  
Grundorsaken till dyslexi anses inte ha något med ögonen att göra, utan det ligger i förmågan 
att kunna behandla texten i hjärnan, anser Sohlman (2000).  
Enligt Sohlman håller optiker Bernt Nilsson med när det gäller barn med dyslexi och enligt 
henne säger han att dyslexi är då man har svårt att tolka bokstäver och att få ihop dessa till ord 
och meningar. Det har inte något med synsvårigheter att göra, men det betyder dock inte att 
de som har dyslexi inte kan ha visuella störningar, precis som alla andra. Man får inte göra 
likhetstecken mellan synfel och dyslexi.  
 
Hur man vetenskapligt betraktar dyslexi beskriver Svenska dyslexistiftelsen bland annat så 
här: 

Dyslexi betraktas som ett funktionshinder grundat på medfött tillstånd eller 
en tidig uppkommen avvikelse, som medför svårigheter vid all hantering av 
skriftspråket. Om detta funktionshinder inte effektivt habiliteras och/eller 
kompenseras på olika sätt kan det medföra ett handikapp i alla de situationer 
som påfordrar läsning eller skrivning. 

(Sohlman, B 2000 s.68) 
 



  

Enligt Sohlman (2000) framhåller forskarna att de som lider av dyslexi ofta är begåvade, 
kreativa och konstnärliga utöver genomsnittet. Det sägs att den högra hjärnhalvan är förstorad 
hos flertalet personer med dyslexi.  
 
Den danske läsforskaren Steen Larsen, i Sohlmans bok, anser att orsaken till att ett barn har 
svårt för att lära sig läsa eller skriva, beror främst på att någon av de nödvändiga 
delfunktionerna som ingår i läs- eller skrivprocessen ännu inte utvecklats, fortsätter Sohlman. 
Birgitta Sohlman berättar vidare i sin bok om hur Larsen har visat vilka områden i hjärnan 
som är aktiva när man läser. 
 Det är tre olika områden i hjärnan som är aktiva. När en person talar aktiveras de områden 
som svarar för de språkliga, fonetiska funktionerna och talmotoriken och när en person läser 
är i stort sett alla de områden aktiva och arbetar tillsammans som en helhet.  
Enligt Sohlman förklarar Steen Larsen att läsningen är en sammanvävning av många olika 
delfunktioner. Det kan alltså vara lika många orsaker som antalet delfunktioner till att man 
kan ha svårt för att få den här helheten att fungera. Man kan jämföra det med en kedja med 
flera länkar. Den kan brista i alla länkar. Därför finns det ingen enkel förklaring till varför 
barn har svårt att lära sig läsa.  
 
Steen Larsen har en synpunkt, enligt Sohlman, som han anser vara odiskutabel, när en 
människa har svårt med att läsa, är det inte för att det är något som han eller hon inte vet, utan 
för att det är något som han eller hon inte kan.  

 

Vad är utmärkande för läs- och skrivsvårigheter? 
 
Sohlman (2000) berättar om några av de symtom som de barn som sökt hjälp på 
Sensomotoriska Centrum har haft och där orsaken bland annat varit brister i den auditiva 
perceptionen och som inte avslöjats vid ett traditionellt standardiserat hörseltest. 
De olika symtomen kan vara: 

- att man tycker mycket illa om att läsa 
- att man är ointresserad av böcker 
- att man tycker det är jobbigt att läsa böcker 
- att man har svårt att läsa högt 
-    att man har dålig läsförståelse och har svårt för att stava 
- att man förväxlar eller kastar om bokstäver 
- att man talar otydligt och har svårt för att sjunga rent 
- att man har svårt att uppfatta instruktioner men även att man har svårt att begripa vad 

läraren säger och säger efter ett tag ”va” 
- att man har svårt att skilja mellan snabbt skiftande ljud som bland annat finns i vårt 

talspråk. Oftast konsonantljud som till exempel ”b” och ”p”.  
 

Liksom Sohlman skriver Rygvold (Asmervik, 1993) att läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig 
genom att barnet har svårt att koppla samman ljud-bokstäver, läsa bokstäverna i rätt ordning, 
få ihop bokstäver till ord och har dålig läsförståelse. Vidare utelämnar barnet bokstäver och 
stavelser samt att det har problem med skriftliga uttryck och med att skapa en text på egen 
hand.  
 
Om ögats rörelseförmåga och flexibilitet är försämrad leder det till att musklerna i ögat inte 
samverkar på ett tillfredsställande sätt och då måste barnet använda all sin energi till att 



  

kontrollera ögonens muskler för att kunna se tydligt, skriver Sohlman (2000). Enligt henne 
uppkommer ett spänningstillstånd som kan leda till dålig koncentration, trötthet och 
huvudvärk. Vidare skriver Sohlman att ackommodationsproblem inte kan upptäckas vid 
traditionellt syntest hos skolsköterskan.  
 
Balans 
Sohlman (2000) berättar om det vestibulära systemets betydelse och att det är kärnan i vår 
förmåga att röra oss. Barnet är helt beroende av det för utveckling av sin balans- och 
rörelseförmåga. 
Det vestibulära systemet är ett sinnesorgan som finns i vardera inneröra och utvecklas mycket 
tidigt, redan då fostret är nio veckor och är färdigutvecklat när fostret är omkring sex 
månader. Utvecklingen beror på att fostret och modern rör sig och då påverkas bland annat 
vätskan i innerörat som rör sig och då sänder impulser till hjärnan. 
Ju rörligare mamman är under graviditeten desto mer stimulans får barnet. Efter födelsen 
fortsätter den vestibulära stimuleringen bland annat när barnet vyssjas, vaggas och gungas.  
Barn tycker om att göra det som är utvecklande för dem, de älskar att snurra, rulla, gunga, åka 
karusell, hjula samt slå kullerbyttor och därför behöver barn lekparker, förskolegårdar och 
skolgårdar med möjligheter för att utveckla det vestibulära systemet.  
 
Balansen är grunden för motorisk aktivitet och är nödvändig för att barnet ska kunna lära sig 
krypa, gå, springa, cykla med mera, skriver Sohlman (2000).  
Ett barn som har ett dåligt utvecklat vestibulä rt system kan lära sig stå på ett ben, men blir det 
knuffat kan de inte återvinna balansen utan tappar den.  
Ibland kan man prata om ett dåligt balanssinne, men balans är inte ett sinne utan en funktion 
som bygger på samspelet mellan flera sinnen. Det vestibulära systemet är ett av dem. De 
andra sinnena är det kinestetiska sinnet, som ser till att musklerna reagerar som de ska, det 
taktila sinnet (känselsinnet) och det visuella sinnet (synsinnet) som ger mycket information 
och bidrar till vår balansförmåga.  
 
Sohlman fortsätter med att de barn som har problem med balansförmågan måste hela tiden 
omedvetet koncentrera sig på signalerna från det vestibulära systemet, vilket gör att barnets 
energi går åt till att bara befinna sig. För en del av dessa barn verkar det som att den mesta 
energin går åt till att klara av att sitta eller stå. De har inte någon kraft över för att lära sig 
bokstäver, vara ute på rasterna och leka med kamraterna eller att göra sig verbalt gällande.  
 
Reflexernas betydelse för utveckling och inlärning 
De rörelser ett nyfött barn gör är reflexmässiga och omedvetna, skriver Sohlman (2000). 
Reflexrörelserna sker automatiskt när barnet utsätts för en viss retning och det är alltid samma 
omedvetna rörelse. De utlöses i en kronologisk ordning och är nödvändiga både för fostrets 
överlevnad samt barnets fortsatta utveckling. Reflexerna är viktiga för motorikens utveckling 
där vissa reflexer fungerar som ”byggstenar” i de mer komplexa rörelsemönstrena. 
Allt eftersom barnet är motoriskt aktivt utvecklas det centrala nervsystemet och reflexerna går 
in i och underordnas andra centra. Reflexerna försvinner inte utan integreras i de andra 
rörelserna, vilket innebär att barnet har dem under kontroll. 
Fungerar inte denna övergång, där barnet har kontroll på reflexerna, kommer barnet att 
drabbas av ofrivilliga reflexrörelser, som stör övriga rörelser och som kan leda till exempelvis 
koncentrationsstörningar.  
 
Enligt Sohlman (2000) har den engelske psykologen Peter Blythe fört forskningen framåt när 
det gäller de primitiva och posturala reflexerna. Han upptäckte att barn som har kvar primitiva 



  

reflexmönster och ännu inte har utvecklade posturala reflexer ofta har någon form av 
inlärningssvårigheter. Genom att ha studerat foster och spädbarns naturliga rörelsemönster har 
han kommit fram till vilka olika rörelsemönster som aktiverar och inhiberar reflexer. Om man 
senare i livet upprepar dessa rörelsemönster kan man påverka reflexerna och arbeta bort dem 
och på så sätt ge barnet eller den vuxne en andra chans.  
 
Enligt Sohlman (2000) finns det två olika slags reflexer, de primitiva reflexerna och de 
posturala reflexerna.  
De primitiva reflexerna utvecklas under fosterstadiet och har sin funktion under det första 
levnadsåret för att sedan ingå i andra centra. De primitiva reflexerna är tidiga grundrörelser 
som finns inbyggda i centrala nervsystemet och som utlöses i en kronologisk ordning vid en 
viss tidpunkt under fosterstadiet, förlossningen och spädbarnsåldern. Dessa grundrörelser 
påverkar hjärnans utveckling och lägger grunden för de grovmotoriska rörelserna som 
kommer senare. 
De posturala reflexerna utvecklas under de första levnadsåren och ska finnas kvar under hela 
livet, de kallas även för hållnings- och rätningsreflexer. Även dessa reflexer lägger grunden 
för andra rörelser. Övergången från primitiva reflexreaktioner till posturala är en gradvis 
pågående process och under övergången arbetar de båda reflexmönstren tillsammans.  
 
Den asymmetriska toniska nackreflexen, ATNR, är en primitiv reflex som påverkar bland 
annat arm- och benrörelser och utvecklas under fosterstadiet, skriver Sohlman (2000). 
Försvinner inte reflexen kan det leda till att barnet får en dålig balans och kan hindra 
utvecklingen av korsmönster som finns i ålning, krypning och gång. Det kan även leda till att 
barnet har svårt att kontrollera sina rörelser. Barnet står i en kö och någon bakom säger något, 
när då barnet vänder sig om vill ena armen röra sig utåt och armen träffar en kamrat.  
 
Enligt Sohlman (2000) är ryggradsreflexen en primitiv reflex som börjar utvecklas ungefär 
vid den 20:e fosterveckan och bör ingå i andra centra vid ett års ålder. Barn som har en 
kvarvarande ryggradsreflex kan ha svårt att sitta stilla en längre tid. 
Ryggradsreflexen kan aktiveras när någonting berör ryggraden som till exempel när barnet 
lutar sig bakåt mot stolsryggen eller när byxlinningen vidrör det känsliga området vid 
ryggraden. För att undvika detta sitter dessa barn ofta och hänger över bordet. De tycker illa 
om bälten och kläder som sitter hårt i midjan. Ryggradsreflexen kan i sin tur leda till att 
koncentrationsförmågan störs.  
 
Sohlman fortsätter att beskriva STNR (symmetrisk tonisk nackreflex) som varken är en 
primitiv eller postural reflex utan fungerar som överbyggande reflex mellan de olika 
utvecklingsskedena. Man kan säga att den fungerar som en bro mellan ålandet och krypandet 
genom att den hjälper barnet att trotsa tyngdlagen när det ska resa sig upp på händer och knän 
från magliggande ställning. Om STNR fortsätter att vara starkt aktiv kan det leda till att barnet 
inte kryper. Det hasar sig fram på stjärten eller börjar gå direkt. Hos ett barn där STNR inte 
har försvunnit kan det få svårigheter att lära sig slå kullerbytta eller simma.  

 

Hur kan man underlätta för barn med läs- och skrivsvårigheter, med hjälp av idrotten? 
 
Enligt Sohlman (2000) har det länge funnits dom som har ansett att motoriken inte har någon 
betydelse för barns inlärning. Nu är det vetenskapligt bevisat, skriver hon, att en stimulerande 
omgivning som lockar till lek och rörelse bidrar till hjärnans utveckling.  



  

 
Sohlman tycker att det verkar så genialt med barn att de tycker om att göra det som är bra för 
dem. Små barn tycker om att vyssjas och vaggas. Lite äldre barn hoppar och skuttar. De rullar 
ner för slänter och snurrar. De bollar, gungar och slår kullerbyttor. De hoppar rep, klättrar i 
träd och går balansgång. De simmar och de cyklar. I leken tränar de olika rörelser om och om 
igen tills hela rörelsemönstret är inlärt och automatiserat. Det innebär att barnet kan hoppa 
och skutta samtidigt som det kan ägna sig åt att tänka, tala eller sjunga. Det är därför barn 
måste få tid och möjlighet till att hoppa och skutta, klättra och klänga, tänka och tala, sjunga 
och dansa, leka, skapa och fantisera.  
 
I sin bok har Sohlman (2000) med ett citat ur tidningen Förskolan. Man kan läsa följande 
under rubriken ”Barn som rör sig lär sig lättare”:  

 
Nu är det vetenskapligt bevisat att barn som rör sig och leker, att det har 
betydelse för lärandet. Aktiviteter och en stimulerande miljö är extremt 
viktigt för hjärnans utveckling. detta säger Hans Forsberg, professor vid 
MotorikLaboratoriet på Karolinska institutet i Stockholm… 
 
… För barn som har medfödd funktionsnedsättning har tidig motorisk 
träning extra stor betydelse, eftersom hjärnans utveckling av nya motoriska 
färdigheter beror på det.  

                                                (Sohlman, B 2000 s.113) 
 

I tidskriften ”Journal of Development” har Sohlman läst att barn som får använda gåstol 
utvecklas både motoriskt och mentalt långsammare än barn som upptäcker världen på mage. I 
tidningen rapporteras det om en studie som påvisar att barn som inte använt gåstol lärde sig 
sitta, krypa och gå snabbare än andra. Dessa barn utvecklades även snabbare mentalt, till 
exempel förmågan att minnas, att lära sig tala och förstå. Sohlman skriver att detta återigen är 
ett bevis på att barnets hjärna utvecklas när den används.  
 
Än en gång påpekar Sohlman att barn tycker om att göra saker som är bra för deras 
utveckling. Små barn älskar att bli hissade högt upp i luften eller att någon håller dem upp och 
ner. Även långt upp i åldrarna tycker barn om att snurra, när ett barn får syn på en stång griper 
de nästan alltid tag i stången och börjar snurra.  
Sohlman skriver att man ska låta barn få snurra, gunga, åka karusell och rulla när dom vill det. 
Om barnet inte vill är det nödvändigt att leka fram det och därför behöver barn lekparker, 
förskolegårdar och skolgårdar med stora möjligheter att stimulera det vestibulära systemet. 
Gå ut i skog och mark med barnen. Låt dem rulla nedför slänter, springa upp och ner för 
backar, klättra på stenar, i berg och i träd. Låt dem hoppa och skutta.  
 
Sohlman (2000) berättar att i ett av hennes TV-program har Steen Larsen sagt att allt som ett 
barn klarar av att göra själv och vi gör för det, fördröjer barnets utveckling. Hon skriver att ett 
barns miljö är mångfylld av förenklingar, ta till exempel kardborrband istället för skosnören. 
Hur många gånger behöver man inte träna att knyta skosnöret för att det sedan skall gå helt 
automatiskt. I framtiden kanske man inte behöver knyta en snygg rosett men det handlar om 
hela handens utvecklig.  
 
Enligt Rygvold (Asmervik, 1993) måste lärare, som har elever med läs- och skrivsvårigheter, 
samordna sin planering av undervisningen. Det man bör tänka på då är att utgå från elevens 
motivation, utgå från och bygga på elevens starka sidor och att eleverna ska jämföras med sig 



  

själva och inte med andra. Vidare är det också viktigt att ha strukturerad undervisning, arbeta 
med koncentrationen, undvika en ”vänta och se” -attityd och göra eleverna ansvarsmedvetna.  
 
 
DAMP 

Vad innebär DAMP? 
 
Enligt Christopher Gillberg (1995) betyder DAMP Deficits in Attention, Motor Control and 
Perception, översatt till svenska Dysfunktion ifråga om Avledbarhet, Motorik och Perception. 
Han skriver att man använde beteckningen MBD (Minimal Brain Dysfunktion) fram till för 
några år sedan.  
 
Gillberg (1995) skriver också att DAMP kan uppkomma genom ärftliga faktorer eller genom 
hjärnskador/hjärnfunktionsstörningar som uppkommer under graviditet, förlossning och 
spädbarnsåldern. 
För att ställa en diagnos av DAMP förutsätter det en kombination av problem, skriver 
Gillberg. Kombinationen måste bestå av avledbarhets/koncentrationssvårigheter och 
motoriska/perceptuella svårigheter.  
 
Carina Gillberg är här av samma åsikt som Christopher Gillberg.  
DAMP diagnostiseras framförallt i Norden om ett barn har koncentrationsstörningar i flera 
olika situationer och dessutom har motoriska eller perceptuella störningar som inte motsvarar 
åldersnivån, skriver Carina Gillberg (1991) i Skolhälsovårdens häfte. Begåvningsnivån är i 
princip normal, men ofta mycket ojämn där vissa funktioner är på normal eller hög nivå och 
andra på låg eller mycket låg nivå. För att man ska ställa en DAMP-diagnos får inte de 
motoriska svårigheterna vara av så utpräglad karaktär för det är då CP-diagnos ställs.  
 
