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Abstrakt 
Den Konduktiva Pedagogiken är ett kombinerat terapeutisk och pedagogiskt 
rehabiliteringsprogram som riktar sig till alla människor som har någon form av rörelsehinder 
som till exempel Cerebral Pares. Den Konduktiva Pedagogiken har funnits i Sverige i över tio 
år. Trots metodens framsteg i aktivitet och självständighet och trots metodens effektivitet när 
det gäller delaktighet hos barn och vuxna med Cerebral Pares har den inte fått någon 
framträdande position i Sverige. Studiens syfte var att studera den Konduktiva Pedagogikens 
möjligheter till ökad aktivitet, självständighet och delaktighet hos barn med rörelsehinder 
utifrån arbetsterapeutiska grundantaganden. Resultatet visade att samtliga deltagare hade 
förbättrat sin aktivitetsförmåga, självständighet och delaktighet genom sin träning enligt den 
Konduktiva Pedagogiken. Den faktor som återkom i resultatet var lekens betydelse som 
motivation i terapin och gruppdeltagarnas stöd till varandra som gav ett bättre 
aktivitetsutförande. Föräldrarna var involverade i barnens träning och kände att de kunde 
applicera den i vardagen. De upplevde också att en kombination mellan olika 
behandlingsformer var det ultimata för deras barn.  
 
Nyckelord: Arbetsterapi, Konduktiv Pedagogik, Cerebral Pares, rörelsehinder, 
självständighet, delaktighet, aktivitet, lek. 
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Förord 
 
Vi vill ge ett stort tack till alla deltagare i den här studien.  

 

Tack till alla föräldrar och närstående för att Ni tog sig tid att svara på våra frågor trots 

pressade tidsscheman.  

 

Tack till barnen för att vi fick titta på vad Ni gör under träningen. 

 

Tack till konduktorn för att Du har tagit dig tid att hjälpa oss att organisera våra observations- 

och intervjutillfällen och svarade på våra frågor. Vi är också mycket tacksamma för att du tog 

emot oss i din verksamhet och lät oss utföra vår studie där.  

 

Och slutligen vill vi ge en ros till vår handledare Arne Johannisson ditt engagemang och 

uppfinningsrikedom har hjälpt oss mycket i vårt arbete med den här studien. 
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1. Introduktion 
 

Gråten kom överraskande, från ingenstans. Den talade om för mig vilken omskakande dag jag 

har varit med om. Jag kunde gå riktigt och det gjorde mig så glad att tårarna bara rann. Jag 

kunde gå riktigt! Det hade tagit Eszter en och en halv timma. Bara en och en halvtimma! 

(Mullback, 1997, s. 74). 

 

När SVT visade Lars Mullbacks filmer ”Filmen om Maria” och ”Jo du kan” året 1996, väckte 

dessa många intensiva debatter i massmedia om behandlingsformer i Sverige för barn med 

Cerebral Pares. Mullback som hade Cerebral Pares och som hade haft personliga assistenter 

under hela sitt trettio åriga liv hade lärt sig att klara sig självständigt efter träningen enligt den 

Konduktiva Pedagogiken i Ungern. År 2008 har den Konduktiva Pedagogiken även kallad 

Petömetoden som visades i Mullbacks filmer etablerat sig på ett fåtal platser i Sverige. Under 

den verksamhetsförlagda utbildningen träffade författarna barn med Cerebral Pares. Det 

väckte frågor kring behandling för dessa barn och intresse för den konduktiva metodiken 

eftersom den har varit ett effektivt behandlingssätt för att uppnå ökad aktivitet, självständighet 

och delaktighet (Lind 2000, Lind 2003b, Liljeroth, 2006). En studie som gjordes av Blank, 

von Kries, Hesse och von Voss (2008) visade att de barn som deltog i Konduktiv Pedagogik 

förbättrade sin förmåga i Aktiviteter i Dagliga Livet (ADL) och sin handkoordination efter en 

träningsperiod på nio månader. En tidigare studie av Catanese, Coleman, King och 

Reddihough (1995) visade att den Konduktiva Pedagogiken kan förbättra den motoriska 

utvecklingen för barn med Cerebral Pares och ge ett bra föräldrastöd.  

 

Arbetsterapeuten är en del av det team bestående av flera yrkeskategorier som arbetar 

tillsammans på den svenska barn- och ungdomshabiliteringen för att ge en helhet i 

behandlingen av barn med Cerebral Pares och rörelsehinder (Lind, 2003a).  

 

Arbetsterapins grundtanke är att människan av naturen är aktiv och utvecklingsbar och för att 

människan ska kunna utvecklas är den beroende av aktivitet och handling (Förbundet 

Sveriges Arbetsterapeuter, 2005). En av de tre grundtankar som András Petö, grundare av den 

Konduktiva Pedagogiken utvecklade är att personer med rörelsehinder ska kunna leva aktivt 

och självständigt på samma sätt som andra människor och uppleva meningsfullhet i varje 

situation. För att uppnå detta krävs det att de får utveckla rörelsefärdigheter (Liljeroth 2005). 
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Även om grundtankarna i de båda teorierna är den samma skiljer sig ändå behandlingen åt, 

vilket gör det intressant att titta närmare på hur man i den Konduktiva Pedagogiken motiverar 

till ökad aktivitet, självständighet och delaktighet.  

 

1.1 Cerebral Pares och rörelsehinder 

 

Funktionshinder är enligt Nationalencyklopedi (2008) fysiska eller psykiska begränsningar 

hos individen som har orsakats som oftast en direkt följd av en skada. Det kan också vara 

medfött eller förvärvat senare i livet. Rörelsehinder är en form av funktionshinder som 

innebär att individen har nedsatt förmåga att utföra vissa rörelser på grund av försämrad 

kroppsfunktion. De funktionsnedsättningar som är vanligast förekommande i kombination 

med rörelsehinder är utvecklingsstörning, inkontinens och epilepsi (Paulsson & Fasth, 1999). 

År 2000 fanns det 7000 rörelsehindrade barn i Sverige i åldrarna två till sjutton år 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2002). 

 

Prevalensen för Cerebral Pares är 2,2 per 1000 födda i Sverige (Ödman & Öberg, 2005), 

vilket innebär att det föds cirka 200 barn per år med denna diagnos och att det totalt finns 

ungefär 3000 barn under 16 år med Cerebral Pares (Statens Beredning för medicinsk 

Utvärdering, 2006).  