Det Björn Kadesjö skriver stärker Carina Gillberg och Christopher Gillberg åsikter. 
Enligt Kadesjö (Gillberg, C. & Kadesjö, B. 1991) har barn med DAMP en bristande förmåga 
till selektiv uppfattning, vilket gör att barnet mycket lätt distraheras av allt runt omkring och 
hindrar barnet från att fullfölja en påbörjad aktivitet. Barnet har ofta en impulsivitet som gör 
att det reagerar på första bästa intryck utan tanke på följderna av sitt handlande. Ett barn med 
MBD/DAMP har även svårt att anpassa sin aktivitetsnivå till den sociala situationen är utan 
blir lätt uppvarvad så att ingenting fungerar.  
Barn med DAMP kan ha svårt för att uppfatta och följa regler, skriver Gillberg (1991). De är 
ofta klumpiga och har en dålig koordination och motorik vilket gör att de har svårt att hoppa 
hopprep, träffa en boll och äta utan att söla. Perceptuella och kognitiva störningar störningar 
bidrar till stora inlärningsproblem för barn med DAMP.  
 
Det kan vara kontroversiellt att behandla denna bok inom begreppet DAMP: 
I Danmark finns beteckningen fumlare och tumlare för barn som är ”klumpiga” men utan 
kända neurologiska handikapp, skriver Niels Michelsen i Nielsen, Vesterdorf och Skaftveds 
boken ”Motorisk träning för fumlare och tumlare” (1993). Fumlare och tumlare, vilket är en 
hemmagjord beteckning, är barn med senso-motoriska funktioner som avviker så mycket att 
det ger dem problem i vardagen. Michelsen fortsätter med att fumlare är de barn som har en 
klumpig finmotorik och tumlare är de som har det svårt med grovmotoriken.  
 
DAMP förekommer, enligt Gillberg (1991), i en frekvens av 5-8 procent bland de som går i 
första klass. Pojkar är kraftigt överrepresenterade i alla studier av DAMP-problematik. 



  

Barn med DAMP har en normal IQ, men det finns ett antal fall i praktiken där barnet 
funktionsmässigt presterar på särskolenivå.  
Hos barn med DAMP är beteendet ofta dåligt anpassat till den sociala situationen, det vill 
säga till vad andra tycker är lämpligt och detta väcker en irritation och ilska hos både vuxna 
och barn, skrivet Kadesjö (Gillberg, C. & Kadesjö, B.1991). Genom ständiga misslyckanden 
och oförmågan att kunna prestera som de jämnåriga växer besvikelsen och kritiken från 
omgivningen som förväntar sig att barnet borde kunna mera. När barnet inte känner att det har 
förmågan att ändra på sig, känner det sig allt mer olustigt och osäker i sin skolsituation. 
Kadesjö menar att det är stor risk att barnet hamnar i onda cirklar. När de onda cirklarna berör 
barnets skolsituation och hemmet får det för barnets självbild allvarliga konsekvenser. Barnet 
upplever att det är utelämnat till faktorer som det inte kan ha kontroll över, detta leder till att 
barnet kan bli osäkert och ängsligt. En del barn visar osäkerhet genom ett passivt undvikande 
sätt och många pojkar döljer det under ”det spelar ingen roll” - attityden.  
 
Här påpekar Kadesjö att det blir begripligt det Carina Gillberg skriver. 
C. Gillberg (1991) menar att barn med DAMP mycket ofta får psykiska problem av olika slag. 
Endast en femtedel av alla dessa barn undgår allvarlig psykisk problematik under uppväxten. 
Hon skriver att det är svårt att fastställa vad det är som gör att vissa får så många och andra så 
få psykiska problem. Mycket talar för att en tidig diagnos, förstående föräldrar, förekomst av 
DAMP i släkten (som innebär att det finns en viss tolerans för DAMP-symptom i familjen) 
och inte minst en förstående lärare ökar möjligheterna för en gynnsam utveckling.  

 

Vad utmärker DAMP? 
 
De grundläggande symptomen hos barn med DAMP beror på hjärnfunktionsstörningar, 
skriver Gillberg (1995). Hur följderna blir beror på uppväxtmiljön i hemmet, förskolan och 
skolan. Han fortsätter att skriva att stress, överkrav och otyd liga gränser förvärrar symtomen. 
 
Enligt Sohlman (2000) är typiska symtom för barn med DAMP att de kan ha svårt för att 
lyssna, har bristande koncentration, dålig uthållighet, motorisk överaktivitet, dålig grov- och 
finmotorik, perceptionsstörningar samt tal- och språkproblem. Små barn med DAMP kan vara 
splittrade, ha en planlös aktivitet och vara ointresserade av att rita eller någon annan stillsam 
aktivitet. Barnet är ofta klumpigt, kan inte äta snyggt och har svårt att klä på sig. De har även 
problem med att lära sig cykla, simma, åka skidor och åka skridskor.  
 
Liksom Sohlman skriver Gillberg (1991) att ett barn med DAMP ofta är mycket klumpigt, 
spiller och sölar vid matbordet samt har svårt att lära sig cykla, simma, åka skridskor och 
längdskidor. Hon fortsätter med att bollspel brukar gå dåligt, speciellt spel där god 
handmotorik, koordination, avståndsbedömning och balans behövs.  
 
Gillberg (1991) skriver att barn med svår DAMP får ofta stora problem innan 3-års ålder. Vid 
lättare former av DAMP blir svårigheterna inte tydliga förrän vid 5-6 års ålder eller i skolan 
där det ställs krav på att kunna sitta stilla, samarbeten i grupp och läs- och skrivinlärning. 
Efter något år i skolan kommer det fram att de flesta DAMP-barn har extrema 
inlärningssvårigheter, de har svårt med läs- och skrivinlärning samt matematik. 
Koncentrationssvårigheterna och att inte fungera i en större grupp med jämnåriga är också det 
som är mest iögonfallande för barn med DAMP. De klarar bättre av att umgås med en vuxen 



  

eller en kamrat. I större grupper blir distraktionsmomenten så många att koncentrationen inte 
räcker till och beteendet blir överaktivt. 
I de tidiga tonåren finns det ofta kvar stora svårigheter med inlärning och till en viss del även 
koncentrationsproblem.  
 
I 10-årsåldern är nästan hälften av alla barn med DAMP djupt deprimerade, skriver Gillberg 
(1991). Många av dem tycker att livet är meningslöst och en del av dem tänker på självmord. I 
den åldern är det också vanligt att barn med DAMP visar utagerande symtom samt början till 
asociala handlingar där handlingarna skulle ha klassificerats som kriminella om barnet hade 
varit äldre.  
 
Enligt Sohlman (2000) visar olika studier att cirka 50 procent av de som sitter fängelse har 
eller har haft någon form av inlärningssvårigheter, men ingen av dem har fått hjälp med sina 
problem. 
Sohlman fortsätter med att den svenska professorn Christopher Gillberg har gjort en 
undersökning. Den visar att 60 procent av barn med DAMP ofta har en dålig utgång, som 
vuxna är de förtidspensionerade, har alkohol- eller drog problem, är kriminella eller 
psykiatriska patienter med stora anpassningsproblem.  
Sohlman skriver att Gillberg säger att det finns mycket som talar i hans, och även i andras, 
forskning för att en tidig hjälpinsats kan förändra prognosen.  
 
Lisbeth Iglum (1997) skriver att det finns en benägenhet, där ett barn har en diagnos, att man 
letar efter tecken och beteenden som bekräftar diagnosen i stället för att se barnet som en 
integrerad personlighet. En personlighet med långt fler nyanser än det som ryms i en 
bokstavskombination.  
 
Här är Birgitta Sohlman av en helt annan åsikt än Iglum. 
Enligt det TV- program som Sohlman (2000) refererar till i sin bok är det viktigt att få ett 
namn på barnets problematik och att även barnet får ve ta att de till exempel har DAMP och 
vad det innebär. För föräldrarna gäller det att ha ork och förståelse för barnets eventuella 
utbrott och andra beteenden samt att kunna stödja barnet och se till att vardagen är anpassad 
till barnets speciella funktionshinder. För skolan gäller det att förstå att barnet inte är ”lat” och 
att det behöver mycket beröm. Klassen bör vara liten där de vuxna är tydliga, vågar och orkar 
med barnet. Man behöver komma fram till en fungerande pedagogik och se till att barnet får 
en assistent om barnet behöver det.  

 

Hur kan man underlätta för barn med DAMP, med hjälp av idrotten? 
 
Kadesjö (1991) skriver att idrottslärare ska ha noggrann information om barnets problem. Han 
skriver att barn med DAMP inte skall behöva vara med i sådana motoriska aktiviteter där 
handikappet gör att det blir till åtlöje framför de andra barnen. Det här måste idrottsläraren på 
allvar ta hänsyn till vid planering av lektioner och friluftsdagar.  
 
Michelsen (Nielsen, H-C.; Vestdorf, A.; Skaftved, J. 1993) skriver att en av de största 
svårigheterna en idrottslärare brottas med är att få fumlare och tumlare att vara aktiva på 
samma sätt som de andra eleverna. På grund av de bristande motorikfärdigheterna är det 
mycket lätt att de känner sig utanför och annorlunda. Eleverna blir ofta passiva och förlorar 
intresset och lusten att vara med, de får också ofta höra negativa omdömen vilket gör att de 



  

snabbt kommer in i en ond cirkel. Författarna skriver att idrottsläraren har möjligheter att 
bryta denna cirkel med övningar där varje barn kan välja det sätt som motsvarar dess 
förutsättningar. Ett exempel på detta är olika redskapsbanor där de motoriska 
grundfärdigheterna tränas genom att rulla, åla krypa, balansera, klättra med många flera. 
Genom att träna de motoriska grundfärdigheterna i en redskapsbana tränas även de fysiska 
delarna som uthållighet, stryka, snabbhet, rörlighet och koordination. Allt detta kan eleven 
göra på det sätt som passar eleven bäst och i sin egen takt.  
Enligt Kadesjö (Gillberg, C. & Kadesjö, B. 1991) är det ibland befogat med specifika 
motoriska träningsprogram som bör utarbetas i samarbete med sjukgymnast/arbetsterapeut. 
Dessa kan sedan ge handledning till exempelvis föräldrar, barn och lärare.  
 
Kadesjö skriver att behandlings- och stödåtgärder för barn med DAMP bör leda till att minska 
detta handikapp och förhindra att det får allvarliga konsekvenser för barnets personlighet och 
utveckling. Handikappet kan minskas genom att barnet förbättrar sina färdigheter inom 
viktiga områden så som koncentrations- och problemlösningsförmåga, motorik språk. 
Handikappet kan även minskas om barnet ges större möjlighet att klara av situationer, genom 
att omgivningen har mer realistiska förväntningar på barnets prestationer eller att man 
underlättar för barnet att klara av dem. Det är avgörande för barnet hur det blir bemött, 
förstått, accepterat och vilket stöd det får, anser Kadesjö.  
 
Enligt Kadesjö kan skolans åtgärder sammanfattas i tre punkter; 

• Förståelse 
• Planering av skolsituationen 
• Insatser för att förbättra barnets förmåga 

 
Kadesjö skriver att förståelsen för barnets sätt att fungera och dess förmåga måste finnas i 
skolan. Genom att ta hänsyn till barnets svårigheter, vilket förutsätter en allsidig 
undersökning, belyser man olika delar av barnets utveckling och förmåga. Informationen ifrån 
en sådan utredning måste ges till den personal som arbetar med barnet, till exempel 
klasslärare, speciallärare, idrottslärare, rektor och slöjdlärare. Han fortsätter med att om den 
vuxne förstår barnets svårigheter har denne lättare för att inte bli oroad eller provocerad av 
barnets förvirrande sätt att fungera. Det är lättare att bemöta barnet och för barn med 
lindrigare DAMP kan detta vara en tillräcklig åtgärd.  
 
Enligt Kadesjö ger förståelse för barnets specifika svå righeter större möjligheter att skapa en 
inlärningssituation där barnets förutsättningar får komma till sin rätt och utvecklas. En 
förståelse för barnets svårigheter kan minska skuld- och misslyckandekänslor hos de vuxna 
och orimliga anklagelser mot barnet.  
 
Ambitionsnivån för skolans träningsinsatser måste vara att försöka förbättra de funktioner hos 
barnet som är viktiga för dess vardagsliv, skriver Kadesjö. Han skriver att den metod man 
väljer för träning inte har så stor betydelse. Barnets koncentrationsförmåga kan tränas genom 
motorik eller musik. Träning av motorik kan syfta till förbättrande av enskilda motoriska 
svårigheter som socialt samspel, uppmärksamhet och minnesfunktioner.  
 
Kadesjö fortsätter att skriva om barnets motoriska träning. En stor del av alla 
vardagsaktiviteter är motorikträning. Att delta i samspel och lek med jämnåriga krävs rörelser 
med precision och samordning, framförallt i tävlingsinriktade lekar. Att sitta stilla på stolen 
och att samordna ögon- och huvudrörelser med handens i läs- och skrivarbetet är också 
motorik. Han anser att barn med DAMP som har betydande motoriska svårigheter bör ha 



  

möjlighet till motorisk träning, det vill säga specialidrott, i skolan. Den ska ledas av en, inom 
området, kunnig idrottslärare.  
På grund av att motoriken är en så stor del av allt barnet gör, kan utvecklingen inte ske endast 
i en gymnastikhall under ett fåtal timmar, skriver Kadesjö. Idrottslärarens roll bör utvidgas till 
att hjälpa klasslärare och föräldrar att hitta lämpliga rast- och fritidsaktiviteter och 
tillsammans med klassläraren utveckla övningar med motoriska moment som används som 
avbrott i ordinarie undervisning för att öka barnets alerthet.  
 
  
Övervikt 

Vad innebär övervikt? 
 
Stephan Rössner (1988) skriver i sin bok “Boken om fetma“, att fetma är en näringsrubbning. 
Fetma kan också förklaras som ett tillstånd där kroppens fettdepå, fettväven, har förstorats. 
De människor som drabbas är människor som bor i delar av världen där det finns mat i 
överflöd. Det överflödssamhälle som vi i vår del av världen just nu råkar leva i representerar 
bara en bråkdel av vår civilisations utveckling.  
Eftersom föda alltid är tillgänglig för oss, har inte våra primitiva egenskaper som att spara 
energi för magra tider hunnit anpassas till en situation där lagringsbehovet är minimalt. 
Rössner skriver att man kan tycka att det är konstigt att naturen har utvecklat något så 
opraktiskt som vår tendens att bli feta, men vi måste komma ihåg att det har varit mer svält än 
överflöd som har dominerat vår tillvaro när vi ser tillbaka på människosläktets historia. 
Förmågan att lagra upp energi bör ha varit till fördel för urtidsmänniskan och gett henne ett 
reservbatteri att utnyttja när maten tog slut. Rössner skriver att det fortfarande finns 
afrikanska stammar som under delar av året är undernärda, och som sedan äter upp sig när 
föda bli tillgänglig.  
 
Man kan i Rössners (1999) bok “Vikten av vikten“ läsa att fetma innebär en allvarlig 
hälsorisk, och att tillståndet fetma nyligen har klassifierats som en sjukdom. 
Han skriver att fetma framförallt i vuxenvärlden har ökat, men att det nu även gör det hos 
barn. 
 
Rössner (1988) påpekar att det ofta talas om “trivselvikt“, “önskvärd vikt“, “medelvikt“ och 
“idealvikt“ utan att man riktigt vet vad de olika begreppen står för.  
Vad gäller trivselvikt så tror man att begreppet lanserades av några ”mulliga” medelålders 
män som hade svårt att behålla en lägre kroppsvikt under en längre tid och kallade då den vikt 
de klarade av att hålla för sin “trivselvikt“. Man har inte använt begreppet i vetenskapliga 
sammanhang, därför kan man inte säga om det är rätt eller fel att väga så mycket som man 
“trivs“ med.  
Vad som är en “idealvikt“ brukar man mena den vikt som är förknippad med den lägsta 
dödligheten för en viss kroppslängd. Med stöd från undersökningar från Norge skriver 
Rössner att idealvikten har ett brett intervall för de flesta människor. 
“Normalvikt“ är inte heller riktigt definierat. Om normalvikt är vad folk i Sverige i medeltal 
väger, är det ju inte ett önskvärt tillstånd. Sannolikt är de flesta av oss något överviktiga för att 
vara förknippade med en optimal livslängd. 
 
Enligt Rössner (1988) går inte övervikt och fetma att definiera på något enkelt och entydigt 
sätt. Ett benbrott, en lunginflammation eller halsfluss kan man diagnostisera, antingen har 



  

individen tillståndet eller så har han det inte. Men när det gäller övervikt och fetma är 
definitionerna glidande. 
 
Rössner (1988) skriver att fetma är ett överskott av kroppsfett. I praktiken är det inte vanligt 
att man har mätt själva kroppsfettet, eftersom metoden är tekniskt avancerad. Det man istället 
gör är att man försöker uppskatta fettmängden i kroppen, till exempel genom att mäta 
hudveckstjockleken eller genom att använda formler sedan man mätt längd och vikt. 
 
Begreppen övervikt och fetma används ofta omväxlande utan att man har den riktiga 
förklaringen till orden. Enligt Rössner (1988) tar inte termen “övervikt“ hänsyn till orsaken 
till den ökande kroppsvikten, medan fetma antyder till att den ökade kroppsvikten beror på 
mer fettvävnad än normalt. Man kan med andra ord bli överviktig utan att bli fet, exemel kan 
man finna hos atleter, gravida kvinnor, individer med kroppssvullnader, stora tumörmassor 
och dylikt. Men oftast betyder en ökad kroppsvikt också en ökning av fettmängden. 
 