 

Ordet Cerebral Pares kommer från latin och betyder förlamning från hjärnan och är ett 

följdtillstånd efter en skada eller utvecklingsstörning i den omogna hjärnan under dess tidiga 

utveckling, från fosterstadiet upp till 2 års ålder (Bille & Olow, 1999). Cerebral Pares kan 

också definieras som en ”kronisk, men inte oföränderlig funktionsstörning som drabbar 

kroppshållning och kroppsrörelser och som orsakas av en icke fortskridande skada i den 

outvecklade hjärnan” (Trillingsgaard, Dalby & Ostergaard, 1997, s.55). Orsaken till skadan i 

hjärnan kan till exempel under graviditeten och förlossningen vara syrebrist, läkemedel, 

alkohol, strålning, miljögifter och även för tidig födsel (Bille & Olow, 1999). Ofta tillkommer 

andra funktionsstörningar som begåvningshandikapp, kramper, synnedsättning och 

perceptionsstörningar. Dessa handikapp kan i vissa fall vara mer invalidiserande för barnet än 

själva rörelsehindret (Bille & Olow, 1999).  

 

Cerebral Pares är en övergripande term för ett flertal kliniska syndrom som behandlas med 

liknande metoder (Stiller, Marcoux & Olson, 2003). Lagerkvist (1995) klassificerar 
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rörelserubbningarna vid Cerebral Pares i tre huvudgrupper efter den neurologiska bilden: 

Spastiska, Dyskinetiska och Ataktiska.  

 

Spasticitet innebär enligt Bille & Olow (1999) ökat motstånd och ökad muskelspänning vid 

passiva rörelser. Den är beroende av hastighet och hör ihop med livliga reflexer, klonus och 

positivt Babinskis tecken. Spastisk Cerebral Pares delas in i ytterligare tre tillstånd efter 

skadans lokalisation i hjärnan; hemiplegi, innebär en spastisk förlamning av ena 

kroppshalvan. Diplegi är en spastisk förlamning i de fyra extremiteterna dock mer 

framträdande i benen än i armarna och kan ibland vara kombinerad med ataxi och kallas då 

Ataktisk Diplegi. Den tredje kallas Tetraplegi som även det är en spastisk förlamning i alla de 

fyra extremiteterna. Benen är lika mycket eller mer drabbade än armarna vilket innebär att det 

är omöjligt att lära sig att gå (Lagerkvist, 1995). 

 

Dyskinesi innebär en dålig central styrning av rörelserna som leder till onormala 

kroppsställningar och omotiverade, skruvande rörelser. Alla kroppens skelettmuskler kan 

påverkas även de muskler som ansvarar för sväljning och tal. De två huvudtyperna av 

Dyskinesi delas in i: Dystoni och Hyperkinesi. Dystoni (dålig muskelspänning) yttrar sig i 

omotiverade och kraftiga växlingar i muskelspänningen, så kallad tonusväxling vid 

viljemässiga rörelser och emotionella stimuli, vilket gör det omöjligt att nå det önskade målet 

(Bille & Olow, 1999). Eftersom rörelsemönstret blir stelt och förvridet med toniska 

kontraktioner i olika lägen kan personen varken gå eller stå (Lagerkvist, 1995). Hyperkinesi 

(för mycket rörelser) innebär kraftigt överdrivna, omotiverade, skruvande rörelser som dock 

ofta leder till att man når sitt mål (Bille & Olow, 1999). Grimaser och gapningar är vanliga 

medrörelser (Lagerkvist, 1995).  

 

Ataxi innebär svårigheter med samordningen av rörelser vilket yttrar sig i skakighet, tremor, i 

rörelserna (Bille & Olow, 1999). Barn med ataxi utvecklar dålig balans med gångsvårigheter 

och har en tendens att ramla. De går bredbent och har svårt med samordningen av 

viljemässiga rörelser, de har intentionstremor och dysmetri (Lagerkvist, 1995).  

 

1.1.2. Att vara förälder till barn med rörelsehinder 

Föräldrar till barn med rörelsehinder har många behov och krav av stöd som inte alltid möts 

av myndigheterna. De rådande försöken till stöd är antingen barncentrerade eller 
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familjecentrerade och varierar mellan olika länder och kulturer. I Sverige har man valt en 

familjecentrerad ansats som är baserad på en holistisk syn på familjen. Den familjecentrerade 

behandlingsprocessen involverar olika aspekter (Brodin & Stancheva, 2002; Lindstrand, 

Brodin & Lind, 2002). Utgångspunkten för behandlingen är att göra en kartläggning av 

behoven för att ta fram en plan för att utföra bedömningarna och utvärderingen av åtgärderna 

(Björck-Åkesson & Granlund, 1995; Lindstrand et al., 2002). Enligt detta koncept är familjen 

involverad i hela processen (Lindstrand et al., 2002). 

Sverige har en lång tradition inom området social välfärd och har en speciell lag för 

funktionshindrade, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). 

Lagstiftning riktad mot individer med rörelsehinders rätt till delaktighet i samhället har många 

fördelar men det är rimligt att tro att det också skapar höga förväntningar bland dessa 

individer och bland föräldrar till barn med rörelsehinder. De förlitar sig på lagen och förväntar 

sig även kvalificierat stöd. Föräldrar har många förväntningar som ibland är baserade på 

verkligheten och ibland på hopp (Lindstrand et al, 2002). De utrycker att de vill ha stöd och 

kunskap. Det verkar som de inte vill bli lämnade ensamma att ta besluten (Lindstrand et al., 

2002). 

Tidigare studier har visat att föräldrarnas förväntningar har varit att behandlingsprogrammen, 

träningsmetoderna och ny teknologi ska skapa ökade möjligheter för deras barns utveckling. 

Generellt består förväntningarna av ett antal aspekter av vilka ett centralt tema är den 

uppriktiga önskan och hoppet om att deras barn ska kunna delta aktivt i samhället och att de 

ska ha samma möjligheter som andra barn (Lindstrand et al., 2002).  

Tidiga behandlingsprogram som kombinerar barn- och föräldrafokus har större möjligheter att 

påverka utvecklingsresultaten. Genomförandet av den familjecentrerade vården innefattar att 

främja stödjande relationer mellan föräldrar och terapeut och att värdesätta föräldrarnas roll 

som förespråkare och beslutsfattare för barnet. Familjen uppmuntras att vara en aktiv 

deltagare i målsättningen (Palisano, Snider & Orlin, 2004). 

1.1.2 Barn-och Ungdomshabiliteringens stöd och insatser 

I Sverige regleras rätten till habilitering av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763) där 

det står att landstinget bland annat skall erbjuda invånarna habilitering och hjälpmedel för 

funktionshindrade (Ennefors & Hult, 2007). 
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På habiliteringen ges stöd till barn och unga personer mellan 0-20 år med rörelsehinder för att 

de ska kunna uppnå bästa möjliga utveckling av den nedsatta funktionen samt individens 

mentala och fysiska välbefinnande (Bjerre, Larsson, Franzon, Nilsson, Strömberg & 

Westbom, 2004). De fyra hörnstenar habiliteringen bygger på är medicinsk, social, 

pedagogisk och psykologisk kompetens och består ofta av multidiciplinära team. Dessa är en 

sammansättning av ett flertal experter som till exempel arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, 

kurator, psykolog och specialpedagog. Läkare, sjuksköterskor, dietister och fritidspedagoger 

kan ibland vara en del av teamet eller så agerar de som konsulter (Bjerre et al., 2004; Lind, 

2003a). Det samarbete och de samordnade insatser runt barnet och familjen breddar 

yrkesgruppernas kompetens (Bille & Olow, 1999). 

 

Habiliteringen i Sverige är idag familjeorienterad, där föräldrarna ses som kompetenta att 

avgöra och begära det stöd de och deras barn behöver. Teamet ger främst stöd genom 

konsultativa insatser och förebyggande eller utvecklande träning eller behandling förväntar 

man sig ska ske i hemmet, på förskolan eller i skolan. Det stöd som ges på habiliteringen är 

kartläggning, handledning, samtal, motorisk träning, hjälpmedel, anpassning och 

gruppverksamhet av olika slag. Habiliteringen stödjer föräldrarna genom att anordna 

föräldragrupper, föräldraråd och lägerverksamhet där de kan träffas och knyta kontakter och 

där de kan påverka sina barns habilitering. Habiliteringspersonal uppger att man förväntar sig 

att familjen själva begär insatser de behöver för sitt barn och för sig själva och det är 

habiliteringen som ska informera om och erbjuda dem stöd (Lind, 2003a). 

 

På Stadshagens habiliteringsenhet i Stockholm arbetar man utifrån en arbetsmodell som 

grundar sig på Konduktiv Pedagogik och habilitering. Metoden bygger på inlärning och 

barnens motivation och drivkraft att utvecklas (Stadshagens Habiliteringsenhet, 2008). 

 

När den Konduktiva Pedagogiken kom till Sverige blev det en stor efterfrågan på 

intensivträning. Intensivträningen byggdes från början på sjukgymnastik (Edin, Smyth & 

Larsson, 2004). Numera använder man sig av en intensivträning som grundar sig på hela 

habiliteringens kompetens, som i Ödmans studie (2007) visat sig ge goda resultat i 

avseendena grovmotorik, funktionella färdigheter och måluppfyllelse. På habiliteringen finns 

det Nätverkbaserad Intensivträning (NIT) för barn med Cerebral Pares som inriktar sig till att 

familjen, anhöriga och personal ska ha mer stöd och bli mer delaktiga i barnets utveckling 

(Landstinget Uppsala Län, 2008). Utbildning om Cerebral Pares ur olika perspektiv ges till 
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hela barnets nätverk. Barnens träning sker i grupp och man träffas kontinuerligt och tränar 

genom lekfulla aktiviteter som är grundade på behov som finns i deras vardag som att till 

exempel klä på sig och ta sig fram till ett mål. Under dessa träningstillfällen ackompanjeras de 

av personer ur sitt nätverk också innebär det ett handledningstillfälle för dem. Det är en 

förutsättning att man ska använda sig av arbetssättet i vardagsaktiviteterna även på 

hemmaplan (Persson, 2005).   

 

1.2 Arbetsterapins syn på Aktivitet, Självständighet och Delaktighet. 

 

Enligt FSA är målet med arbetsterapi att främja patientens möjligheter att leva ett värdefullt 

liv enligt sina egna önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav (Törnquist, 

1995). Aktivitet och aktivitetsförmåga är centrala begrepp i arbetsterapi och dess värderingar 

och tilltro stödjer ett perspektiv av aktivitetsutförande och klientcentrerat arbetssätt. 

 

Kielhofner (2004) betonar tre viktiga grundantaganden inom arbetsterapi: 

• Människor är till sin natur aktiva 

• Människor kan uppleva försämrad förmåga i aktiviteter 

• Aktivitet kan användas som terapeutisk redskap 

 

En kort beskrivning av vad som är karakteristiskt för arbetsterapi är behandling till aktivitet 

genom aktivitet (Törnquist, 1995). Arbetsterapin utgår från en helhetsbedömning av 

individens behov och förhållande till sin vardagsmiljö.  

 

Målsättningen med arbetsterapi är att utveckla individens möjligheter att fungera optimalt i 

sin miljö och att vara så självständig som möjligt (FSA, 2005). Hagedorn (2000) definerar 

självständighet som förmåga att göra vad man vill och vad som krävs utan att behöva be andra 

människor om hjälp och Christiansen och Baum (2005) beskriver att självständighet är ”att ha 

tillräckligt goda resurser för att utföra sina dagliga aktiviteter”. 

 

Grundsynen inom arbetsterapi är att människan lär sig och utvecklas genom arbete och 

aktivitet och därigenom utvecklar motoriska, perceptuella och intellektuella färdigheter som 

är en förutsättning för att klara det dagliga livet och för att aktivt kunna delta i det sociala 

samspelet (FSA, 1986).  
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Enligt Världshälsoorganisationen klassificieringssystem International Classification of 

Functioning (ICF) definieras delaktighet som att ha möjlighet att gå vart man vill eller göra 

vad man önskar (World Health Organization, 2001). Delaktighet beskriver i större grad 

livssituationer i den sociala kontexten var personen befinner sig och är viktigt för människans 

välbefinnande i aktiviteter påverkar fysisk styrka och rörlighet (Kielhofner, 2008). 

 

En av grundförutsättningarna för att arbetsterapin ska ha terapeutiskt värde är att den 

arbetsform och aktivitet som väljs anpassas efter den enskilda individens behov och resurser 

(FSA, 1986). 

 

1.2.2  Arbetsterapeutens roll för barn som har Cerebral Pares och andra rörelsehinder 

 

Arbetsterapeutens primära roll är att möjliggöra aktivitet, vilket betyder att samarbeta med 

människor för att välja, organisera och utföra aktiviteter som de finner användbara och 

meningsfulla i en given miljö. Sekundärt arbetar arbetsterapeuten med att möjliggöra 

förändringar i utförande- och miljökomponenter (CAOT, 2002). Syftet med åtgärderna är att 

utveckla, förbättra eller kompensera en eller flera funktioner för att nå en så hög 

självständighet som möjligt för individen (FSA, 1986).  

 

Målet med den arbetsterapeutiska interventionen är att barnet ska kunna ta till vara på och 

utveckla sina resurser på bästa sätt för att i sin miljö fungera tillfredställande. Detta uppnås 

genom att ta till vara på det friska och kompensera det som är skadat eller har nedsatt funktion  

(Bille & Olow, 1999).  