Största delen av den föda som vi intar tas upp i magsäck och tarm. Bara 10% av den tillförda 
energin försvinner ut med avföringen och bara någon procent förloras i urinen. Man har 
tidigare funderat på om överviktiga utnyttjar eller tar upp energin från födan på ett effektivare 
sätt än normalviktiga, men Rössner (1988) menar att så inte är fallet. 
Rössner anser att balansen mellan energiintag och energiutgifter är dålig om man ser det från 
ett korttidsperspektiv. Vissa dagar är det lätt att man äter mer än vad man förbränner och 
andra dagar kan man göra av med mer energi än vad man får i sig. De flesta av oss håller 
vikten relativt konstant under en längre tidsperiod, Rössner kallar den för långtidsregleringen. 
Detta betyder att de flesta människor har ett reglersystem som mycket noggrant håller balans 
mellan intag och utgifter. Om ett energiöverskott uppstår och inte försvinner kan 
överskottsenergin bara lagras på ett sätt, i form av fettväv. Rössner skriver i sin bok att en 
människa som väger 120 kg bär på ett energiförråd som kan räcka i ett halvår. 
 
Rössner (1999) tycker att det är orimligt och konstigt att man inte har kommit underfund med 
fetmans yttersta orsaker. Man vet att fetma kan förklaras som ett tillstånd där intaget av energi 
är större än utgifterna, men det är inte en beskrivning som förklarar varför denna 
ogynnsamma utveckling uppstår. 
 

Vad utmärker övervikt? 
 
Rössner (1988) skriver att övervikt i många undersökningar har visat sig att vara en 
underklass-sjukdom. En tänkbar förklaring kan vara att kunskapen och hälsomedvetandet är 
för dåligt utvecklat hos dem som har låg utbildning. 
Bröd som är billig mat består till stor del av stärkelse, kan vara förödande för aptitregleringen. 
Kolhydratrik kost ger en kraftig insöndring av insulin i blodbanan vilket i sin tur gör att 
blodsockerhalten några timmar efter intaget sjunker till och med under normalvärdena. Detta 
leder i sin tur till trötthet, irritation och hungersugningar. Den som äter en kolhydratrik kost 
får inte den långvariga mättnadskänslan som en mera blandad kostsammansättning skulle ge. 
Godisätandet är vanligt hos överviktiga personer, de känner sug efter sötsaker, sällan protein- 
eller fettrika produkter. Orsaken till längtan efter kolhydrater är inte helt kartlagd men man 
vet att det har en hormonell koppling. 
 



  

Rössner (1988) skriver också att individer som är överviktiga har nedsatt rörelseförmåga och 
har oftare långvariga sjukdomar. De som inte får någon motion på sin fritid är ofta relativt 
överviktiga.  
 
Det finns ens taka exempel där människor har drabbats av störningar i hunger- och 
mättnadsregleringen skriver Rössner (1988). Hjärntumörer, skallskador och infektioner kan 
ibland leda till våldsam överätning och vara en utlösande orsak till övervikt. Men i allmänhet 
hittar man dock inte så enkla förklaringar till övervikt. Människans ätbeteende är komplicerat. 
Rössner menar att genom vår sociala miljö har vi hamnat i en situation där den naturliga 
hungern och mättnaden har ersätts av andra faktorer som styr våra beteenden. Många äter inte 
idag på grund av att de är hungriga utan för att det är lunchdags, därför att det är artigt eller 
för att mamma har lärt oss att äta upp maten.  
I dagens överflödssamhälle finns det många överviktiga individer som säger att de egentligen 
aldrig har känt normal hunger eller mättnad, de vet inte hur mycket som är lagom. Därför 
avstår de eller vräker i sig kopiösa mängder av föda, speciellt om de äter ensamma och inte 
har någon att jämföra med. 
 
Enligt Rössner (1988) har man diskuterat huruvida överskott eller underskott av något 
mineralämne kan ha någon påverkan vid uppkomst eller vidmakthållande av fetma, men än så 
länge finns inga vetenskapliga fakta som talar för eller emot detta. 
 
Vad gäller fetma, arv och miljö skriver Rössner (1988) att många feta barn har feta föräldrar, 
och många magra barn har magra föräldrar. Men han skriver också att det förekommer många 
magra barn som har feta föräldrar och barn som blir feta fast deras föräldrar är normalviktiga. 
Att sambandet mellan ärftlighet och fetma är komplicerat beror på att också arv och miljö 
också spelar en stor roll. Hemmiljön spelar en stor roll för barnets kostvanor. Bordsskick, 
matkultur, födoämnesval och portionsstorlek är några exempel på faktorer som kommer att 
påverka barnet. Man vet också att det är svårt att ändra sina djupt rotade kostvanor. 
 
Enligt Rössner (1999) har flera undersökningar visat att barn i skolklasser har många öknamn 
för sina överviktiga klasskamrater. Många av namnen har inte med barnets kroppsvikt att 
göra, de kan kallas för smutsiga, lata eller lögnaktiga, varför det är på detta sätt har Rössner 
ingen förklaring till. 
 
Rössner (1999) påpekar att det bilfokuserande samhället, våldet och trafikmiljön gör att vi 
inte längre ser barn som leker, cyklar eller spelar boll ute på gatorna. Våldsbenägenheten gör 
att föräldrar hellre har sina barn inomhus, vilket i de flesta fall leder till att barnet blir sittande 
framför en tv eller datorn. Så om man ska förebygga fetma måste man också försöka att ändra 
på samhället skriver Rössner. 
 
Socialstyrelsen (1980) delar samma åsikt som Rössner, att samhällets möjligheter att 
tillgodose barns behov av aktivitet har förändrats till det sämre. 
 
Barnens rörelsefrihet och spontana lek har begränsats avsevärt skriver Socialstyrelsen. I och 
med att båda föräldrarna jobbar idag och familjerna har blivit mindre så finns inte samma 
tillsyn och handledning för barnen när de leker utomhus. Även när barnen börjar skolan är 
deras behov av fysisk aktivitet begränsat. Skolan har inte den regelbundna, dagliga fysiska 
aktivitet som barn och ungdomar är i behov av. 
 



  

För tidigt inplacerade måltider, långa köer, trängsel, jäkt och slamriga matsalar är samtliga 
moment som spelar in på barnets trivsel och aptit. Enligt Socialstyrelsen (1980) är det detta 
som gör att många elever helt eller delvis avstår från den mat som serveras, vanligt är då att 
dessa barn stillar sin hunger genom att äta godis, köpa kakor eller att dricka läsk. 
 
Socialstyrelsen (1980) uppger att fyra av fem överviktiga skolbarn har kvar sin övervikt även 
i vuxen ålder. Denna prognos gäller behandlade sjukhusfall, prognosen för barn som inte har 
blivit behandlade är inte enligt Socialstyrelsen känd. 

 

Hur kan man underlätta det för barn med övervikt, med hjälp av idrotten? 
 
Rössner (1988) skriver att flera undersökningar har visat att kroppsvikten hos barn har ökat på 
ett oroväckande sätt under de senaste åren. Mycket tyder på att övervikt grundläggs redan 
under barnets uppväxttid. Under tonåren, när barnet växer extra snabbt, är risken större för 
övervikt. Det gäller att man i dessa åldrar låter barnet styras av sina hunger- och 
mättnadskänslor. Enligt Rössner har flera undersökningar visat att de barn som tidigt fått sin 
aptitreglering störd, har sedan fått problem att kontrollera sitt energiintag. Det är mycket 
vanligt att föräldrar använder godis och bakverk för att belöna sina barn. Genom att fet mat 
och godis får ett starkt symbolvärde, skapas en attityd som kan kvarstå livet ut. 
 
Det Rössner skriver stärks av Socialstyrelsens bok. 
Socialstyrelsen (1980) skriver att en felaktigt sammansatt kost kan leda till svåra sjukdomar 
och ge men för livet. Det är under barndomen som vanor och beteenden grundläggs och dessa 
blir lätt bestående. De påpekar även att barnet i tidig ålder skapar en attityd till mat och 
kroppsaktivitet. Socialstyrelsen skriver vidare att föräldrarna måste låta barnen själva få 
bestämma hur mycket de ska äta, men att det är föräldrarnas uppgift att se till att kosten blir 
varierad. Det allvarligaste hotet mot barnens sunda matvanor är oftast föräldrarnas egna 
kostvanor och brist på kunskaper i matfrågor. 
 
För att kroppsvikten ska sjunka måste energiutgifterna vara större än energiintaget. Rössner 
(1988) skriver att man gärna föreställer sig att den som börjar röra på sig kommer att gå ner i 
vikt, men i flera undersökningar har visat att det inte alltid är så. Detta förklaras genom att den 
som inte tidigare varit aktiv men som börjar röra på sig bygger upp sin muskelmassa som inte 
fanns innan. Om kroppsvikten är oförändrad betyder det att fettväv har omvandlats till 
muskelmassa, och fast vågen visar lika många kilo som innan så har personen ändå förlorat en 
hel del kalorier. 
Han skriver också att den som börjar motionera får mindre hunger och aptit, får ett bättre 
humör, bättre självförtroende och ett ökat välbefinnande.  
 
Socialstyrelsen (1980) stärker detta genom att skriva att fysisk aktivitet är viktigt i 
behandlingar av barn med fetma. Det feta barnet får bättre kondition, självkänslan stärks och 
möjligheterna till kamratkontakter förbättras. 
Socialstyrelsen skriver vidare att man i behandlingar mot fetma hos barn också måste minska 
på energiintaget. När det gäller kost- och motionsrådgivning hos barn med övervikt måste det 
utformas individuellt och man måste ta hänsyn till hela familjens vanor. 
 
Enligt Rössner (1988) har många överviktiga ett inbyggt motstånd mot att röra mera på sig. 
Det kan hänga ihop med att det kan vara svårt att röra på sig om man är stor, tung och 



  

otymplig, man är generad över sitt utseende och vill inte klä sig i gymnastikkläder eller 
badbyxor. Små ansträngningar kan kännas stora för att man blir svettig och flåsig på grund av 
den stora kroppshyddan.  
Om man motionerar får man en rad effekter på sin ämnesomsättning som är av stor betydelse 
vid fetma. Till fetman hör tre vanliga folksjukdomar, nämligen sockersjuka, högt blodtryck 
och höga blodfetter, alla dessa sjukdomar ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, som 
hjärnblödning och hjärtinfarkt. Vid dessa sjukdomar har motion mycket gynnsamma effekter. 
Rössner skriver att det är en vanlig missuppfattning att man tror att feta människor har en 
speciellt låg ämnesomsättning, flera undersökningar har visat att de varken har en störd eller 
för låg ämnesomsättning.  
 
Socialstyrelsen (1980) skriver att friska barn i regel har en så hög spontan aktivitet att det 
knappt går att förbättra deras allmänna kondition. Det är under den spontana leken som barnet 
tränar upp sin motoriska förmåga. De fysiskt mindre aktiva barnen, oftast de överviktiga 
barnen, betraktas ofta av andra eller av sig själva som klumpiga. De överviktiga barnen är ofta 
lågt värderade bland kompisarna och många barn tycker att klumpiga barn är detsamma som 
dumma barn. Ett barn som är klumpigare än sina kamrater kommer att misslyckas oftare än 
sina kamrater när de leker, och därmed blir de oftast sist valda vid lagindelningar. För att 
slippa visa sin klumpighet så undviker dessa barn lekar och aktiviteter som är alltför 
krävande. Detta i sin tur leder till att barnet får en lägre fysisk aktivitet och det motoriska 
gapet mellan barnet och kamraterna blir ännu större. En viktig grupp i detta sammanhang är 
vissa överviktiga barn som tycks ha utvecklat sin fetma på grund av bristfällig motorik och 
låg fysisk aktivitet. En låg aktivitet följs av fetma, och genom den ökande kroppsvikten följs 
de motoriska bristerna. 
Socialstyrelsen påpekar att skolgymnastiken måste se det som en av de viktigaste uppgifter att 
hjälpa dessa helt normala barn som är “lågpresterande“ när det gäller motorisk färdighet. Om 
man inte ser till att de får den hjälp de behöver, riskerar man att de får en livslång negativ 
inställning till fysisk aktivitet. 
Socialstyrelsen skriver att lärare borde tänka på att hjälpa barnen att lära sig lekar som de inte 
behärskar men som deras klasskamrater ägnar sig åt.  
Man ska i skolan försöka att välja roliga och stimulerande lekar och med eventuella 
tävlingsmoment inlagda på ett sätt att dessa uppfattas som positiva. Det är viktigt att motionen 
uppfattas som positiv, meningsfull och lustfylld, det ska vara roligt att komma till 
idrottslektionen. 
 
Enligt Rössner (1988) är kostrådgivning, beteendepåverkan och motion grundpelarna i 
behandling mot barnfetma. Han skriver att det kan vara lättare att motivera de äldre eleverna 
samtidigt som det kan var svårare på grund av att de har haft sina olämpliga kostvanor en 
längre tid.  
Genom att anpassa skolmåltiderna, föra in motion i schemat och påverka beteendet generellt 
blir det lättare att nå större grupper barn som behöver hjälp. 
Att ingripa i livsmönstret för ett överviktigt barn ska man veta att det med all säkerhet 
kommer att leda till komplicerade förhållanden i barnets omgivning. Man ska aldrig börja 
med att fråga hur mycket barnet äter, en sådan fråga innebär ofta ett hot, det är viktigt med ett 
ordentligt psykologiskt stöd när det gäller barn med övervikt. 
 
Det som Socialstyrelsen (1980) skriver om klumpiga barn, stärks här av Stephan Rössner. 
Många överviktiga barn minns med fasa våndan av att hoppa över plintar och bockar, samt att 
alltid bli sist vald i lagindelningar. Rössner (1999) skriver att det borde vara en utmaning för 



  

idrottslärare att finna motionsformer som gynnar dem som bäst behöver glädjen att röra på 
sig.  
Cykling och skidåkning är bra träningsformer för överviktiga, eftersom de sysselsätter stora 
muskelgrupper. En annan aktivitet som Rössner rekommenderar är simning, vilket är en av de 
allsidigaste motionsformer man kan syssla med.  
 

Våra attityder till fysisk aktivitet i skola och samhälle har sannolikt en stor betydelse 
för den framtida utveckligen av barnfetma. 

(Rössner, S. 1999 s. 160) 
 
En förstående, hjälpande och stödjande attityd är viktigt när man möter barn med övervikt, 
skriver Rössner (1988). Det är också nödvändigt att man vid tonårsfetma hjälper till att 
bekämpa fördomen som säger att man måste vara smal för att nå framgång i vårt land. 
Överviktiga barn måste få känna sig “vanliga“ trots sitt handikapp. Rössner avslutar med att 
skriva att grundregeln både för barn och vuxna när det gäller övervikt är att minska på intaget 
och öka på utgifterna så långt det går. 
 
Alla barn har behov av att uppleva känslan av att göra framsteg och att lyckas, skriver 
Socialstyrelsen (1980). Att tävla är ett sätt att värdera sina prestationer. Om barnet gång på 
gång misslyckas och upplever sig själv att stå stilla i sin utveckling eller rent av bli sämre 
uteblir den positiva effekten.  
Tävling kan ske utan konkurrens genom att till exempel tävla med sig själv, det vill säga att 
man mäter sin egna förbättring. 
Man ska tänka på att som lärare kan man genom kommentarer och beteende, starkt påverka 
barnens lust till aktivitet. All träning måste vara anpassad till barnets mognadsnivå, i vissa fall 
kan det skilja flera år i motorisk mognadsnivå mellan barn med samma ålder. 
 
Enligt Socialstyrelsen (1980) är det viktigt att barn tidigt får lära sig förstå att olika barn är bra 
på olika saker och att man som lärare ska försöka att avdramatisera situationen både för 
“vinnare“ och “förlorare“. 
Målsättningen med idrotten i skolan ska för det första vara att stimulera så många som möjligt 
till att röra på sig och för det andra ska man uppmuntra till en motionsform för barnen på 
deras fritid. 
 
 
Fysiska handikapp  
 
Här har vi valt att göra en avgränsning av vad som menas med fysiska handikapp. Med 
fysiska handikapp menar vi syn- och hörselskador samt rörelsehinder. 

Vad innebär fysiska handikapp? 
 
Sonja Calais von Stokkom och Lars Kebbon skriver i Magnus Tidemans (2000) bok 
”Perspektiv på funktionshinder och handikapp” att ordet ”handikapp” ofta används 
oreflekterat i dagligt tal. De skriver att ordet ibland avser egenskaper hos en individ och 
ibland syftar det på svårigheter i en given situation. Till exempel så märks en lätt hörselskada 
inte förrän man kommer i en bullrig miljö, så att man inte uppfattar vad andra säger. Genom 
att glasögon kan vara en fullgod kompensation för en synsvag så uppstår inte handikappet 
överhuvudtaget.  



  

Författarna fortsätter skriva att funktionsnedsättningen finns hos individen, men handikappet 
uppstår först i samspel mellan denne och den omgivande miljön.  
 
Det Nina Sjöblom och Camilla Jönsson stärker det som står i Tidemans bok. 
Sjöblom och Jönsson (2001) skriver om synskador och gör en definitionsskillnad mellan 
funktionshinder och handikapp. 
Funktionshinder är den nedsatta förmågan att använda synen och gör att en del hinder i 
tillvaron uppstår i de situationer då synen fyller en viktig funktion. Hindrena tar man sig över, 
på olika sätt, för att kunna leva med sin synskada. En del hinder går helt enkelt inte att ta sig 
förbi, det blir något man får lära sig leva med. Med hjälp och stöd från omgivningen lär sig 
barnen strategier för att kunna handskas med och komma förbi hindren. 
Handikapp är de begränsningar som uppstår då hindren inte går att komma förbi, på grund av 
olika orsaker. Ofta är de orsakade av omgivningen och miljön. 
 