 

Arbetsterapeuten arbetar med att förbättra barnets finmotorik, särskilt användandet av de övre 

extremiteterna för utförandet av dagliga aktiviteter. Arbetsterapi har visat sig att vara effektiv 

för att förbättra finmotoriska aktiviteter hos barn med Cerebral Pares (Patel, 2005). För att 

förhindra felställningar i arm eller hand kan ortosbehandling eller spasticitets-hämmande 

åtgärder vara aktuella (Region Skåne, 2008). Dessutom arbetar arbetsterapeuten med att 

organisera lekområden, prova och skriva ut hjälpmedel för egenvård och inlärning samt med 

att anpassa inlärningsmiljön för att underlätta uppmärksamhet och informationshantering 

(FSA, 1986). Arbetsterapeuten kan också skriva ut exempelvis olika förflyttningshjälpmedel; 

ståskal, rullstol, gåstol och kryckkäppar. Rörelsehindrade barn har också behov av helt andra 

utvecklingsbefrämjande hjälpmedel som vi till vardags kallar leksaker eller lekmaterial 
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(Paulsson, Winnberg-Lindqvist (1997). I samarbete med specialpedagog anpassas leksaker så 

att de blir kontaktstyrda och grepp på spel och pussel förstoras (Region Skåne,2008). 

 

Arbetsterapeuten undersöker och bedömer barnets funktionsförmåga genom olika aktiviteter. 

Utifrån resultaten av bedömningen föreslår arbetsterapeuten åtgärder för att utveckla och 

förbättra barnets funktion. Åtgärderna syftar till ökad självständighet för barnet i det dagliga 

livet och att föräldrar och vårdnadshavare ska få information och handledning i träningen. För 

att få ett resultat av den arbetsterapeutiska interventionen behövs tät upprepning och 

kontinuitet. Arbetsterapeutens behandlingsområden är personlig vård, kommunikation, 

förflyttning, boende, skola, fritid, motoriska funktioner genom aktivitet, psykiska funktioner 

och sociala funktioner (FSA, 1986).  

 

Den arbetsterapeutiska interventionen med ett barn baseras på en förståelse och uppskattning 

av den normala utvecklingen med fokus på hur utvecklingen översätta till funktionellt 

utförande och huruvida barnet utför meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuten lägger stor vikt 

vid utförandesammanhanget (Kramer & Hinojosa, 1999). Arbetsterapeuten jobbar inom 

bestämda ramar, det vill säga efter en arbetsprocess. En av dessa heter Occupational Therapy 

Intervention Process Modell (Fischer, 1998). 

 

Arbetsterapeuten kan också använda sig av Sensorisk Integration (SI) som utvecklades av 

Jean Ayre på 70-talet. För att använda SI krävs en utbildning. SI utvecklades för att behandla 

inlärningssvårigheter och dess teori baseras på hypotesen att för att kunna utveckla och utföra 

normalt anpassat uppförande, måste barnet optimalt kunna motta, anpassa, integrera och 

bearbeta den sensoriska informationen. Många barn med inlärningssvårigheter, Cerebral Pares 

och andra neurologiska rörelsehinder har sensoriska svårigheter. Med SI försöker man 

underlätta den normala beteendeutvecklingen och förbättra barnets förmåga att bearbeta och 

integrera den sensoriska informationen. Avsikten är att detta ska tillåta förbättrad funktionell 

förmåga i dagliga aktiviteter (Patel, 2005). 

 

1.3 Konduktiv pedagogik 

 

Den Konduktiva Pedagogiken har inspirerats av strömningar från Platon, Aristoteles och den 

första särskolepedagogiken från 1800-talet. Andra inspirationskällor för grundandet av den 

Konduktiva Pedagogiken har varit psykoanalysen, den existensiella psykologin, Adler, 
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Frankl, rörelseterapi, Pavlovs neurofysiologi, Lurias språkstudier, Steiners människobild och 

pedagogiska grundtankar, Morenos idéer om drama och lek, gestaltningspsykologins 

helhetstänkande, barnets tidiga utvecklingsmönster och hinder för den utvecklingen (Liljeroth, 

2005).  

 

Konduktiv Pedagogik är ett kombinerat terapeutisk och pedagogiskt program som utvecklades 

av den ungerska barnneurologen András Petö (Blank, von Kries, Hesse & von Voss, 2008). 

Konduktiv Pedagogik är ett kunskapssystem som riktar sig till personer med rörelsehinder där 

hela människan och hela livssituationen tas i beaktande. Den riktar sig till alla människor som 

har någon form av rörelsehinder som till exempel Cerebral Pares, Multiple Skleros, Stroke 

(Brown 2006), Parkinsons sjukdom och ryggmärgsbråck hos barn (Sutton, 1994). Kriterierna 

för att komma in i ett Konduktivt Pedagogiskt program förutsätter en diagnos med 

neurologiskt rörelsehinder utan att också vara blind, döv, ha okontrollerade kramper eller 

mental nedsättning till den grad som omöjliggör att följa instruktioner (Stiller et al., 2003).  

 

Det primära målet med Konduktiv Pedagogik är att uppnå förmågan att fungera i alla livets 

roller utan att använda hjälpmedel (Campbell & Finn, 1999). Sutton (1994) beskriver 

Konduktiv Pedagogik som en pedagogisk modell som vänder sig till alla aspekter av 

utvecklingen; motorisk, kognitiv, kommunikation, psykosocial, Aktiviteter i Dagliga Livet 

(ADL). Arbetet med rörelseutvecklingen sätts i ett livssammanhang. Petö har beskrivit den 

Konduktiva Pedagogiken som en metod som inte behandlar separata muskler eller lemmar 

utan vänder kortikala funktioner till händelser (Hong & Howard, 2002). Den Konduktiva 

Pedagogiken handlar om att utveckla ett aktivt barn med en stark vilja genom att lära sig att 

vilja leva, lösa problem, kämpa och att arbeta för något istället för att endast lära sig rörelse, 

man kan säga att den handlar om att lära barn att leva. Det är vitalt att barnet är aktivt och tar 

initiativ i inlärningsprocessen (Hong & Howard, 2002).  

 

Ingrid Liljeroth (2006) har analyserat vad Konduktiv Pedagogik innebär som idé-, tanke- och 

kunskapssystem. Enligt henne bygger pedagogiken på att individen själv ska välja och vilja nå 

de mål som sätts upp. Målet med behandlingen är att lära barnet hur man kan kontrollera sin 

motorik och den sker oftast i grupp som leds av en så kallad konduktor vars roll är en 

kombination av lärare, sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska (SBU, 2006). Liljeroth 

(2006) betonar dock att grunden till konduktor-utbildningen är pedagogisk och att i Sverige 

skulle konduktor översättas till lärare med inriktning mot Konduktiv Pedagogik. 
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Man kan säga att den Konduktiva Pedagogiken är en livsstil eller ett förhållningssätt till livet. 

Den pratar om att hela livet är ett pågående lärande och den funktionshindrade löper en större 

risk att förmågan stannar av eller försvinner om man slutar träna samt att inlärningen tar 

längre tid på grund av skadan (Liljeroth, 2006).  

 

Den Konduktiva Pedagogikens kunskapsgrund innefattar samband mellan olika funktioner 

och områden, vilket betyder att om det händer något på ett område har det effekter även på 

andra. Om barnets känslor väcks under en aktivitet innebär det också stimulans för mentala 

funktioner (Liljeroth, 2005). Konduktiv Pedagogik är en personlighetscentrerad pedagogik 

som lär barn med motoriska rörelsehinder en aktiv problemlösande inställning till livet, att 

bygga upp självförtroendet och en funktionell personlighet. Den Konduktiva Pedagogikens 

filosofi, planering, organisatoriska strategier och program frambringar, underhåller och 

utvecklar en inställning om att vara aktiv tills den är en integrerad del av personligheten 

(Hong & Howard, 2002). 

 

Enligt Liljeroth (2005) är den övergripande idén med Konduktiv Pedagogik att barn med 

rörelsehinder ska bli aktiva och självständiga personer i sitt samhälle. Man tror på barnets 

förmåga att få kontakt med sin vilja, att utveckla sin förmåga att ta initiativ och att bli aktiv. 

Enligt den Konduktiva Pedagogiken innebär det att vara människa att ha möjligheter att 

förverkliga intentioner, att använda sitt tänkande och att kunna kommunicera. 

  

En annan grundtanke som Liljeroth tar upp handlar om de vuxna runt barnet. Det är lätt att 

barn med rörelsehinder kommer in i en roll som präglas av en känsla av att inte kunna. Den 

känslan passiviserar och avskärmar dem från omvärlden och leder till att de blir alltför 

beroende av hjälp. Inom Konduktiv Pedagogik menar man att detta kan brytas av den vuxne 

genom hur barnet bemöts. Det är därför den vuxnes bidrag till samspel är ett grundläggande 

element i pedagogiken.  

 

En tredje grundtanke säger Liljeroth vara synen på rörelsehindret. Petö byggde den 

Konduktiva Pedagogiken på att man kan komma långt i utvecklingen av rörelseförmågan trots 

ett rörelsehinder. Han talar om att gå från dysfunktion till funktion. Den vuxne kan med den 

kunskap hon har om hinderna hjälpa barnet att bättre behärska sin motorik och att finna vägar 

för att kompensera bristerna. 
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Liljeroth berättar om en fjärde grundtanke som innebär att arbetet med barnets 

personlighetsutveckling och arbetet med funktionshindret ska genomsyra vardagen och bli en 

upplevd helhet. Det är av betydelse att värdera detaljer och att på ett framgångsrikt sätt 

utnyttja ögonblick. Det handlar om att hjälpa barnet att hitta en fruktbar livsstil.  

 

Den femte och sista grundtanken understyker betydelsen av att barnet ska lyckas med det hon 

gör, vilket ska leda till en upplevelse av att klara något själv.  

 

De huvudsakliga elementen i den Konduktiva Pedagogiken är uppgiftsorienterad inlärning i 

högstrukturerade program för att underlätta och belysa det motoriska utförandet genom 

rytmisk intention. Detta sker genom till exempel rytmiskt tal eller sång, integrering av 

manuella förmågor i ADL kontexten och barn-orienterade gruppsammansättningar för att 

underlätta den psykosociala träningen och på så sätt öka nivån av delaktighet (Blank et al., 

2008). 

 

Den Konduktiva Pedagogikens praktik bygger enligt Liljeroth (2005) på nedanstående fem 

element som måste fungera tillsammans för att ge en helhet och verka för att barnen ska 

lyckas: 

 

1. Miljön 

Både den fysiska miljön och atmosfären ska vara inbjudande och ge glädje. Speciell 

utrustning finns men betydelsen av värme, ljus och utrymme poängteras. Utrustningen ska 

vara flexibel och stimulera till aktivitet och förflyttningar i användning. Hela dagen ska bestå 

av tillfällen att fixera, sitta, stå, ligga och gå. Hjälpmedel ska användas i så liten utsträckning 

som möjligt och ses mer som ett medel under vägen mot ett mål än som en slutlig lösning av 

funktionshindret. 

 

2. Gruppen 

Gruppen ska vara homogen för att barnet ska kunna utveckla relationer som stimulerar dem, 

förser dem med förebilder och hjälper dem att stärka sin självkänsla och den ses som 

avgörande för utvecklingen. Gruppen jobbar tillsammans som en social enhet med ideén att 

varje barns framsteg höjer de andras motivation (Bourke-Taylor, O´Shea, Gaebler-Spira, 

2007). Syftet med gruppen är att barnen själva ska få uppleva att de är exempel för andra. Ett 

centralt tema i det pedagogiska arbetet är det sociala samspelet, genom vilket de kan lära sig 
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att samarbeta och att utveckla sin kommunikation. Den kan också ge utmaningar genom lek 

och spel.  

 

3. Konduktorn 

Konduktorn som är utbildad i specialpedagogik och terapi är läraren (Blank et al., 2008). En 

del i rollen som konduktor är att vägleda, det vill säga att stödja barnet i att finna sin väg. En 

andra del är att vara dirigent genom att locka fram möjligheterna och att genom programmet 

stärka gruppen för att den ska bli en kraft i det pedagogiska arbetet. Konduktorns uppgift är 

att ge stöd och att underlätta på rätt sätt. Hon ska också se förmågor och sätta upp mål. Det är 

viktigt att barnen får en utmaning och att konduktorn inte tar över. Konduktorn ska 

demonstrera positiva åsikter, förvänta sig framgång från barnet och skapa gynnsamma 

tillfällen för lärandet. Barn handleds med hjälp av strategier som möjliggör deras framgång. 

För att leda barnet måste konduktorn vara en bra observatör för att upptäcka vad som orsakar 

barnets svårigheter. En annan strategi är att barn ska vara så aktiva som möjligt under hela 

dagen, att aktiviteter är målinriktade och alltid meningsfulla för barnet (Bourke-Taylor et al., 

2007). Konduktorns utbildning är tvärfacklig och hon ansvarar för observationer, program och 

att leda arbetet tillsammans med övriga medarbetare. 

 

4. Rytmisk intention 

Verbala instruktioner i form av sång som är baserade på träningsmomentet heter rytmisk 

intention och de ges vanligtvis till äldre barn (Bourke- Taylor et al., 2007). Barnet får genom 

rytm, röst och rörelse en medvetenhet om sin kropp samt tankestrukturer för hur dess rörelse-

förmåga ska utvecklas. På så sätt görs målen synliga och inger en upplevelse av att vara 

möjliga att uppnå. Delmål länkas samman till komplexa funktioner genom rytmen. Ett inre 

språk skapas, genom det yttre, som leder barnet i vardagen. För yngre barn används rytm och 

sång för att initiera kontrollen, för att avsluta rörelser och funktionella uppgifter (Bourke-

Taylor et al., 2007). 