Calais von Stokkom och Kebbons (Tideman 2000) liksom Sjöblom och Jönssons (2001) 
tankar går i enighet med det som står i Sohlmans (2000) bok.  
Där står det att ett handikapp påverkas av den enskildes livsvillkor, av samhällets utformning. 
 
Även Asmervik (1999) är här av samma åsikt. 
Han skriver att ett handikapp inte enbart är en egenskap hos individen, utan att det också har 
med samspelet mellan person och miljö att göra. Den fysiska och psykiska miljön har stor 
betydelse för hur bra eller dåligt den synskadade kommer att må.  
 
Orsaker till en synskada är i de flesta fall av ärftliga faktorer, skriver Else Momrak Haugann i 
Asmerviks (1999) bok. Även vävnader och ögats struktur kan vara skadad, men orsakerna kan 
också finnas i synnerven eller i hjärnan. Momrak Haugann fortsätter med att miljöpåverkan, 
till exempel en svår förlossning, infektioner och förgiftningar, kan leda till synnedsättnigar.  
 
Enligt Momrak Haugann skiljer WHO (VärldsHälsoOrganisationen) mellan måttlig 
synsvaghet, där synskärpa ligger mellan 0.3 och 0.1, uttalad synsvaghet, 0.1-0.05, och grav 
synskada, under 0.05.  
 
Att vara hörselskadad innebär att man har en kronisk hörselnedsättning som påverkar ens 
förmåga att uppfatta tal, musik och andra ljud, skriver Gunnel Blucher i Bergquists (1998) 
bok ”Att möta barn i behov av särskilt stöd”. Genom att använda hörapparat kan man bättre 
höra vad andra säger och man kan själv även tala med andra personer.  
Blucher fortsätter med att skillnaden mellan att vara hörselskadad och att vara döv är att döva 
personer har en så allvarlig hörselskada att de, trots hörapparat, inte kan uppfatta talat språk. 
På grund av detta påverkas även personens eget tal eftersom man inte hör sin egen röst och 
därför behöver de teckenspråk.  
 
Blucher skriver att hörselskador indelas i tre olika former. 
Lindriga hörselskador innebär att skadan inte medför hämningar i tal- och språkutvecklingen, 
men däremot medför det ofta att personen har svårt att uppfatta vad andra säger. Hos barn 
med medelsvåra hörselskador är den spontana tal- och språkutvecklingen hämmad, men den 
uteblir inte. Grava hörselskador eller dövhet medför att den spontana tal- och 
språkutvecklingen hämmas rejält eller helt uteblir vilket innebär att de blir beroende av 
läppavläsning samt teckenspråk.  
 



  

Einar Sletmo, som skriver i Asmerviks (1999) bok, menar att orsakerna till medfödda 
hörselskador till 50 procent består av genetiska faktorer. Han fortsätter med att även 
sjukdomen röda hund har fått stor uppmärksamhet i detta.  
 
Det Dammert (1996) skriver stärker Sletmos åsikt. 
Även han anser att arvsfaktorn samt röda hund hos gravida kvinnor kan vara bidragande 
orsaker till hörselnedsättning hos barn. Men han påpekar även att man idag vaccinerar 
tonårsflickor mot röda hund och därför är denna orsak ganska ovanlig idag. Vidare skriver 
han att olika öronsjukdomar kan leda till hörselnedsättning, skallskador, hjärnsjukdomar och 
missbildningar i örat.  
 
Enligt Anita Wessman (Bergquist, 1998) innebär ett rörelsehinder att kroppens 
rörelseförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller av skador av olika slag samt grad. Hon 
skriver att orsakerna kan vara ärftliga faktorer, syre- eller näringsbrist under graviditet eller 
förlossning samt virus eller infektioner. Vidare skriver Wessman att även trafikskador och 
tumörer kan ge skador i det centrala nervsystemet och därmed nedsatt rörelseförmåga.  
 
Liksom Wessman skriver Siri Wormnaes (Asmervik, 1999) att en funktionsstörning kan vara 
medfödd eller förvärvad genom en skada eller olycka. Vad det gäller den ärftliga faktorn så är 
Wormnaes av en annan åsikt än Wessman. Wormnaes anser att den inte alls har så stor 
betydelse. 
 

Vad utmärker fysiska handikapp?  
 
Synskador 
Dammert (1996) skriver att en synskadad person har nedsatt synförmåga i den utsträckningen 
att det är svårt eller omöjligt att läsa tryckt text eller att kunna orientera sig med hjälp av 
synen.  
  
En funktionell definition som Asmervik (1999) skriver om i sin bok är att vara ”pedagogiskt 
blind”, det vill säga att man ser så pass dåligt att man måste använda blindskrift som 
inlärningsmedium i skolan. Det finns dock glidande övergångar mellan de olika grupperna, 
personer med små synrester och som tidigare var tvungna att använda blindskrift kan nu läsa 
vanlig svart text med hjälp av bättre optiska hjälpmedel. Därmed är de inte längre pedagogiskt 
blinda.  
 
Asmervik skriver även om olika symptom på synskador. 
Ett avvikande utseende på ögonen och ett särpräglat rörelsemönster bör medföra en grundlig 
undersökning av synen. Man bör även vara uppmärksam på barnets ”synbeteende” som till 
exempel en ovanlig huvudställning när barnet undersöker något, att föremålet hålls precis 
framför ögonen eller att barnet grimaserar och blunder eller håller för ena ögat. Asmervik 
fortsätter med att klagomål på huvudvärk och ljuskänslighet samt ovilja mot att arbeta med 
saker där det krävs detaljkoncentration kan bero på synsvårigheter. Att barnet har ett 
”klumpigt” beteende och osäkra rörelser som gör att det ofta snubblar, inte ser eller att det inte 
intresserar sig för saker som befinner sig på långt håll kan också vara tecken på nedsatt syn.  
 
Hörselskador 
Enligt Sletmo (Asmervik, 1999) medför en hörselskada att man utsätts för 
informationssvårigheter och att det utgör ett kontakthinder.  



  

 
Det Rolf Knutsson skriver i sin bok ”Ung och hörselskadad”  går i enighet med Sletmos 
åsikter. 
Rolf Knutsson (1993) skriver att hörselskadade ofta kan meddela sig med tal till andra ganska 
bra men att det däremot kan uppstå svårigheter när man ska ta emot vad andra säger. Detta 
gör att samtal lätt blir störda och det uppstår missförstånd. Han skriver att många 
hörselskadade klarar av samtal som sker under lugna och ordnade former, gärna mellan två 
personer. Om flera personer deltar i samtalet blir ofta det ”mänskliga oljudet” störande. Att 
småprata som hörande människor ofta gör, är svårt för många hörselskadade, dels att uppfatta 
och dels att delta i.  
 
Rörelsehinder 
Wessman (Bergquist, 1998) tar upp cerebral pares (CP), ryggmärgsbrock, DAMP samt olika 
muskelsjukdomar som sjukdomar där barn kan ha nedsatt rörelseförmåga.  
 
Elever med rörelsehinder har ofta en medicinsk diagnos, skriver Wormnaes (Asmervik, 
1999). Hon har liksom Wessman nämnt cerebral pares, ryggmärgsbrock och 
muskelsjukdomar men även reumatiska sjukdomar, medfödd benskörhet, skallskador och 
ryggmärgsskador som sjukdomar där barn kan ha nedsatt rörelserörmåga. 
 

Hur kan man underlätta för barn med fysiska handikapp, med hjälp av idrotten? 
 
Synskador 
Enligt Sjöblom och Jönsson (2001) kan det vid pedagogisk planering vara bra att använda sig 
av följande punkter: 

• På vilket sätt kan man genomföra den här aktiviteten så att alla kan vara med? Tänk 
igenom syftet med alla delmoment. 

• Kan man ändra på något så att alla kan vara med? Välj ett annat material, ta bort 
tävlingsmoment med mera. 

• Om man ändå måste göra en särlösning, kan man göra det gruppvis, så att inte någon 
behöver bli utpekad och utanför? Det kan finnas fler barn som kan gynnas av att utföra 
det på olika sätt. 

• Om man måste göra en individuell särlösning, hur kan man göra för att minimera 
onödig särbehandlig? Kan man vara i samma sal, kan man ha en gemensam 
introduktion och avslutning eller kan vissa delmoment göras tillsammans? 

• Förstår alla barnen i gruppen varför man gör så här? Har gruppen förståelse och 
kunskap om vad funktionshindret innebär i det vi nu ska göra?  

 
Här kan ett samband ses mellan det Sjöblom och Jönsson skriver om förståelse och det 
Wormnaes (Asmervik, 1999) anser.  
Wormnaes skriver att om de vuxna visar att det är naturligt att en uppgift kan lösas på olika 
sätt utifrån de förutsättningar eleverna har, kommer även detta att upplevas som en 
självklarhet hos eleverna. 
 
För barn med synskador är det viktigt med ett tryggt och tydligt ledarskap i rutiner och 
aktiviteter, skriver Sjöblom och Jönsson (2001). Bristen på information kan göra barnet 
mycket osäkert. Författarna fortsätter med att ett tryggt ledarskap är att bland annat använda 
språket på ett tydligt sätt. Genom att förtydliga och ge information får alla barn veta var man 



  

är, vilka mer som är där, vad man ska göra, vad man sedan ska göra och vad det är för saker 
man ska använda.  
 
Sjöblom och Jönsson skriver att när man leder barn enskilt eller i grupp i en aktivitet ska man 
ge tydliga instruktioner som blir ett slags ramar att hålla sig inom för att lyckas med 
uppgiften.  
 
Enligt Asmervik (1999) bör en lärare inte dra slutsatsen att barnet inte kan fullfölja en 
aktivitet på grund av att det är blint eller synskadat. Det kan helt enkelt vara så att barnet 
saknar den kunskapen, det har inte fått anledning att lära sig eller att klara av det på egen 
hand.  
 
Viktigt att tänka på när man har en synskadad elev är att utgå från vad elevens synnedsättning 
ger för svårigheter, skriver Sjöblom och Jönsson (2001), att man väljer rätt miljö och material 
och att man tänker på hur man sitter eller står beroende på var man är i salen. Det är också 
viktigt att göra tydliga övergångar, vara extra tydlig med ord, när man börjar eller avslutar en 
aktivitet. Låt ett synskadat barn titta nära eller känna på saker och material. Sjöblom och 
Jönsson fortsätter med att riktningar måste ges med ord som är begripliga för eleven och alltid 
använda namn i samtal.  
 
Sjöblom och Jönsson skriver att alla former av utflykter och uteaktiviteter måste planeras 
mycket noggrant för att ett synskadat barn ska kunna delta och få ut något av det. 
Sommarens mest soliga och härliga dagar kan vara oerhört obehagliga och mycket 
begränsande för ett barn som är ljuskänsligt. Det kan värka i ögonen och barnet ser inget alls 
när solljuset bländar. Likaså kan det vara meningslöst att vara ute på eftermiddagen under 
vinterhalvåret då det blir mörkt tidigt. Ett barn som inte har något mörkerseende blir då 
fullständigt vilse och begränsat. 
Författarna fortsätter skriva att när det har snöat och de flesta barn rusar ut i snön med pulkor 
så stöter ett synskadat barn på en helt ny miljö fast den tidigare var känd. Miljön har 
förändrats både för syn, hörseln och känseln.  
 
Hörselskador  
Enligt Sletmo (Asmervik, 1999) så har det sociala klimatet i klassen betydelse för hur bra 
effekt de insatser man gör får för barnet med hörselskador. Vidare skriver han att det 
underlättar om eleverna kan sitta i en halvcirkel eller U-form samt att minska klassen kan vara 
aktuellt. Han skriver att det även finns enkla regler att följa. 
Man ska tänka på att vända sig mot den som inte hör så bra när det är dags att säga något och 
ge en ”startsignal”. Det är viktigt att prata tydligt och inte för fort, skrik inte till en person som 
har hörapparat. 
Sletmo påpekar att när det är mycket oväsen, till exempel i en gymnastik- eller matsal, är det 
omöjligt att använda hörapparat. Man ska då ge signaler med händerna och använda sig av 
gester och tecken.  
 
Rörelsehinder 
Wormnaes (Asmervik, 1999) skriver att de som har rörelsesvårigheter är beroende av en 
omfattande och ständig träning för att nå funktionella rörelser och för att motverka 
felställningar. Vidare skriver Wormnaes att fysisk aktivitet är av stor betydelse för alla 
rörelsehindrade barn därför att den kan förbättra kroppsmedvetenheten. Hon skriver att den 
fysiska aktiviteten tycks vara bra för att skapa social samhörighet och att den stärker 
självtilliten.  



  

 
Många aktiviteter är meningsfulla för både den rörelsehindrade och resten av klassen, skriver 
Wormnaes, även om alla inte kan göra exakt samma övningar. 
Det som Sjöblom och Jönsson (2001) skriver om synskadade elever återspeglas i det som 
Wormnaes (Asmervik, 1999) skriver om rörelsehindrade elever, det vill säga att de kan arbeta 
parvis eller i grupper.  
Vidare ger hon förslag på olika redskap som man kan använda sig av.  
Eleverna kan använda sig av bollar, ballonger eller ringar. Även ribbstolar, gymnastikmattor, 
och klätterrep kan användas på olika sätt. Det finns också många idrottsgrenar som de 
rörelsehindrade kan utöva, framförallt korgboll, boccia, sittande volleyboll, bordtennis, 
bågskytte, orientering i rullstol, tandemcykling, paddling och ridning. På vintern kan 
aktiviteter som skidåkning, hunddragen pulka och kälkåkning bidra till en ökad fysisk 
utveckling, skriver Wormnaes. 
 
Elever med rörelsehinder ska även de kunna ta del av utflykter, samtidigt som de i vissa 
avseenden får acceptera att de inte kan vara med på allt som anordnas anser Wormnaes 
(Asmervik, 1999).  
 
Danslek är ett begrepp som Erna Grönlund (1988) skriver om sin bok ”Danslek med 
rörelsehindrade barn”. Danslek är speciellt lämpad för barn som går i förskolan, skriver hon, 
men eftersom det handlar om lekfull dansträning passar den oavsett ålder för barn som har 
något handikapp eller särskilda svårigheter. Vidare skriver hon att danslekens mål är att 
barnet ska utvecklas personligen samt sin motorik. 
 
Wormnaes (Asmervik, 1999) tankar om rörelsehindrade barns fysiska aktivitet stärks av det 
Grönlund (1988) skriver. 
Genom att träna motoriken så ökar därmed barnets rörlighet och fysiska aktivitet, anser 
Grönlund. Även kropps- och rumsuppfattningen förbättras, koordinationen utvecklas och 
perceptionen tränas. Genom att jaguppfattningen stärks, självständighet och initiativförmågan 
ökar samt att kontaktbarhet och samarbetsförmågan stärks utvecklas barnets personlighet, 
skriver Grönlund.  
 
 
Mobbning 

Vad innebär mobbning? 
 

Man brukar tala om mobbning när en eller flera personer, vid upprepande tillfällen 
och under en viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon 
som har svårt att försvara sig.  

(Olweus, D. 1999 s. 9) 
 
Dan Olweus (1999) skriver i sin bok “För föräldrar, Mobbning bland barn och ungdomar“ 
att man skiljer mellan olika sorters mobbning; direkt mobbning och indirekt mobbning. Med 
direkt mobbning menas att den utsatta får slag, sparkar, skällsord, blir hotad eller får hånfulla 
kommentarer. När det gäller indirekt mobbning handlar det mer om att bli utfrusen, att inte få 
vara med i kompiskretsen längre, man blir baktalad eller att andra medvetet gör så att man 
inte får vänner.  
 
Christer Olsson (1998) är här av samma åsikt som Olweus, även han har skrivit om skillnaden 
mellan direkt och indirekt mobbning. Olsson skriver vidare att vi inte får rangordna 



  

mobbning, man ska inte tro att fysisk mobbning alltid är värre än till exempel verbal 
mobbning. 
 
Olweus (1999) skriver att även retsamhet kan räknas till mobbning om den ständigt upprepas 
och om den utsatte ger tydliga tecken på obehag. Men här är det viktigt att man också känner 
till att det även finns vänskaplig retsamhet. När två personer med ungefär samma fysiska eller 
psykiska styrka slåss eller bråkar räknas inte detta som mobbning. 
 
Undersökningar som Olweus gjort visar att cirka 15 procent av alla grundskoleelever är 
regelbundet inblandade i någon form av mobbning, antingen som mobbare eller som offer. Av 
dessa 15 procent är cirka nio procent mobboffer och cirka sex procent är elever som mobbar 
andra. 
Av siffrorna att döma är mobbning ett stort problem i skolans värld, och man har sett flera 
tecken på att mobbningen har blivit mer utbrett och tagit allvarligare former idag än för 10-15 
år sedan. Vanligast är att mobbningen sker bland elever i samma klass eller i samma årskurs 
och många elever i de lägre klasserna utsätts av äldre elever. 
 
Olweus säger vidare att det är fler pojkar än flickor som mobbar, och bland de flickor som blir 
mobbade är det huvudsakligen pojkar som mobbar dem. Han säger också att det är något fler 
pojkar än flickor som blir mobboffer. När det gäller pojkar är det vanligast med direkt 
mobbning, medan det hos flickorna är vanligast med indirekt mobbning som är svårare att 
upptäcka.  
 
Många tror att mobbningen för elever inte sker på skolan utan att den sker på vägen till eller 
från skolan. Enligt Olweus forskning, där han har undersökt mobbning bland 17 000 svenska 
elever, så är detta inte fallet utan han kom fram till att den största delen av mobbningen 
skedde i skolan. Det vanligaste var att det skedde på rasterna, på skolgården, i korridorerna 
och på mer gömda platser. I klassrum där inte läraren ser eller reagerar på dåligt beteende 
elever emellan, kan det också förekomma mobbning. Olweus betonar vikten av ansvar för 
lärare och skolledning när det gäller mobbning i skolan. 
Andra ställen där mobbning eller mobbningstendenser märks är i förskolan, på lekplatser, på 
fritidsgårdar och i idrottssammanhang. 
 
Olweus tar i sin bok upp några myter om mobbning som kan vara bra att känna till. Han 
skriver bland annat att mobbning inte är vanligare i stora klasser eller på stora skolor, 
mobbning är inte heller vanligare på större orter än på mindre. Vidare fortsätter han att 
mobbning i skolan inte är en följd av konkurrens eller betygsjakt. Mobbarens aggressiva 
beteende beror i de flesta fall inte på vantrivsel eller av att känna sig misslyckad och det är 
inte heller så vanligt som man tror att elever skulle bli mobbade av yttre fysiska avvikelser 
som glasögon, fetma, rött hår eller annorlunda kläder. Dessa myter bygger på hans egna 
systematiska undersökningar. 
 
Det som Svein Otto Aarland skriver stärker Olweus undersökningar. 
Svein Otto Aarland (1988) tar i sin bok “Mobbning och våld, Hur du förebygger“, upp 
betydelsen av skolans storlek, han tror inte heller att det är vanligare med mobbning i stora 
skolor. Han tror däremot att mobbningen döljs bättre på de stora skolorna än på de mindre. 
När det gäller vilka som blir mobbade skriver Aarland att vad gäller stora fysiska avvikelser 
har han den erfarenheten att folk ofta blir blyga och förvirrade, vilket skrämmer bort dem från 
vidare kontakt, även från negativ kontakt som ofta visar sig i form av mobbning. 
 



  

Enligt Olweus (1999) är det upp till läraren och skolpersonalen hur utbredd mobbningen blir 
på deras skola och i deras klassrum. Det är lärarens beteendet, attityder och rutiner som får 
den avgörande rollen hur utbredd mobbningen blir. Lärarens uppgift blir att hitta orsaker till 
mobbningen, personliga egenskaper eller typiska reaktionsmönster. 
 

I Sverige har man infört en formulering i skollagen om att “den som verkar inom 
skolan är skyldig att aktivt motverka alla former av kränkande behandling som 
mobbning och rasistiska beteenden“. (Lag 1997:1212) I “Läroplan för 
grundskolan“ (8) slås fast att “ingen skall i skolan utsättas för mobbning“.  

(Olweus, D 1999 s. 29) 
 
Olweus skriver även vad som blir följden om man inte motverkar mobbningen. 
 

Våra undersökningar har visat att långvarig mobbning kan sätta djupa spår och 
leda till en depressiv attityd och en mer negativ självbild, även långt efter att 
mobbningen har upphört. 

 (Olweus, D 1999 s.26) 
 
Dan Olweus (1986) har skrivit ytterligare en bok som heter “Mobbning, Vad vi vet och vad vi 
kan göra“. I den boken skriver han att skolan är speciell, det är en plats där en massa olika 
människor sätts ihop i grupper där de kanske inte alls vill vara och där man inte har valt sina 
klasskamrater. Han skriver att inga svenska skolor kan kalla sig “mobbningssäkra“. 
 

Vad utmärker mobbning? 
 
Olweus (1999) tar i sin bok upp att det finns två typer av mobboffer, det passiva eller 
undergivna mobboffret och det provocerande mobboffret. Det två olika typerna av mobboffer 
har flera olika kännetecken, varje mobboffer kan visa en eller flera av dessa.  
 
Det passiva eller undergivna mobboffret:  
- stillsamma, försiktiga och känsliga elever som kan ha lätt för att gråta 
- har en negativ självbild, osäkra barn med dåligt självförtroende 
- har få eller inga vänner alls 
- rädda för att slå eller göra sig illa 
- har oftast lättare att umgås med vuxna människor 
- tycker inte om att slåss, är fysiskt svagare än sina klasskamrater (gäller främst pojkar) 
 
Det provocerande mobboffret: 
Denna typ av mobboffer är mindre vanlig än den andra. När den väl förekommer i en klass så 
är oftast hela klassen involverad i trakasserierna. 
- dessa elever brusar lätt upp, och om de blir mobbade försöker de att ge igen, men oftast utan             

någon större framgång  
- rastlösa, omogna och klumpiga. Kan ses som allmänt besvärliga och okoncentrerade 
- en del kan ses som hyperaktiva, dvs. rastlösa och oroliga med koncentrationssvårigheter 
- genom sitt beteende är de inte särskilt omtyckta av vuxna 
- dessa elever kan ge sig på andra svagare elever i sin tur 
 
Olweus (1999) har också sett en del generella drag hos de elever som mobbar andra. Men 
samma sak gäller här, att mobbaren kan visa en eller flera av dessa drag.  



  

Olweus skriver att eleven har en positiv bild av våld. Har en förmåga att undertrycka andra 
elever och dominera över dem. Försöker att hävda sig genom makt och hot för att få sig vilja 
igenom. Eleven är oftast fysiskt starkare än sina klasskamrater, och speciellt i jämförelse med 
mobboffret. Eleven kan ha svårt att följa regler, är hetsig och impulsiv och kan ha svårt att 
tåla motgångar. Dessa elever vill visa sig tuffa och har ofta svårt för att visa medkänsla till 
sina klasskamrater. De kan uppträda aggressivt mot vuxna, lärare och även föräldrar, men har 
oftast lätt att prata för sig . 
 
Aarland (1988) har till skillnad från Olweus (1999), delat i mobboffer och mobbare i de lägre- 
och högre årskurserna.  
När det gäller mobbare i de lägre årskurserna anser Aarland att man ska vara observant på de 
elever som ständigt far runt och visar en våldsam aktivitet. För att upptäcka offer ska man 
vara observant på de elever som står stilla, gömmer sig och är ensamma. 
I de högre årskurserna skriver han att man ska vara observant på de elever som står i klungor 
och ständigt står stilla och uppehåller sig på samma undanskymda ställe, detta utmärker 
nämligen mobbare. När det gäller offer på de högre årskurserna ska man vara observant på 
den elev som uppehåller sig så långt borta från klungan som möjligt. 
 
Enligt Olweus (1999) varierar mobbarnas popularitet väldigt från fall till fall, en del är 
omtyckta och en del är det inte alls. Mobbarnas popularitet minskar ju längre upp i 
årskurserna man kommer. Han säger att det finns en uppfattning kring mobbare, att de ska 
vara osäkra och ängsliga små barn under den tuffa ytan som de visar utåt. Men enligt hans 
forskning har det visat sig att så inte är fallet. Antingen visar de väldigt lite av detta eller så 
ligger deras självkänsla på genomsnittsnivån.  
 
Något som Olweus även tar upp är mobbning i form av en gruppfenomen. Det finns ibland 
elever som inte själva tar initiativet till mobbningen men som gärna är med lite vid sidan om, 
man kan kalla dessa personer som kan vara en eller flera, för passiva mobbare eller 
medlöpare.  
Dessa gruppfenomen kan enligt Olweus förekomma såsom social smitta, vilket innebär att 
eleven ser upp till en mobbaren och kan då bli påverkad att medverka i mobbningen. De som 
blir “smittade“ är ofta osäkra elever. 
Om inte lärare, klasskamrater och annan personal försöker stoppa mobbningen utan bara 
blundar för den, leder det till att mobbaren och medlöparna känner en sorts seger vilket i sin 
tur oftast leder till att fler i klassen blir medlöpare. Dessa elever får en sorts försvagning av 
sina normala spärrar mot aggressiva tendenser vilket gör att de blir delaktiga i mobbningen. 
Ett annat gruppfenomen som man kan se är, elever som känner en minskad känsla av 
personligt ansvar. Dessa elever känner mindre ansvar och får inte lika mycket skuldkänslor 
om man är fler vid mobbningen. Här är det oftast hyggliga men lättpåverkade elever som 
deltar i mobbningen utan att tänka efter.  
Till sist har vi de elever som ger gradvisa förändringar i sin uppfattning av mobboffret. De 
ständiga påhoppen av mobbarna gör att mobboffret till slut uppfattas som en värdelös person 
som nästan tigger om bråk och stryk. Detta gör att skuldkänslorna hos mobbarna  minskar, och 
kan vara en förklaring till varför inte klasskamrater försöker ingripa. 
 
Olssons (1998) skriver att det inte räcker med ett offer och en översittare för att mobbning ska 
utvecklas. Utan det krävs också medlöpare. Man kan tycka att medlöparna är relativt 
oskyldiga men det är ju dem som får översittaren att fortsätta, utan dem bildas ingen grupp 
och då blir mobbaren ensam. Olsson skriver att han kan tycka synd om mobbaren för den han 
är innerst inne, men när det gäller medlöparna tycker han att de är fega som inte tar ställning, 



  

för så fort inte mobbaren är närvarande kan de vara hur snälla som helst mot offret. Han 
menar att mobbaren i alla fall tar risker. 
Han har träffat offer som säger att medlöparna var värst för att man aldrig visste var man hade 
dem. Den mobbade har kunnat känna en viss respekt för översittaren för de visste vad han 
eller hon stod för. 
 
Han skriver också att i orsakerna till att en elev börjar mobba andra, kan man tyda spår i hur 
barnet behandlas hemma. Om barnets föräldrar inte sätter tydliga ramar och regler för barnets 
aggressiva beteende så kommer sannolikt beteendet att fortsätta, tills någon annan sätter 
gränserna istället. 
 
I Olweus (1999) forskning har det visat sig att pojkar som mobbar i skolåldern löper en större 
risk, än andra pojkar, att senare i livet bli involverad i kriminalitet, alkoholmissbruk och 
liknande saker. 
Olsson (1998) stärker Olweus uppfattning genom att skriva om undersökningar som visar att 
barn som inte kommer ifrån sitt destruktiva beteende, löper fyra gånger så stor risk som andra 
barn att så småningom hamna i kriminalitet. Men han skriver också att det inte bara är den 
mobbade som behöver hjälp utan också den som mobbar. 
 
Aarland (1988) skriver om musik och våld, att olika människor reagerar olika på olika sorters 
musik. Han tar i sin bok upp hårdrocksmusiken som många ungdomar lyssnar på. Han har 
genom sin erfarenhet kommit fram till en hypotes som innebär: att ungdomar som har en 
alltför liten aggressionshämning och lyssnar på denna musik får en aggressionsutlösande 
funktion, medan ungdomar som har starka hämningar istället känner att de får avreagera sig 
genom att lyssna på musiken. Detta gäller även punkmusiken och popmusiken, dock inte all, 
men det gäller att man som lärare lyssnar på texterna och deras budskap. 
 
Till skillnad från Olweus så beskriver Aarland att våld och mobbning har ett samband, men 
att man skiljer på aggression och våld. 
Aarland skriver att med aggression menar man handlingar och/eller impulser som har skada 
eller förstörelse som avsikt eller följd. Och våld står för handlingar som har skada som avsikt 
och/eller följd. Aarland menar att mobbning ibland kan vara ett uttryck för att avreagera sig, 
vilket han kallar “förskjuten aggression“. Han förklarar det genom att berätta att barn som 
utsätts för brutala handlingar i hemmet, får ett aggressivt behov uppbyggt inom sig. Barnet 
måste på något sätt få ut sina aggressioner men samtidigt vill inte barnet riskera att få igen, 
därför riktas aggressionerna mot den svaga, ett offer som inte kan ge igen.  
 

Hur kan man underlätta det för barn som är mobbade, med hjälp av idrotten? 
 
Enligt Olweus (1999) ska man inte ta för givet att mobboffret själv berättar om mobbningen 
som den utsätts för, så det gäller att samtliga lärare på skolan är observanta och 
uppmärksamma på tecken och förändringar som tyder på mobbning. En elev kan vara rädd för 
att berätta för en vuxen i tron att det då bara förvärrar situationen. Olweus påpekar också att 
det är viktigt att man inte bortförklarar problemen och tror att de ska gå över av sig självt. 
 
Olweus skriver att man aldrig ska ta upp ett mobbningsproblem i en klass om man inte har 
den tid som krävs för att trakasserierna ska upphöra, man ska med andra ord inte göra det 
hastigt och i förbifarten utan att se till att mobboffret får skydd och den trygghet han eller hon 



  

behöver. För den utsatte är det viktigast med tryggheten, vilket den får genom att skola och 
hem har ett bra samarbete och ett tätt informationsutbyte sinsemellan. 
 
Några råd som Olweus ger till mobboffrets föräldrar är bland annat att försöka stärka barnets 
självförtroende, genom exempelvis talanger eller positiva egenskaper. Man ska hjälpa barnet 
att få kontakt med andra jämnåriga barn, inom exempelvis musik, sport eller annan 
fritidssysselsättning. Få barnet att ta kontakt med någon annan elev i klassen eller i 
parallellklassen, även ge råd hur man kan gå tillväga när man vill bli kompis med någon.  
Man ska stödja barnet till att ta kontakt med andra och stödja aktiviteter utanför familjen samt 
försöka att inte överbeskydda barnet. 
 
Olweus trycker på hur viktigt det är att vuxna både i skolan och i hemmet försöker få en miljö 
med engagemang, värme och positivitet samtidigt som man måste hålla på fasta gränser på 
vad som är acceptabelt och inte. Man bör inte heller ha en fysisk eller fientlig negativ påföljd 
om en elev skulle bryta mot de uppsatta reglerna. Han ger i sin bok några grundregler för 
personer som jobbar inom omsorgen, bl.a. att man inte ska ge vika när det gäller barn, för att 
barn vill ha ramar och regler att följa, det ger dem trygghet. Barn har ett stort behov av att 
känna sig viktiga, få känna värme och kärlek. Man ska försöka att inte bryta 
överenskommelser med barn, i så fall ska man ha goda skäl till det så att barnet ändå känner 
sig trygg och kan lita på den vuxne. Skräm aldrig ett barn till lydnad, skydda barnet mot saker 
som det inte kan påverka. Man ska skratta med ett barn inte åt ett barn, barnet kan bli djupt 
sårat och mycket kan döljas bakom en mask om man skrattar åt ett barn. Om man uppmuntrar 
barnet så motiveras det till samarbete och positivt stöd stärker barnets självkänsla. Man måste 
som vuxen komma ihåg att man är en förebild för barnen, det man gör, det gör också barnet. 
 
Olweus (1986) tar också upp att det är viktigt med gemensamma regler mot mobbning i en 
klass. Några grundregler man kan utgå från är för det första att man inte ska mobba andra, för 
det andra ska man hjälpa elever som blir mobbade och för det tredje ska man bry sig om 
elever som lätt blir ensamma. För att eleverna ska bli medvetna om vad reglerna innebär kan 
man visa en videofilm som visar respektive beteende. Om man har dessa regler kan vissa 
elever känna att de inte “skvallrar“ om de berättar att en annan elev blir mobbad, istället visar 
det att de har medkänsla för mobboffret. Man kan också berätta i klassen att de som är 
ensamma kan ha svårt att ta kontakt med andra elever, vilket gör att man kan få vara uthållig 
och uppmuntra den ensamma en tid innan personen vågar umgås med sina klasskamrater. 
Med beröm kan man påverka elevers beteende, vilket i sin tur kan motverka mobbning i en 
grupp. Olweus skriver också att man kan låta mobboffret och en av de populärare eleverna i 
klassen få göra någonting ihop att till exempel redovisning, forskning har visat att sådana 
arrangemang kan leda till ökad popularitet hos mobboffret. Men viktigt att tänka på är att man 
måste välja uppgifter som man vet att eleven klarar av, annars kan det bli en motsatt effekt. 
 
Enligt Aarland (1988) så har lärare-elev kontakten betydelse när det gäller mobbning. Om en 
lärare och en elev tycker bra om varandra och har en bra stämning så är det mindre troligt att 
den eleven skulle utföra en handling som denne vet skulle ogillas av läraren. 
Läraren får heller inte vara för upptagen av sitt eget ämne så att han eller hon inte ser eleverna 
och deras behov. 
 
Aarland har också med tips till lärare i sin bok som gör att man kanske kommer att upptäcka 
förhållanden i klassen som man inte tidigare har varit uppmärksam på, däribland också 
mobbning. Man ska efter man har haft en lektion sätta sig ner med papper och penna, rita av 
salen och sätta ett märke för de elever som har styrt din uppmärksamhet just den lektionen, 



  

också skriva ned vad som gjorde att du mindes just dessa elever. Då får man svar på vart man 
har vänt sin undervisning och vad som har styrt uppmärksamheten. Sedan bestämmer man 
vart man ska rikta sina frågor och sin uppmärksamhet till nästa timme. När man gör på detta 
sätt är det läraren själv som styr sin uppmärksamhet och inte de aktiva eleverna i klassen.  
Det kan lätt bli att man bara ser de aktiva och de “bråkiga“ eleverna i en klass men på detta 
sätt blir även de “neutrala, osedda“ barnen sedda. Man får syn på de passiva eleverna som kan 
vara socialt isolerade, frivilligt eller ofrivilligt.  
 
När det gäller strategier för att förhindra mobbning och våld i en klass, skriver Aarland om 
hur viktigt det är att hitta metoder som skapar en positiv miljö mellan eleverna. Hitta metoder 
som gör undervisningen intressant och som leder till att inlärningen sker i ett socialt 
sammanhang där eleverna är ömsesidigt beroende av varandra. Han menar att ju mer vi 
anstränger oss på att arbeta och på att lära oss något, ju mindre kraft har vi över till 
förstörelse.  
Om man har elevsamarbete i en klass så leder det automatiskt till att eleverna knyter band till 
varandra, band som blir starkare och starkare, och som även finns med utanför 
undervisningssalarna. 
 