 

5. Det pedagogiska programmet 

Programmet bygger på individuella mål, vilka delas upp i uppgifter, så att barnet kan lära sig 

nya färdigheter steg för steg. Alla barnens mål förs in i ett övergripande program som förenar 

gruppen och som blir till grund för utvecklingen av de sociala relationerna. Det är viktigt att 

det ger en rytm åt dagen och det ska vara uppbyggt så att det finns tillräckligt med tid. Tempot 

ska variera, ibland ska det vara snabbare och ibland ska det ha karaktär av återhämtning. 
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Utmaningar och uppgifter ska gå från enkla till alltmer komplexa och det ska innehålla 

möjligheter att öva och att generalisera (Liljeroth, 2005). 

 

Ett typiskt program för den Konduktiva Pedagogiken inom pediatriken består av träffar fem 

dagar per vecka under sex timmar per dag, längden kan variera beroende på var den pågår. 

För barnen på Petö institutet i Ungern, till exempel, pågår programmet under hela skolåret. I 

andra länder däremot kan programmet vara så långt som ett skolår eller så kort som bara fem 

veckor. Några förskole- och skolprogram finns också tillgängliga och varar två till tre timmar 

per dag. Personalen i den Konduktiva Pedagogiken kan inkludera en konduktor och två 

assistenter med en konduktor tillgänglig för vart tredje barn, men det kan också finnas en 

konduktor för varje barn. Programmen hålls i ett klassrum och kräver unik utrustning som 

inkluderar trästolar med stegrygg och britsar. Annan anpassad utrustning som rullstol, rollator 

och kommunikationshjälpmedel uppmuntras ej i den Konduktiva Pedagogiken (Stiller et al., 

2003). 

 

1.3.1. Konduktiv pedagogik i Sverige 

 

I slutet av 1990 ökade kraven för intensiv träning och gruppaktiveter för barn med Cerebral 

Pares i Sverige (Ödman, & Öberg, 2005). En av orsakerna var öppen debatt om att barn- och 

ungdomshabiliteringen var alltför pessimistisk för barnens utveckling och gjorde att barnen 

blev för passiva genom att lägga in många anpassade, kompenserande hjälpmedel och 

bostadsanpassningar. De misslyckades också med att stödja aktiva funktioner och intensiv 

träning för barn med Cerebral Pares (Ödman, & Öberg, 2005). 

 

I Sverige används den Konduktiva Pedagogiken tack vare föräldrarinitiativ. En grupp 

föräldrar till barn med Cerebral Pares bjöd in ungerska konduktorer för att ge kurser i 

Konduktiv Pedagogik (Lind, 2000). En anpassad och bestämd form av den Konduktiva 

Pedagogiken, Move & Walk metoden, blev uppbyggd av föräldraorganisationer och vuxna 

med Cerebral Pares (Ödman, & Öberg, 2005). 

 

Enligt en rapport som gavs ut av Forsknings- och Utvecklingenheten (Edin et al., 2004) måste 

man själv som förälder hitta information om den Konduktiva Pedagogiken och vilka 

möjligheter det finns att träna enligt denna metod. Därför vet man ej hur många barn i Sverige 

varje år som tränar enligt den Konduktiva Pedagogiken. 
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2. Syfte  
 

Studiens syfte var att studera den Konduktiva Pedagogikens möjligheter att motivera till ökad 

aktivitet, självständighet och delaktighet hos barn med Cerebral Pares och rörelsehinder 

utifrån arbetsterapeutiska grundantaganden.   

 

2.1. Avgränsning 

 

Inkluderade i studien var barn med Cerebral Pares eller andra rörelsehinder som genomgick 

behandling i den Konduktiva Pedagogiken i en kommun i södra Sverige. Med denna 

avgränsning blev undersökningsgruppen begränsad till det antal barn som genomgick 

behandling vid just det tillfälle då studien genomfördes.  

 

 

3. Metod 
 

Insamlingen av data för studien gjordes med observationer och intervjuer. Datainsamlingen 

utfördes vid två tillfällen genom en inledande observation av två behandlingstillfällen med 

barnen som följdes av semistrukturerade intervjuer med barnens föräldrar och med en 

personlig assistent. Slutligen gjordes en egenstrukturerad intervju med konduktorn. 

 

3.1. Urvalsförfarande 

 

Kriterierna för att vara med i studien var att konduktorn skulle arbeta på en klinik i södra 

Sverige med barn med Cerebral Pares och barn med andra rörelsehinder enligt den 

Konduktiva Pedagogiken. Urvalskriterierna för barnen och föräldrarna var att barnen skulle 

ha Cerebral Pares eller annat rörelsehinder och att de skulle ingå i behandling enligt den 

Konduktiva Pedagogiken. Eftersom deltagarantalet var litet valdes ålderskriterier bort. Urvalet 

gjordes med målinriktad sampling då deltagarna valdes ut av mellanhanden i en 

behandlingsgrupp på kliniken. Målinriktad sampling innebär ett avsiktligt urval av personer 

genomfört av forskaren baserade på i förväg bestämda kriterier (DePoy & Gitlin, 1999). 

Studien genomfördes med ett strategiskt urval eftersom antalet deltagare var begränsat. Det 

strategiska urvalet innebär att de deltagarna som väljs ut förväntas kunna svara på de frågor 



 

 15

som ställs (Jacobsen, 2002). Enligt Trost (1997) är det lagom med fyra till fem deltagare för 

att materialet ska bli överblickbart. Eftersom deltagarantalet i den Kognitiva Pedagogiken var 

begränsat blev också studien begränsad till detta antal. 

 

3.1.1 Beskrivning av undersökningsgruppen 

 

Undersökningsgruppen bestod av en konduktor, verksam på kliniken, tre barn med Cerebral 

Pares och ett barn med en kromosomavvikelse som genomgick behandling enligt den 

Konduktiva Pedagogiken samt föräldrar till dessa barn och en personlig assistent. Två av 

barnen deltog vid båda observationstillfällena och två deltog vid ett av dem. Intervjuerna 

utfördes med närstående till tre av barnen, vilket innebär att det vid intervjun blev ett bortfall 

på en person. Författarna valde att inte beskriva det fjärde barnet, som deltog i en av 

observationerna, eftersom det ej fanns möjlighet att intervjua närstående. Det ansågs relevant 

för studien att länka samman observation med intervju i resultatet för att få en bättre överblick 

av träningen. 