Aarland skriver om människors självuppfattning, vilket innebär den syn man har på sig själv. 
Den kan vara positiv, negativ eller neutral. Självuppfattningen skapas genom samvaro med 
andra människor, familj, vänner och klasskamrater. Vår självuppfattning utvecklas av andra 
människors reaktioner på oss. Ju betydelsefullare dom är för oss desto större roll spelar de för 
vår självuppfattning.  
För mindre barn spelar föräldrarnas reaktioner en viktig roll, men för tonåringar börjar 
kompisar betyda mer och mer. Vid positiva reaktioner skapas det en positiv självkänsla och 
vid en negativ reaktion skapar det en negativ självbild av barnet. 
Enligt Aarland hävdar psykologerna att den som har en negativ självuppfattning, lättare bli 
utsatt av trakasserier än andra. Den som har en negativ syn på sig själv, har en tendens att 
handla så att kamraterna reagerar negativt. Så skolans uppgift blir att ge eleverna positiva 
erfarenheter.  
 
Det Aarland skriver om negativ självuppfattning kan man koppla till Olssons bild av det 
provocerande offret. 
Olsson (1998) skriver att det finns mobbningsforskare som kallar en mindre grupp mobboffer 
för provocerande offer, de ska genom sitt sätt att uppträda ta på sig folks vrede. Olsson menar 
att det kan aldrig vara den mobbades fel att mobbningen sker. Han säger att offren ska ta 
ansvar för sitt eget uppträdande men inte för att andra mobbar. I en mobbningssituation där 
det förekommer provocerande offer, ska man lära omgivningen att de har rätt att visa sin 
irritation, men att de inte har rätten att mobba någon. Självklart ska man också försöka att lära 
den som provocerar ett nytt handlingsmönster. 
 
Han nämner även tre grundförutsättningar för mobbningsarbete: 
-  Man ska skapa en medvetenhet om hela problematiken. 
-  Hela skolan ska ha den gemensamma attityden, att mobbning är något som ingen kan              

acceptera. 
-  Arbeta tillsammans med eleverna. Ta tillvara deras idéer och erfarenhet. 
 
Det finns bara en sak att göra när ett barn mobbas skriver Olsson, det är att omedelbart börja 
ta tag i det och inte ge sig förrän man kommit tillrätta med det.  



  

Metod 
 
Vad gäller vår litteraturdel har vi valt att behandla dessa sex svårigheter: stress, läs- och 
skrivsvårigheter, DAMP, övervikt, fysiska handikapp och mobbning. Valet av svårigheter 
gjorde vi utifrån vad vi tror är mest förekommande i dagens skola. Vi har valt att lägga 
tyngdpunkten på litteraturdelen i vå rt arbete. Svårigheterna delade vi upp mellan oss utifrån 
personligt intresse. För att få den begränsning vi ville av arbetet valde vi att läsa två till fyra 
böcker inom varje svårighet.  Vi har valt att använda oss av tre underrubriker till varje 
svårighet för att få en bra struktur i arbetet. 
Dessa underrubriker är: 
- Vad innebär “svårigheten“ ? 
- Vad utmärker “svårigheten“ ? 
- Hur kan man underlätta för barn med “svårigheten“, med hjälp av idrotten? 
 
Genom att ha läst och diskuterat varandras arbeten har vi lyckats få en bra balans mellan 
svårigheterna. Hela arbetet är vinklat mot idrotten tack vare vårt genuina intresse. 
 
Urval 
 
Med den empiriska delen vill vi åskådliggöra den litterära delen av arbetet. 
I den empiriska delen har vi utgått från att ha så stor spridning som möjligt när det gäller yrke 
och erfarenhet inom området. Vår tanke var att intervjua åtta personer, vi fick svar ifrån sju. 
 
När vi skulle göra urvalet av respondenter valde vi tre stycken med specialkompetens inom 
området och de resterande är tjänstgörande idrottslärare.  
Bland dessa tre har vi en man som har arbetat som skolpsykolog i snart 30 år. Startade ett 
sensomotoriskt centrum och har stor erfarenhet av barn med inlärningssvårigheter. Har 
dessutom föreläst och varit kursledare samt även skrivit ett flertal böcker som finns på 
marknaden. Arbetar idag halvtid som psykolog och halvtid med att diagnostisera barn med 
svårigheter.  
Den andra respondenten är en kvinna som har tagit gymnastikdirektörexamen. Arbetade på 
högstadiet de åtta första åren och har efter det jobbat på låg- och mellanstadiet. Har undervisat 
på en lärarutbildning i ämnet idrott. Idag arbetar hon som idrottslärare i år 1-3, har även 
motorikträning där föräldrar och assistenter arbetar med barnen. Undervisar blivande 
förskollärare och pedagoger i ämnet Rörelse, samt är motorik- och pedagogisk utredare i flera 
kommuner. 
Den tredje respondenten har vi tyvärr inte kunnat behandla eftersom vi inte fick in svaret i tid. 
 
De tjänstgörande idrottslärarna valde vi medvetet utifrån deras kön. Eftersom vi båda blir 
idrottslärare, valde vi att tillfråga lärare som har idrott utan någon specialutbildning inom 
dessa svårigheter.   
 
En av de kvinnliga idrottslärarna har läst 140 poäng på en idrottshögskola med inriktning 
specialidrottstränarutbildning. Innan utbildningen arbetade hon som sjukvårdsbiträde och 
undersköterska inom barnpsykiatrin, intensiven och infektionskliniken. Idag arbetar hon som 
idrottslärare i år 4-9, där hon även har specialidrott. Har hjärt- och lungräddning i år 9. 
 
Den andra kvinnliga läraren är tidigare legitimerad sjuksköterska, och har läst 120 poäng för 
att bli idrottslärare. Arbetar sedan fem år tillbaka som idrottslärare. 



  

Den första manliga idrottsläraren har läst idrott och hälsa på en idrottshögskola, utbildningen 
motsvarar 180 poäng. För närvarande arbetar han som idrottslärare med barn och ungdomar i 
år 7 till gymnasiet. 
 
Den andra manliga respondenten har ingen utbildning inom ämnet men har arbetat som 
idrottslärare i 28 år. Genom denna lärare fick vi tipset att kontakta ytterligare en person som 
anses vara mycket intresserad av specialidrott.  
 
Denna manliga person utbildade sig till idrottslärare för snart 30 år sedan och har på senare år 
gått en kurs i motorisk träning för fysiskt och psykiskt utvecklingshämmade som motsvarar 
20 poäng. Han har arbetat som idrottslärare i 25 år och arbetar sedan fyra år tillbaka som 
rektor. 
 
Genomförande 
 
Vi har läst valda delar ur boken Som man frågar får man svar -en introduktion i intervju- och 
enkätteknik (1995) som är skriven av Bengt-Erik Andersson där han skriver att enkäter inte 
lika lätt går in på djupet som intervjuer kan göra. Genom att ha läst detta kom vi fram till att 
intervjuer var den bästa formen. 
 
Vi valde att göra skriftliga intervjufrågor till våra respondenter därför att vi inte ville påverka 
dem med våra personligheter. Andersson (1995) skriver även i sin bok att intervjuaren kan 
med sitt uppträdande och personlighet påverka intervjupersonen. Intervjupersonen kan även 
påverka intervjuaren.  
Eftersom vi har en mer eller mindre relation till några av respondenterna kände vi att detta 
kunde påverka svaren samt att när man är två som tillsammans gör ett arbete kan det ge olika 
svar beroende på vem intervjuaren är. För att den empiriska delen ska få sin rätt i arbetet 
ansåg vi att detta var den bästa metoden. 
 
Enligt Runa Patell och Ulla Tebelius bok Grundbok i forskningsmetodik (1987) har vi använt 
oss av ostrukturerade intervjufrågor som har en  standardiserad form. Patell skriver att man 
ska inleda med neutrala frågor och avsluta med utrymme för kommentarer, vilket vi har 
använt oss av i våra skriftliga intervjufrågor. Vi har försökt att följa Patells tips inför 
frågeformuleringen. Rekommendationerna är att undvika långa och ledande frågor som inte 
får vara för många. Man ska undvika förutsättande frågor, undvika svåra och främmande ord 
samt vara försiktig med fackuttryck. 
 
Fördelarna med denna metod vill vi än en gång påpeka är, att det inte finns någon möjlighet 
att påverka de svar som respondenterna ger. Man får konkreta svar som är lätta att jämföra i 
resultatdelen. Är man två är denna metod till fördel eftersom den ger respondenterna samma 
utgångspunkt i intervjun. Hade vi delat upp frågorna mellan oss i en muntlig intervju så hade 
frågorna troligtvis inte uppfattats på samma sätt av respondenterna. Varför inte en av oss 
gjorde de muntliga intervjufrågorna var att vi båda skulle vara lika delaktiga i hela arbetet.  
Nackdelarna är att vi inte kan bemöta svaren direkt och därmed inte gå in djupare på frågorna. 
Chansen att kunna förklara samt utveckla frågorna försvinner. Genom att inte vara närvarande 
vid intervjun kan vi inte heller uppmuntra eller uppmana respondenterna till att svara på alla 
frågor och därmed kan viss information gå förlorad. Detta kan man åtgärda med att göra en 
telefonintervju i efterhand.  
 
Vi tog kontakt med de tilltänkta respondenterna per telefon för att se om intresset och tid 
fanns. Vi fick positiv respons från samtliga. Därefter arbetade vi fram de skriftliga 



  

intervjufrågorna (se bilaga 2), vi skrev också ett inledande brev där vi kort presenterade vårt 
examensarbete (se bilaga 1). Till de respondenter som vi hade möjlighet att lämna över 
frågorna personligen gjorde vi så, de övriga skickade vi per post. Med de frågorna som vi 
skickade per post bifogade vi ett frankerat kuvert adresserat till en av oss. De vi lämnade ut 
personligen hämtade vi även så. Respondenterna fick en vecka på sig att besvara frågorna. 
Respondent 3 vars svar vi skulle fått per post har vi tyvärr inte fått in.  
 
Bearbetningen av svaren gjorde vi genom att behandla var fråga för sig. På så sätt blev det 
naturligt att man jämförde respondenternas svar. Det är i diskussionsdelen som vi gör våra 
jämförelser mellan respondenterna och litteraturen, då gör vi som Patell (1997) förespråkar, 
det vill säga, vi stärker och stödjer våra tolkningar på direkta citat från respondenternas svar. 
 



  

Resultat 
 
Här nedan redogör vi för svaren på de skriftliga intervjufrågorna, som var fråga är markerad 
med fet stil. 
 
1. Berätta kort om din utbildning, tidigare och nuvarande yrke. 
 Svaren på denna fråga har vi redan behandlat under urval i metoddelen. 
 

 
2. Vilken/vilka av dessa svårigheter, som vi valt att undersöka, anser du vara mest     

förekommande hos barn i dagens skola och samhälle? 
 Respondent 1 anser att det är läs- och skrivsvårigheter i kombination med 
 beteendestörningar. 
 

Respondent 2, 5 och 7 tycker samtliga att stressade barn är det vanligaste. Respondent 2 
skriver också att barn med läs- och skrivsvårigheter, DAMP och barn med funktionshinder 
är mer känsliga för stress och därför blir deras reaktion kraftigare. 
Respondent 4 och 6 skriver att överviktiga barn är en av de två mest förekommande 
svårigheterna. Respondent 4 anser att den andra svårigheten är stressade barn, medan 
respondent 6 anser att det är barn med DAMP. Respondent 6 skriver även att det är svårt 
att se alla dessa svårigheter i en idrottssal. 

 
Respondent 8 har uppfattningen att läs- och skrivsvårigheter, stressade barn och DAMP är 
de vanligaste svårigheterna. 

 
 

 
Respondent 

 
Stress 

Läs- och 
skrivsvårigheter 

 
DAMP 

 
Övervikt 

Fysiska 
handikapp 

 
Mobbning  

1  x     
2 x      
3 ---------- --------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- 
4    x   
5 x      
6    x   
7 x      
8 x x x    

 
 
 
3. Har du någon erfarenhet av att arbeta med barn med dessa svårigheter? 
 I så fall vilken? 
 Respondent 1 har de senaste 20 åren arbetat med läs- och skrivsvårigheter samt 
 beteendestörningar.  
 

Respondenterna 1 och 8 anser att idrottslektionerna kanske är de viktigaste lektionerna för 
barn med svårigheter och därför bör speciallärare och/eller fritidsledare vara med på dessa 
lektioner så att mindre grupper kan bildas och på så sätt får eleverna individuell 
specialträning. 

 



  

Min erfarenhet är att alla barn oavsett handikapp har glädje och nytta av att träna 
sin kropp och sina färdigheter, under förutsättning att verksamheten är anpassad för 
dem. 

(Respondent 8) 
 

Respondent 2 har erfarenhet av samtliga svårigheter. Denne anser att det är viktigt att 
eleverna tycker det är roligt att komma till idrotten. När man väl har fått dem att tycka det, 
kan man arbeta med andra mål med ett bättre resultat. 

 
Jag anser att det är mycket viktigt att vi som arbetar med barn är tydliga, sätter 
gränser, uppmuntrar det positiva, har vardagsvanor i vårt arbete som underlättar 
för de mer vilsna barnen. Det ska gälla samma regler varje dag. Det ska vara nära 
till skratt efter en tillsägelse…… Alla barn ska kunna vara aktiva. Det får inte finnas 
något som är för svårt. Då måste det finnas ett alternativ. Barnet gör valet. T ex om 
det på redskapsbanan finns ett räck där man ska göra en kullerbytta ska där finna 
sen matta vid sidan om, där de barn som tycker illa om att snurra på räcket kan 
rulla timmerstock. Lika viktigt är det att bjuda på utmaningar för barnen. Det 
behöver inte vara farligt- det kan även vara klurigt. 

(Respondent 2) 
  
 Respondent nummer 4 skriver att överviktiga barn inte orkar, de får ont i leder och knän. 
 Detta leder till att barnen känner sig sämre än sina kamrater, vilket kan visa sig i psykisk 
 ohälsa. De stressade barnen blir oroliga, nervösa och har inget tålamod. 
  
 Respondent 5 träffar stressade barn varje dag. 
  
 Vi har valt att citera svaret från respondent 6:  

 Inte som jag är involverad i. 
  
 Respondent 7 anser att stressade barn har svårt att ta instruktioner samt att de har svårt att 
 vara still. 
  
 
4. Ser du några generella drag omkring eller hos dessa barn? 
 Respondent 1 skriver att samtliga barn med läs- och skrivsvårigheter eller 
 beteendestörningar har problem med sin motorik. De primitiva reflexerna som bildas 
 innan man föds skall under det första levnadshalvåret övergå till posturala reflexmönster, 
 om detta inte sker får man problem med motoriken. 
  
 Respondent 2 och 7 kan se drag som oro, koncentrationssvårigheter, dålig uthållighet och 
 dålig självkänsla hos stressade barn. 
  

Trygghet är viktigt. Där får man inte glömma till vägen till idrotten och tiden i 
omklädningsrummet. När barnen tycker att det är besvärligt att gå till idrotten har 
det oftast visa sig vara där problemen är. 

(Respondent 2) 
 
 Respondent 4 kan också se en viss oro hos de stressade barnen. Denne skriver att 
 kontakten mellan dessa barn och deras föräldrar inte är så bra. 
  
 Respondent 5 skriver att dessa barn “har ont i magen“, mår dåligt och fungerar dåligt i 
 skolan. 
  



  

 Respondent 6 anser att barn med övervikt visar en tendens till inaktivitet, och barn med 
 DAMP är ofta överaktiva. 
  
 Respondent 8 ser svårigheterna som handikapp, därför är det viktigt att anpassa 
 verksamheten så att dessa barn får känna att de lyckas. Lagspel är det som kan vara 
 svårast och där kan dessa barn upplevas som avvikande. 
 
 
5. Kan du omnämna eventuella orsaker till dessa svårigheter? 

Respondent 1 hänvisar till svaret på föregående fråga. Vidare skriver denne att i många fall 
fungerar inte denna reflexövergång och man misstänker att orsaken till detta är att dessa 
barn är mer än 14 dagar för tidigt födda eller att modern har gått över tiden mer än 14 
dagar. Det kan även vara så att förlossningen har gått för fort eller för långsamt. Detta 
gäller speciellt om det är en pojke som ska födas, flickor är däremot inte så känsliga för 
problemet i samband med förlossningen. 

 
Både respondent 2 och 4 tycker att samhällets tempo idag är för högt. Föräldrarna skjutsar 
barnen för mycket i vagn, cykel och i bil på grund av tidsbrist. Idag har ofta båda 
föräldrarna krävande arbeten vilket leder till att det inte finns någon ork kvar till barnen när 
man kommer hem. Dåligt samvete gör det svårt att vara konsekvent som förälder.  

 
Respondent 2 skriver vidare att kontinuiteten och därmed tryggheten för barnen försvinner 
när det finns för många olika vuxna i förskola/skola. Tv, video och data gör att det blir för 
få fysiska aktiviteter för kropp och sinnen. Denne avslutar med att det finns en benägenhet 
till att flytta “skoljobbet“ allt lägre ner i åldrarna, och då på bekostnad av den fysiska 
aktiviteten. 

  
Respondenterna 5 och 8 har båda påpekat att det är för stora elevgrupper i skolan, som blir 
ett stressmoment i sig. För korta idrottslektioner gör att elever inte får göra övningar i sin 
egna takt.  

  
Stora grupper, korta lektioner, okunnighet om hur man hanterar stressade barn. 

(Respondent 5) 
  
 Respondent 6 skriver att barn med DAMP stör alla andra vilket leder till att man inte får 
 någonting gjort. Barn med övervikt är desamma som inaktiva barn. 
  
 Respondent 7 skriver att det är svårt att säga för att det finns så många olika problem. 
 
 
6. Hur tror du barnen påverkas av föräldrarnas och samhällets stress? 

Respondent 1 och 2 anser att föräldrarnas stress påverkar barnets uppväxt och 
välbefinnande. De upplever också att föräldrarna inte längre tar sig tid till att laga ordentlig 
och näringsrik mat till sina barn.  

 
Föräldrar behöver medvetandegöras över hur viktigt det är att man försöker äta så 
många måltider som möjligt gemensamt hemma och i en så lugn atmosfär som 
möjligt och dessutom en så allsidig kost som möjligt. 

(Respondent 1) 
 



  

Respondent 1 vidareutvecklar svaret med att påpeka att moderns stress under graviditeten 
kan påverka fostrets utveckling, händer något riktigt traumatiskt under fostertiden kan det 
leda till att barnet får reflexstörningar. Enligt respondent 1 har flera forskare i USA visat 
att barn med till exempel DAMP-etiketten har fel nivåer av mineraler och vitaminer i 
kroppen. Man vet till exempel att ett barn med DAMP som under en månad enbart fått äta 
en kost utan bland annat färgämnen inte längre har diagnosen DAMP.  

 
 Respondenterna 4, 5 och 6 är av samma åsikt. Barnen påverkas av föräldrarna. 
 

Barn gör inte som vuxna säger. De gör som vuxna gör.  
(Respondent 4)  

 
Negativt. De ”tar med sig” föräldrarnas beteénde. 

(Respondent 5) 
  
 Respondent 7 vill att man ska ta mer tid till barnen hemma, inte låta dem titta på tv och 
 video utan att istället läsa med barnet.  
  
 Respondent 8 åsikt är att dessa barns behov av fysisk träning ofta blir bortglömd. 
 Respondenten tycker också att utbudet av aktiviteter på fritiden i första hand vänder sig 
 till de duktiga. 
 
 
7. Vidtar du några åtgärder om du ser att ett barn är överviktigt? 
 I så fall vilka? 
 Respondent 1 skriver att barn som är överviktiga ofta har zinkbrist. Den första åtgärden 
 är att be föräldrarna göra en hår- eller blodanalys på eleven. Zinkbrist leder ofta till en 
 dålig kroppsuppfattning och följden blir då lätt övervikt eller undervikt. Respondenten 
 informerar att det finns zink i till exempel fisk och räkor. Det som är intressant är 
 relationen mellan zink- och kopparnivåerna i kroppen, har man ett högt kopparvärde 
 måste man ha ett högt zinkvärde. Har man däremot ett lågt kopparvärde tillsammans med 
 ett lågt zinkvärde kan man ändå må bra. 
 

När det gäller respondenterna 2, 4, 5 och 8 är alla av samma åsikt att man bör kontakta 
skolsköterskan. Man ska tänka på att uppmuntra barnet till fysisk aktivitet och berömma 
barnet när det anstränger sig. Ge eleverna kunskap om kostens betydelse, samt ge föräldrar 
insikt i barnets problematik. Man kan även diskutera med eleven om en eventuell anpassad 
idrott och extra träning. 

 
Uppmuntrar barnet när det anstränger sig. Tar ibland kontakt med skolsköterskan 
och ibland formulerar jag en undran i samband med ett utvecklingssamtal. 

(Respondent 2) 
 

Respondent 8 tycker även att man kan låta eleven byta om i särskilt omklädningsrum eller 
före de andra eleverna. I vissa fall kan man också komma överens om att eleven inte 
behöver byta om alls, men ändå deltaga i vissa moment. 

  
 Respondent 6 anser att det enbart är skolsköterskans uppgift att ta hand om dessa barn, 
 medan respondent 7 anser att det är föräldrarnas problem. 
 
 



  

8. Hur anser du att man inom idrotten ska bemöta barn med fysiska handikapp? 
Respondenterna 1, 2, 6 och 8 är av samma mening att barnet så långt som möjligt ska vara 
med på så många aktiviteter där det går.  

 
Låt den handikappade vara med på de aktiviteter där det går. Kan t ex vara målvakt 
i innebandy. I övrigt tycker jag att den handikappade skall ha rätt till egen anpassad 
träning. 

(Respondent 8) 
  
 Respondenterna 1, 2 och 8 skriver att en god terminsplanering där man ser till varje 
 individs möjlighet är viktig. 
  
 Respondent 1 skriver vidare att man ska undvika moment där två elever själva får välja 
 sina kamrater. Rent motoriska brister bör undersökas för att kontrollera ifall det till 
 exempel föreligger reflexstörningar, om så är fallet bör dessa tränas bort omgående. 
  
 Respondent 4 anser att man ska utgå från barnets förutsättningar och hjälpa det från den 
 nivå barnet befinner sig på. 
  
 Respondent 5 har inte besvarat frågan. 
  
 Respondent 7 anser att det beror på vilket handikapp barnet har. 
 
 
9. Hur anser du att man inom idrotten ska bemöta barn med DAMP? 

Respondent 1 skriver att barn med DAMP-problematik oftast har reflexrester. Dessa barn 
behöver oerhört mycket motorisk träning. Denne skriver att just dessa barn rör sig så 
mycket därför att de själva känner att de mår bättre av det. 

 
Respondent 2 anser att det är viktigt med en strukturerad och medveten rörelseträning. 
Läraren måste vara tydlig och enkel i sina instruktioner. Vid introduktion av nya aktiviteter 
kan det vara bra att låta barnet titta en stund innan det vågar vara med. 

  
 Respondent 4 tycker att man ska skapa en trygg miljö med mindre grupper samt ge dessa 
 barn tid. 
  
 Respondent 5 har inte besvarat frågan. 
  
 Respondent 6 har ingen aning. 
  
 Respondent 7 skriver att det ibland inte behöver synas. 
  
 Respondent 8 anser att DAMP kan yttra sig på olika sätt. Fysisk aktivitet är bra men man 
 får undvika tävlingsmoment eftersom detta ofta leder till konflikter. 

 
 



  

10. Tror du att man med idrotten kan underlätta för barn med läs- och 
 skrivsvårigheter? 

Respondent 1 skriver att barn som får träna sin motorik och träna bort sina reflexrester 
under idrottslektionerna ges en förutsättning att klara de teoretiska ämnena i skolan. Den 
primitiva reflexen ATNR (asymmetrisk tonisk nackreflex) bestämmer kroppssidigheten till 
man är född, till exempel om man blir höger- eller vänsterhänt, höger- eller vänsterögd, 
höger- eller vänsterörad samt höger- eller vänsterfotad. Barn som har reflexrester kvar kan 
lätt bli högerhänta men växla mellan vänster och höger öga och mellan vänster och höger 
öra. Detta kan i sin tur medföra att eleven får problem med läs- och skrivinlärningen. 
  

 Respondent 2 anser att det är viktigt att dessa barn får känna sig duktiga, det är också 
 viktigt att vi inom idrotten tränar former, siffror, riktningar och bokstäver med kroppen. 
 Många av dessa barn har ett dåligt utvecklat balanssinne, detta påverkar deras 
 riktningsuppfattning, rumsuppfattning och koncentrationsförmåga. 
  
 Respondent 4 och 7 anser att man kan hjälpa dessa elever med mycket rörelse och 
 koordinationsövningar. De tycker också att man bör ha mer idrott och rörelse varje dag. 
 Respondent 4 skriver även att man inte inom idrotten använder sig av läsning och 
 skrivning, nästan all teori sker muntligt. 
  

 Mer rörelse -  Varje dag – Mycket kordination 
     (Respondent 7) 
  
 Respondent 5 har inte besvarat frågan. 
  
 Respondent 6 har ingen uppfattning. 
  

Respondent 8 skriver att med anpassad motorisk träning kan man träna upp funktioner som 
är nödvändiga eller som underlättar läsning och skrivning, till exempel träning av 
ögonrörelser, handmotorik samt koordinations- och balansträning. 

 
 
11. Hur tror du att man kan motverka mobbning med hjälp av idrott? 
 Samtliga respondenter 1, 2 och 5 tycker det är viktigt att eleverna inte får välja lag själva, 
 inte ens gå ihop parvis om det finns relationsproblem i gruppen. Låta eleverna få arbeta i 
 sin egen takt och med sådant de känner att de behärskar.  
 

Genom att alla elever får jobba i sin takt och med det de har en chans att klara av. 
Detta ställer stora krav på läraren i form av noggranna förberedelser osv. 

      (Respondent 8) 
 

Respondent 2 tycker att man just i denna situation ska stoppa en aktivitet så fort det håller 
på att gå det minsta snett och på ett positivt sätt påminna om reglerna. Man ska tydligt 
markera om någon är ojuste, det är den som ska av planen och inte den drabbade. 
 
Respondent 2, 6 och 8 skriver att man ska undvika aktiviteter där det finns risk för 
misslyckanden och där det ofta blir bråk. Vidare skriver respondent 8 att man ska se till att 
det finns vuxna i omklädningsrummen. 
  
Respondent 5 anser att man ska ställa mobbaren till svars och våga ta tag i problemen. 
 



  

Respondent 7 ifrågasätter om det finns så mycket mobbning. Denne ifrågasätter även om 
man kan tillåta att eleverna retas med varandra. Respondenten anser att man ska försöka få 
eleverna att inse att alla har olika förutsättningar och att man ska jobba utifrån dem. 

 
 
12. Kommentarer och tillägg som det inte ges utrymme för i frågorna. 
 Respondenterna 1, 4, 6 och 7 har inte gett några övriga kommentarer. 
 
 Vi har valt att citera de kommentarer vi fått för att de ska få komma till sin fulla rätt. 
  

Jag anser att det är mycket viktigt hur idrottsundervisningen ser ut de första 
skolåren. Dels att personalen är utbildad för en medveten rörelseträning och inte 
bara en traditionell “brännbollsnivå“ och dels att barnen åtminstone har idrott två 
gånger i veckan. Om de bara har en gång i veckan blir det ingen inlärningseffekt. 
Kan du hjälpa barnen att få en god motorik och bra självkänsla innan de når 9-10 
årsåldern är det guld värt!!!! Därefter börjar de alltmer att jämföra sig med andra 
och då blir det svårare... 

(Respondent 2) 
 

 
Otydliga frågor som är alltför tidskrävande att besvara! Tänk på det till nästa gång 
ni gör intervjufrågor... 

    
                                     (Respondent 5) 

  
 

Alla barns utveckling stimuleras av fysisk aktivitet. Barn med försenad eller ojämn 
mognad behöver extra stimulans för att utvecklas optimalt. 

(Respondent 8) 
 
 
 
Vi har tagit del av respondenternas tillägg och kommentarer. Svaren på frågorna kommer att 
diskuteras vidare i diskussionsdelen.  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 



  

Diskussion 
 
En av respondenternas svar gjorde att vi tog ytterligare kontakt med respondenten per telefon. 
Denne hänvisade oss i sin tur till en ny respondent, som vi ringde upp. Vi har valt att kalla 
denna respondent för informant för att kunna skilja denne från de andra respondenterna. 
Informanten är egen företagare inom hälsobranschen och har mottot “Vi bestämmer själva 
vad vi har för sjukdom“. 
 
Behandling av litteratur och empiri 

Stressade barn 
 
Alla respondenter anser, mer eller mindre, att barnet påverkas av föräldrarnas stress. Detta 
framgår även i litteraturen där man trycker på de höga och felaktiga kraven från de vuxna i 
barnets omgivning. Ställer man krav som ligger på barnets mognadsnivå bidrar det till barnets 
utveckling, men om kraven är för höga försätts barnet i stress. 
Föräldrar spenderar allt mindre tid med sina barn, de har heller inte tid att laga ordentlig mat 
som innehåller en näringsrik kost.  
Vi har samma uppfattning som en av respondenterna. Denne skriver att föräldrarna behöver få 
insikt i hur viktigt det är att äta tillsammans med barnen i en harmonisk miljö och att maten 
består av en ordentlig husmanskost. 
 
I resultatdelen framgår det att samtliga respondenter anser att alla elever skulle må bra av mer 
skolidrott där lek och rörelse främjas, detta belyses även i litteraturen. 
Vi vill framhäva att barn är unika individer och därför reagerar de väldigt olika på stress. 
Detta förklaras i litteraturen genom en jämförelse mellan dagens människor och våra förfäder. 
Vid en känsla av hot fick man förr utlopp för sin stress genom fysisk aktivitet, antingen 
försvarade man sig eller så flydde man, men i dagens samhälle har vi inte den möjligheten. 
Idag har vi samma stressreaktioner i kroppen men vi får inte ge utlopp för dem på samma 
fysiska sätt och därför leder det slut till en psykisk stress som visar sig i andra former. 
Mer fysisk aktivitet i skolan skulle ge barnen en chans att få utlopp för sin stress och dess 
biverkningar, anser vi. 
 
I litteraturdelen framkommer det att fler vuxna och mindre barngrupper motverkar stress hos 
barnet. Två av respondenterna styrker detta med sina åsikter, de anser att för stora elevgrupper 
och för korta idrottslektioner blir stressmoment i sig där eleverna påverkas. 
Detta har vi fått erfara under våra praktikperioder, och vi kan även se dessa tendenser i 
samhället. 
 
Ingen av respondenterna har tagit upp stress som en positiv faktor, vilket framgår i 
litteraturen. 
Vi anser att om det inte skulle finnas någon stress överhuvudtaget så skulle även vår 
mänskliga drivkraft försvinna. Alla har vi olika stressfaktorer som vi påverkas av, när dessa 
faktorer blir för många blir det en negativ stress. 
 
I litteraturen framgår det att det är svårt att upptäcka stress hos barn, men man ska alltid 
uppmärksamma ett beteende som förändras markant. 



  

Vi tror att det kan vara svårt att se att problemet är stress. Ofta förknippar man stress med 
vuxna, men efter att ha bearbetat litteraturen förstår vi att även barn kan vara stressade och 
detta är ett allt mer förekommande problem. 
  

Barn med läs- och skrivsvårigheter 
 
I litteraturen står det att när ett barn har svårt med att läsa, är det inte för att det är något som 
barnet inte vet, utan för att det är något som det inte kan. Vi vill med detta påpeka att dessa 
barn inte ska anses som dumma eller ointelligenta. 
 
En av respondenterna trycker på det som även står i litteraturen, samtliga barn med läs- och 
skrivsvårigheter har problem med sin motorik. I litteraturen belyses det även att balansen är 
grunden för motorisk aktivitet och är en nödvändighet för att barnet ska kunna krypa, gå och 
springa. 
Vi tror att man med idrottens hjälp kan underlätta för dessa barn, genom lek och rörelse, detta 
stimulerar deras motorik och barnet utvecklas. 
I resultatdelen framgår det att om man under idrottslektionerna tränar motorik och tränar bort 
reflexrester så ger man barnet en bättre förutsättning att klara de teoretiska ämnena i skolan. 
Därigenom tror vi på fler och längre tillfällen för idrott och fysisk aktivitet i skolan. Återigen 
stärks vår uppfattning av respondenterna. 
 
Allt vi gör, gör vi med hjärnan och barnets hjärna utvecklas när den används. I litteraturen står 
det även att barn tycker om att göra det som är utvecklande för dem, här har återigen idrotten 
en stor betydelse, och det anser vi är viktigt. 
Det står också att barn föds med en stor möjlighet till lärande och utveckling, men att de inte 
utvecklas av sig själva utan måste stimuleras av sin omgivning. 
Vi känner att detta är bland det viktigaste som vi lärare måste tänka på. 
 
Efter att ha tillägnat oss litteraturen inser vi hur viktigt det är att barnen får möjligheten att 
regelbundet få leka av sig, för att det är i leken som de tränar olika rörelser om och om igen. 
Till slut blir rörelsemönstret inlärt och automatiserat. 
 

Barn med DAMP  
 
När det gäller barn med DAMP står det i litteraturen att DAMP innebär en kombination av 
problem. Problemen kan vara att de har svårt för att lyssna, har koncentrationssvårigheter, är 
överaktiva, har dålig uthållighet, dålig motorik, perceptionsstörningar samt tal- och 
språkproblem. Barnet är ofta klumpigt och har svårt att klä på sig. Även att lära sig cykla, 
simma och åka skidor samt bollspel kan vara svårt för barn med DAMP. 
 
För att underlätta det för dessa barn anser respondenterna, vilket även framgår i litteraturen att 
det behövs mycket motorisk träning. En av respondenterna tycker att man vid introduktion av 
nya aktiviteter ska låta barnet titta på vid sidan om tills det känner att det är mogen att vara 
med.  
Vi anser att man kan hjälpa barnet genom att innan lektionen berätta vad som kommer att 
hända och eventuellt beskriva och förklara nya moment. Detta gör att barnet känner sig trygg 
och förberedd inför lektionen. För att eleven ska ha överblick över alla och inte bli stressad 
anser vi att eleven med DAMP bör sitta mittemot läraren när man har samling i ring. 



  

 
Enligt litteraturen ska barn med DAMP inte behöva vara med i sådana aktiviteter där 
handikappet gör att barnet blir till åtlöje inför de andra barnen.  
Ett bra sätt att komma runt problemet anser vi är att ha alternativa övningar och att var och en 
får arbeta i sin egen takt. Detta gäller alla elever, inte bara elever med DAMP, därför att alla 
har olika förutsättningar och det är dem man ska arbeta utifrån. 
 