 

Barn A skulle snart fylla fem år och hade Cerebral Pares diplegi. A hade tränat enligt den 

Konduktiva Pedagogiken under fyra veckor. A kunde ej förflytta sig självständigt och 

använde sig av hjälpmedel som rullstol, elrullstol och bakåtvänd rollator. Andra 

träningsformer som A var aktiv inom var simning och ridning som hon fick genom 

habiliteringen. Ibland hade hon också träning med en sjukgymnast. 

 

B var sju år och hade en kromosomavvikelse och en utvecklingsstörning. 

Hon började med den Konduktiva Pedagogiken när hon var fem år och hade gått igenom fyra 

träningsperioder av varierande längd. B kunde inte gå självständigt på grund av svaghet i 

benen och hon använde en gåstol eller rullstol vid förflyttningar. Sedan hon började med den 

Konduktiva Pedagogiken har hon kunnat lägga ståskalet. I skolan använde hon tekniska 

hjälpmedel. 

 

C var 5 år och hade en hemiplegi på höger sida. Hon hade tränat med den Konduktiva 

Pedagogiken från två års ålder. C hade genomgått fyra botoxbehandlingar och en opereration 

av hälsenan på den högra foten. C kunde gå självständigt och använde sig enbart av 

grepphjälpmedel. C hade fått ridning genom habiliteringen vilket hon tyckte var mycket 

roligt. 
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Konduktorn hade en egen verksamhet i södra Sverige. Hon utbildade sig i Ungern vid Petö-

institutet och har jobbat med den Konduktiva Pedagogiken i Sverige sedan år 2000. Från 2003 
bedriver hon sin egen verksamhet. När studien utfördes hade hon ungefär 30 patienter varav 

12 barn med Cerebral Pares. 

 

3.2 Metod för insamling av information 

 

Eftersom författarna var intresserade av föräldrarnas upplevelse och vad som motiverade dem 

att välja den Konduktiva Pedagogiken som träning för sina barn och hur konduktorn tränar 

barn med Cerebral Pares samt andra rörelsehinder valdes ett kvalitativt perspektiv för studien. 

Författarna kombinerade observationerna med intervjuer. Kvalitativ data och metoder har sin 

styrka i att de visar på helheten. Kvalitativa metoder ämnar fånga den enskilda enhetens 

särprägel och speciella livssituation (Holme & Solvang, 1997). 

 

Informationsinsamlingen gjordes med semistrukurerade intervjuguider riktade till konduktorn 

och föräldrarna samt en ostrukturerad observation utifrån studiens syfte. Genom att utnyttja 

och kombinera olika datainsamlingsstrategier erhålls en rik beskrivning och en djup förståelse 

(DePoy & Gitlin, 1999). Enligt Kvale (1997) lär vi genom samtal känna andra människor och 

får veta något om deras känslor, erfarenheter, förhoppningar och om den värld de lever i. För 

att få en bättre förståelse för vad behandlingen genom Kognitiv Pedagogik innebär och genom 

att fånga den kontext i vilken behandlingen sker utfördes en ostrukturerad observation 

(Patton, 2001). Fokus i observationen lades dels på konduktorns roll och dels på barnets roll i 

behandlingen. Stor vikt vid observationen lades vid hur barnet blev motiverad till aktivitet, 

självständighet och delaktighet.  

 

3.3 Procedur 

 

Kontakt med kliniken togs genom telefonsamtal med dess konduktor och ett muntligt besked 

att delta mottogs. Därefter skickades ett informationsbrev med samtyckesblankett till 

konduktorn, för skriftligt medgivande. Projektplanen skickades till Vårdvetenskapliga Etik 

Nämnden (VEN) för granskning. Efter godkännande från VEN, meddelades mellanhanden 

som i sin tur valde ut undersökningspersoner relevanta för studien och fick från dem ett 

muntligt godkännande att utföra observation och intervjuer. Vid intervjutillfället signerades 
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ett skriftligt godkännande av intervjun innan den utfördes och undersökningspersonerna valde 

att bli intervjuade i samband med träningstillfället.  

 

Träningen observerades vid två tillfällen, sammanlagt tre timmar. Författarna valde att göra 

två observationer för att få en bredare bild av hur träningen gick till. Observationen blev 

öppen, vilket betyder att undersökningspersonerna visste om vilka observatörerna var och 

varför de var där. De var införstådda med att en studie skulle göras av träningen med den 

Konduktiva Pedagogiken (Holme & Solvang, 1997).  

 

Vid första tillfället inleddes studien med en ostrukturerad observation av tre barn. Innan 

observationen inleddes presenterade författarna sig och studien. Efteråt utfördes en gemensam 

intervju med en av föräldrarna och en personlig assistent till ett annat barn i träningslokalen. 

  

Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon, med undersökningspersonernas tillstånd, för 

att få ett bättre flöde i intervjun då anteckningar eliminerades. Att föra anteckningar under 

intervjun leder till att intervjuaren inte skriver ner allt dels på grund av tidsbrist och dels för 

att man mer eller mindre selekterar materialet utifrån sin egen förförståelse (Lantz, 2007). 

Intervjuerna tog 20 – 40 minuter. Efter observationen och intervjuer fördes anteckningar 

relevanta för studiens syfte.  

 

3.4 Bearbetning av den insamlade informationen 

 

Vid avslutad observation fördes anteckningar enligt det egenkonstruerade 

observationsschemat. Efter samtliga intervjuer, både med konduktorn och barnens föräldrar, 

lyssnades inspelningen av och skrevs ut ordagrant i text för att underlätta det fortsatta arbetet 

och för att rätt tolkning skulle bli förmedlad i studien (Patel & Davidson, 2003).  

 

3.5 Etiska överväganden 

 

Deltagarna garanterades konfidentialitet, genom att använda kodifiering i resultatet för att 

undvika möjligheten att barnen skulle kunna identifieras. En andra åtgärd för att ge 

konfidentialitet var att i resultatet benämndes ett större geografiskt område eftersom den 

Konduktiva Pedagogiken i Sverige inte är lika väl etablerat som i andra länder. Anonymitet 
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kunde dock inte garanteras eftersom det finns en risk att närstående kan känna igen 

beskrivningarna.  

 

 

4. Resultat  
 

Resultatet visade i intervjuerna med föräldrar och närstående att den Konduktiva Pedagogiken 

hade ökat undersökningsgruppens möjligheter att bli mer aktiva, självständiga och delaktiga i 

sin vardag. Alla föräldrarna som ingick i undersökningen uttryckte att de upplevde att den 

Konduktiva Pedagogiken var den rätta metoden för deras barn. De berättade också att de 

tyckte att de fick det bästa för sitt barn genom att kombinera olika terapiformer med 

hjälpmedel. Vid observationen visades att barnen blev motiverade till träningen genom lek, 

sång, tävlingar och de andra deltagarnas framsteg och att de tyckte om den två timmar långa 

träningen. Genom intervjun med konduktorn framkom det att något av det viktigaste för 

barnens motivation i träningen var att väcka deras intresse genom lekfulla aktiviteter. 