En av respondenterna anser att man ska undvika tävlingsmoment i idrottsundervisningen för 
att det kan leda till konflikter.  
Här håller vi till viss del med respondenten. Samtidigt anser vi att man bör ha med 
tävlingsmoment eftersom det är en social träning för eleverna. Man får inte glömma bort det 
individuella tävlingsmomentet som kan vara bra att varva undervisningen med. 
 
Genom att läraren är tydlig och är enkel i sina instruktioner, enligt en av respondenterna 
undviker man stress, överkrav och otydliga gränser som förvärrar symptomen. 
Vidare skriver en av respondenterna att vi som arbetar med barn ska vara tydliga, sätta 
gränser, uppmuntra positivt, ha vardagsvanor och samma regler ska gälla varje dag.  
Vår åsikt går i enighet med respondenten, det behövs en tydlig struktur och fasta ramar i 
skolan. 
 
I resultatdelen framkommer det att flera olika forskningar i USA har visat att barn med till 
exempel DAMP har fel nivåer av vitaminer och mineraler i kroppen. Respondenten skriver att 
ett barn med DAMP som under två månader enbart får äta en kost utan bland annat 
färgämnen, inte längre har diagnosen DAMP. 
Informanten delar samma åsikt som respondenten, men utvecklar det genom att förklara att 
det är en slags näringsbrist. Informanten berättade också att man under de två månaderna även 
ska dra ner på socker, undvika godis och inte äta mat med tillsatser. Denne menar på, att allt 
som dessa barn äter är fel. Efter dessa två månader anser informanten att barnet kan äta allt 
men i måttliga mängder. 
Vår följdfråga av detta var en undran varför man då inte behandlar barn med DAMP utifrån 
dessa metoder. Informantens svarade med att läkemedelsindustrin inte tjänar några pengar på 
denna metod. 
 

Överviktiga barn  
 
Enligt litteraturdelen framgår det att fetma är en näringsrubbning, där kroppens fettdepåer har 
förstorats.  
 
I litteraturen står det att övervikt har visat sig vara en underklass-sjukdom. Förkla ringen är att 
kunskap och medvetenhet om hälsa saknas hos dem som är lågutbildade.  
Det här strider helt mot vår tidigare uppfattning, vi trodde att det var en överklass-sjukdom på 
grund av att man har mycket pengar och då har man råd att äta på restaurang och därmed äta 
fet mat. Genom en ökad kunskap inom ämnet har vi kommit fram till att så inte är fallet. 
Enligt informanten är överviktiga barn övergödda och undernärda på samma gång. De lider av 
näringsbrist vilket kan förklaras med att de äter för mycket mjölmat. 
 
Man ska försöka att minska på intagen och öka på utgifterna är de råd till överviktiga barn 
som framkommer ur litteraturen. 



  

En av respondenterna skrev i sitt svar att övervikt eller undervikt kan bero på zinkbrist hos 
barnet. 
Informanten säger att övervikt är en följd av felaktig kost, vilket i sin tur blir ett problem med 
ämnesomsättningen. Grundproblemet är inte att man äter för mycket, utan att man äter fel 
mat, man ska äta husmanskost. Förutsättningen för ämnesomsättningen ska fungera och 
därmed kunna gå ner i vikt är att man ska äta riktig och ordentlig husmanskost med riktigt 
fett. Man ska undvika lätt- och lightprodukter, undvika tomma kolhydrater, dricka vatten, äta 
mer fett och proteiner, motionera och ta rikliga tillskott av vitaminer och mineraler.  
Här instämmer vi med det informanten säger, vi tror på en kombination av alla råd och 
uppmaningar som informanten ger. Alla delar måste tillgodoses, ”faller en, faller alla”. 
 
I litteraturen belyses att man ofta använder godis och bakverk för att belöna sina barn. Detta 
gör att fet mat och godis får ett starkt symbolvärde och därmed skapas en attityd till detta som 
kan vara livet ut. 
Dessa barn växer upp och behandlar i sin tur sina barn på samma sätt, vilket gör att man 
hamnar i en ond cirkel som är svår att bryta.  
Vi tror istället på att man ska belöna barnet genom verbal uppmuntran eller att man hittar på 
saker tillsammans med barnet. 
 
Respondenterna anser att man ska uppmuntra barnet till fysisk aktivitet och berömma barnet 
när det anstränger sig. Det är viktigt att ge eleverna kunskap om kostens betydelse och att ge 
föräldrarna insikt i barnets problematik. 
Vi tycker att det är speciellt viktigt att man även informerar föräldrarna, eftersom det är de 
som har ansvaret för den näringsrika kosten i hemmet. 
 
En av respondenterna anser att tv, video och datorer är orsaken till att den fysiska aktiviteten 
minskar för barn.  
Vårt tips är att barnen får “köpa“ sig tid framför tv, video eller data genom att leka utomhus. 
Vi anser även att det är fel att som förälder använda tv eller video som barnvakt. 
 
I litteraturen framgår det att socialstyrelsen anser att idrotten i skolan ska hjälpa dessa barn 
när det gäller motoriska färdigheter. Om man inte ger dem den hjälp de behöver, riskerar man 
att de får en livslång negativ inställning till fysisk aktivitet. 
Vår erfarenhet säger oss att det är oerhört viktigt att ge barnen en positiv inställning till idrott 
och hjälpa eleverna att hitta den motionsform som passar dem bäst. 
 
En annan av respondenterna tycker att man kan låta eleven byta om i ett särskilt 
omklädningsrum eller före de andra eleverna. Denne anser även att man ibland kan komma 
överens med eleven om att denne inte behöver byta om alls, men ändå delta i vissa övningar.  
Här är vi av en helt annan åsikt, vi anser att om man gör på det sättet så understryker man på 
ett negativt sätt att eleven är annorlunda. Vi tycker att en av grundpelarna i ämnet idrott och 
hälsa är att vara ombytt på idrotten och det hör till hygienen att man även duschar efter 
avslutat lektion. 
 



  

Barn med fysiska handikapp 
 
Av litteraturdelen framgår det att en funktionsnedsättning finns hos individen, men 
handikappet uppstår först i samspel mellan individen och den omgivande miljön. 
Vi anser att det är människorna och den omgivande miljön som avgör hur gravt handikappet 
blir. Vi tror även att samhällets inställning och bemötande har betydelse för den 
handikappade. 
 
Hälften av respondenterna anser att barn med fysiska handikapp så långt som möjligt ska vara 
med på så många aktiviteter som möjligt.  
Detta tycker vi är en självklarhet. Det är även viktigt att ha dessa elever i åtanke när man 
planerar, samt tänka på hur man bemöter eleven med sitt kroppsspråk och att ha en positiv 
inställning. 
I litteraturen stärks detta genom att en av författarna skriver att man inte ska dra slutsatsen att 
ett barn med handikapp inte kan fullfölja en aktivitet på grund av handikappet. Man ska 
istället se till orsaken, är det handikappet som hindrar barnet eller har barnet inte helt enkelt 
fått möjligheten att lära sig hur man gör. 
 
Enligt litteraturen ska man försöka att ändra på aktiviteterna så att alla kan vara med. En av 
respondenterna stärker detta genom att skriva att de ofta är lagspel som kan vara svårast och 
det är där dessa barn kan upplevas som avvikande. 
Med detta vill vi än en gång understryka hur viktigt det är att de vuxna i skolan visar att det är 
naturligt att en uppgift kan lösas på olika sätt, och där igenom har man utgått från varje barns 
individuella förutsättningar.  
 
Återigen står det i litteraturen att man ska undvika olika tävlingsmoment. Detta kan man se 
genomgående för varje svårighet, men vi tycker att man inom samtliga svårigheter ändå kan 
behålla tävlingsmomentet genom att man har en individuell tävlan. Vi tycker att 
tävlingsmomentet behövs som en sporre och drivkraft. 
 
Enligt litteraturen ska elever med rörelsehinder få var med på utflykter samtidigt som de får 
acceptera att de inte alltid kan vara med på allt. 
Vi anser att man inte har så många utflykter på ett läsår, i och med det tycker vi att man ska 
anpassa dessa eller välja andra alternativa utflykter.  
 
I litteraturen framgår det att barns rörlighet och fysiska aktivitet ökar genom motorisk träning. 
Även jaguppfattningen stärks vilket leder till självständighet, ökad initiativförmåga, större 
kontaktbarhet och samarbetsförmåga. Detta bidrar i sin tur att barnets personlighet utvecklas. 
Än en gång ser vi att litteraturen belyser vikten av motorisk träning i skolan, och därmed 
idrottsämnets betydelse för barnets fysiska och psykiska hälsa. 
 

Mobbade barn  
 
En av författarna skriver att det är upp till personalen på skolan och läraren i klassrummet hur 
omfattande mobbningen ska bli. Hur utbredd mobbningen blir är beroende av lärarens 
beteende, attityd och rutiner. 



  

En annan författare skriver att om föräldrarna inte sätter tydliga ramar och regler för barnets 
aggressiva beteende, så kommer det troligtvis att fortsätta tills någon annan sätter dessa 
gränser. 
Vi anser att varje skola ska ha nolltolerans, med detta menas att samt liga vuxna på skolan inte 
tolererar någon form av mobbning, inte ens fula ord. 
 
I litteraturen står det att man inte ska ha en fysisk eller fientlig negativ påföljd mot en 
mobbare.  
En av respondenterna som tar upp samma ämne anser att man istället på ett positivt sätt ska 
påminna om regler och bestämmelser.  
Vi tycker att man i en mobbningssituation ska samtala med mobbaren, istället för att ställa 
mobbaren till svars, vilket en av respondenterna anser. 
Vidare står det i litteraturen att om man uppmuntrar barnet och ger ett positivt stöd så 
motiveras barnet till samarbete vilket stärker barnets självkänsla. 
Här menar vi att om det finns en bra relation mellan lärare och elev så är det mindre troligt att 
eleven skulle göra något som denne vet läraren ogillar. 
 
I litteraturen står det att den största delen av mobbningen sker i skolan. Vår fråga är då varför 
man då fortsätter att minska på personal och vuxna i skolan.  
Där blir vår åsikt stärkt av en respondent som skriver att man ska se till att det finns vuxna i 
omklädningsrummet till idrotten.  
Vår erfarenhet säger oss att det inte är möjligt att genomföra i dagens skola. 
 
I resultatdelen framgår det att tre av respondenterna tycker att det är viktigt att eleverna inte 
själva får välja lag. Om det finns relationsproblem i klassen ska de inte ens få gå ihop parvis. 
Det gäller att tydligt visa att man inte accepterar om någon är ojuste, det är den som ska av 
”planen” och inte den drabbade.  
 
Som det tidigare har framkommit genom litteraturen, är det även här, viktigt att få samtliga 
elever att inse att alla har olika förutsättningar och att man ska jobba utifrån dem. 
 
I litteraturen står det att retsamhet kan räknas som mobbning om den ständigt upprepas och 
om den utsatte ger tydliga tecken på obehag. 
En av respondenterna ifrågasätter om man inte kan tillåta att eleverna retas med varandra. 
Vi känner att gränsen mellan retsamhet och mobbning är hårfin, detta kan ibland vara svårt att 
avgöra. Vi tror att det är vanligt att en elev visar sig road av retsamhet, när denne i själva 
verket känner sig mobbad.  
Vidare står i litteraturen att när två personer med ungefär samma fysiska eller psykiska styrka 
slåss eller bråkar räknas inte detta som mobbning. 
 

Slutsatser  
 
Efter att ha bearbetat litteraturen och sammanställt resultatdelen kan vi se en tendens till att 
skolan har fått en alltmer uppfostrande roll, tydliga ramar och regler behövs därför att barnen 
saknar det hemifrån.  
Vi anser att inte föräldrarna tar sitt ansvar och att samhället har lagt över detta på skolan. 
 
Tack vare den ökande kunskapen vi tillägnat oss inom detta område kommer vi att ha en 
bättre beredskap för att möta barn som är funktionshämmade. 



  

 
Många av dessa svårigheter som vi valt att behandla, har uppstått genom att samhället har 
förändrats och människan har inte anpassat sig efter det.  
Vi tror att samhällets tekniska frammarsch gör att en stress har utvecklats, människan har inte 
hunnit anpassa sin livsstil och sina matvanor. 
 
Två av respondenterna skriver att idrott och hälsa är ett av de viktigaste ämnena i skolan för 
barn med svårigheter. Därför anser de att det bör finnas mer extraresurser, som speciallärare 
och fritidsledare på dessa lektioner, så att mindre grupper kan bildas och att eleverna får 
möjlighet till individuell träning.  
Även här återkommer vår fråga varför man minskar på vuxna i skolan. 
 
Vi kan se en röd tråd i arbetet som visar tydliga samband mellan svårigheterna, vilket är att 
alla dessa barn behöver trygghet och ett tydligt ledarskap i skolan. Dessa barn behöver hjälp 
med att stärka självförtroendet och den sociala miljön är mycket viktigt för dem. Det vi även 
kan se genomgående är att de behöver fysisk aktivitet där de får träna och utveckla sin 
motorik.  
Vi anser att det är viktigt att man som lärare ser till varje enskilt barn och dess behov. Det är 
av stor vikt att man har utbildad och engagerad personal i skolan. 
 
 
Metoddiskussion 
 
Fördelarna med att skriva tillsammans är att vi får ett bredare och mer gediget arbete. Genom 
fördelen att kunna delge varandra kunskap får man ut mer av arbetet. Inom varje svårighet 
som vi har valt att belysa får vi även en djupare kunskap. 
Att vara två författare till ett arbete innebär att man kan diskutera och föra ett annat 
resonemang än om man är själv, man är även varandras kritiska granskare. Man utbyter 
erfarenheter och ger varandra nya infallsvinklar som man kanske inte har tänkt på tidigare. 
Detta skapar diskussioner som i sin tur leder till en personlig utveckling.  
En annan fördel som vi kan se är att man kan uppmuntra och stötta varandra när man befinner 
sig i en svacka och då få draghjälp av den andre.  
Nackdelarna kan vara att man invaggar varandra i en falsk trygghet och det kan lätt bli 
konflikter mellan parterna om inte arbetsgången är väl genomtänkt.  
I vårt fall övervägde fördelarna nackdelarna, det viktigaste var att vi hade samma 
ambitionsnivå för arbetet. 
 
Vi lämnade ut frågorna till totalt åtta respondenter och fick in sju av dessa i tid, vilket vi är 
nöjda med. 
Resultatdelen har verkligen lyft arbetet och fört det vidare. Vi känner att vi har fått en bra 
feedback från respondenterna och vi upplever att svaren har stärkt det vi har kommit fram till 
i litteraturdelen.  
Det har även kommit fram nya infallsvinklar och synsätt som vi inte har reflekterat över 
tidigare.  
Vi anser att vi har fått svar på de frågor som arbetet bygger på, och genom det känner vi att vi 
har fått en ökad kunskap som gör att vi kan bemöta barn med dessa svårigheter på ett bättre 
sätt. I takt med att vi har fått svar på våra frågor så har även nya frågor väckts. 
 



  

Slutord   

Fortsatt forskning 
 
Detta arbete kan ligga grund till fortsatt forskning. Skulle vår tankegång gå vidare, skulle 
frågeställningarna bli: Hur kommer utveckling att bli för dessa svårigheter? Hur ser samhället 
och föräldrarna på dessa problem och åtgärder? 
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Bilaga 1  
 

Hejsan! 
 
 
Vi är tacksamma för Ni tar er tid och besvarar våra frågor. Ni är en stor tillgång i 
vårt examensarbete eftersom det är Ni som har erfarenhet och den kunskap av 
verkligheten som vi själva saknar. 
 
 
I vårt examensarbete undersöker vi “Barn med svårigheter och om vi inom 
idrotten kan hjälpa dessa barn, i så fall hur?“.  
Vi har i vårt arbete valt att behandla: 
• Läs- och skrivsvårigheter 
• Fysiska handikapp (funktionshindrad, syn och hörselnedsättning) 
• Barn med DAMP 
• Mobbade barn 
• Stressade barn 
• Överviktiga barn 
 
 
 
Har Ni några frågor eller funderingar så hör gärna av er till oss. 
Sara Carlsson 013-145765, mobil 0708-914199 
Veronica Hallin 0142-50055, mobil 0739-817186 
 
Vi är mycket tacksamma om vi får tillbaka Ert svar senast den 6 december. 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
 
Sara Carlsson  Veronica Hallin 
 
 



  

 

Bilaga 2 
 

Skriftliga intervjufrågor 
Vi är tacksamma om Ni skriver svaren  på de separata papprena.  

 
 
 
1. Berätta kort om din utbildning, tidigare och nuvarande yrke. 
 
2. Vilken/vilka av dessa svårigheter, som vi valt att undersöka, anser du vara den mest 
 förekommande i dagens skola och samhälle?  
 
3. Har du någon erfarenhet av dessa svårigheter? Isåfall vilka? 
 
4. Ser du några generella drag omkring eller hos dessa barn? 
 
5. Vad tror du att man kan göra för att underlätta för dessa barn inom idrotten? 
 
6. Kan du omnämna eventuella orsaker till dessa svårigheter? 
 
7. Hur tror du barnen påverkas av föräldrarnas och samhällets stress? 
 
8. Hur tror du att man kan motverka mobbning inom idrotten? 
 
9. Vidtar du några åtgärder om du ser att ett barn är överviktig? Isåfall vilka? 
 
10. Hur anser du att man inom idrotten ska bemöta barn med fysiska handikapp? 
 
11. Hur anser du att man inom idrotten ska bemöta barn med DAMP? 
 
12. På vilket sätt tror du att man inom idrotten kan underlätta det för barn med läs- och 
  skrivsvårigheter? 
 
13. Kommentarer och tillägg som det inte ges utrymme för i frågorna. 

 
 

 
 
 
 
 