 

4.1. Observation 

 

Under träningen koncentrerade konduktorn sig på helheten. Träningen hade ett naturligt flöde 

och gick från liggande till sittande, från sittande till stående och från stående till gående. I 

slutskedet ägnade man sig åt individuell träning.  

 

4.1.1 Miljön 

 

Det var en liten men öppen och ljus träningslokal med speglar och många så kallade Petö-

stolar eller ribbstolar. Det fanns också speciella bord som kallas britsar, pallar och boxar. 

Andra redskap som fanns i salen var olika bollar i olika material och storlekar, glidmattor, 

balansbrädor, stavar, sparkcykel, klossar, stora träpärlor, scarfar, styltor, trappmaskin, rep, 

ringar, skummatta, tygtunnel, plastmuggar, pennor och papper. 
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4.1.2 Aktivitet och förmågor 

 

Genom lekaktiviteter tränades stående, balans, gående, fin- och grovmotorik, sittande, 

stäckning, böjning, koordination, öga-handkontroll, kalibrering, precision och uppresning.  

 

Ett exempel på ett träningsmoment var att man använde sig av plastringar och fungerade så 

här: Konduktorn: ”Titta vad jag har här! Jag har en prinsesskrona som jag kan sätta på 

huvudet, så här. Se så fin jag är! Kan du också sätta på dig kronan?”. I momenten ingick att 

man skulle sträcka sig efter ringen, greppa den, sätta den på huvudet med båda händerna, sitta 

rak i ryggen och att hålla balansen. För att motivera barnen att hålla ryggen rak och balansen 

använde sig konduktorn av rytmisk intention: 

 

"Med huvudet i mitten och jag håller kvar, 

jag håller kvar och med ryggen rak. 

Med fötterna i golvet står jag stadigt och bra, 

jag sträcker mina ben och är stadigt och rakt" 

 

 Alla barn ansträngde sig för att klara övningen. Efteråt skulle barnen räcka över ringen till 

konduktorn med båda händerna över huvudhöjd. 

 

Ett andra exempel på ett träningsmoment var att man tränade med bollar. Alla flickorna fick 

ur en låda välja en mjuk och en hård boll. De instruerades av konduktorn att känna vilken som 

var hård och vilken som var mjuk och sedan kasta den hårda in i en tygtunnel som konduktorn 

höll ovanför huvudhöjd. I det här momentet tränades sittande, balans, koordination, precision, 

öga-handkontroll, känsel, hållning, böjning-sträckning och grepp. Samtliga barn var delaktiga 

i övningen och blev genom lekfull verbal uppmuntran motiverade att anstränga sig för att 

klara övningen.   

 

Ett exempel på en aktivitet där man använde sig av tävling för att motivera barnen var att 

konduktorn utmanade barnen att från liggande på magen se vem som snabbast kunde ställa sig 

på alla fyra. På så sätt tränades uppresning, böjning-sträckning, styrka, balans och uthållighet. 

Alla barnen blev genast intresserade och deltog aktivt.  

 



 

 20

En individuell övning som några av barnen utförde självständigt sittandes på en stol var att 

bygga ett så högt torn som möjligt med klossar. Konduktorn underströk att det var viktigt att 

man använde sig av den spastiska handen. I den här övningen tränades sittande, balans, 

hållning, grepp, böja-stäcka, kalibrering, precision, koordination och öga-handkontroll. Trots 

spastisitet i armarna, svårigheter att fästa blicken och balanssvårigheter lyckades samtliga 

barn utföra momentet. Motivationen gavs genom att konduktorn inledde övningen med att 

säga: ”Nu vill jag veta hur högt torn du kan bygga.” 

 

4.1.3  Självständighet och Delaktighet 

 

Ett moment innehöll träning i aktivitet genom aktivitet när man självständigt fick hålla i glaset 

med två händer då det fylldes på och sedan dricka. 

 

 Barnen uppmuntrades att utföra alla aktiviteter självständigt utan levande stöd eller 

hjälpmedel och inga hjälpmedel användes under träningen.  

 

Vid momentet att sitta självständigt kom föräldrarna in i träningssalen och agerade stöd för 

barnen som på så sätt kände en trygghet i att utföra de här mer utmanande aktiviteterna. 

Föräldrarna instruerades i att inte hjälpa till för mycket och konduktorn gav direktiv om när de 

kunde ingripa. Den här delen av träningen inleddes med att de själva skulle ta på sig strumpor 

och skor. Därefter skulle barnen sätta sig på en stol och därifrån självständigt ställa sig upp 

med stöd av en petöstol som stod framför dem. De reste sig genom att klättra med händerna 

på petöstolen. Barnen motiverades till att stå längre genom rytmisk intention och tävling i 

vem som orkade hålla positionen längst. Från stående skulle de ta sig till väggen gåendes med 

ett levande stöd som gick bakom med händerna på höfterna för några av barnen och för 

flickorna med diplegi höll det levande stödet armen mellan knäna för att hålla dem raka. Vid 

väggen stod barnen självständigt med ryggen mot väggen och alla lyckades hålla sin position 

en lång stund. Under hela träningssekvensen motiverades barnen genom verbal uppmuntran 

från konduktorn: ”Vad duktig du är! Ja, du kan ju! Kom igen bara lite till!”, sång och 

varandras framsteg.  Alla bjöds in till att vara delaktiga och alla deltog aktivt i träningen.  
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4.1.4 Motivation 

 

Konduktorn motiverade barnen att bli självständiga och delaktiga i aktiviteter genom lekfulla 

träningsmoment, icke-verbalt genom rytmik och lekfullhet samt verbalt stöd som bestod av 

uppmuntran och sång: 

 

”Med fötterna i golvet och rumpan bak, 

Huvudet i mitten och ryggen rak! 

Jag sträcker mina armar 1 och 2,  

och jag håller i mig, hej och hå!"  

 

Genom att först visa och därefter låta barnet själv utföra aktiviteten, utan någon hjälp, 

uppmuntrade konduktorn till framsteg.  

 

Barnen var ivriga att göra framsteg, vilket drev dem till att våga utföra utmanande 

träningsmoment. Det blev glada utrop när något av barnen lyckades klara utmaningen. Ett 

exempel är när A stod med stöd av en stol och vågade släppa taget vid upprepade tillfällen 

och utropade ”Jag kan själv!”. Vid ett annat tillfälle när barnen satt vid bordet och ritade 

utbrast A: s mamma: ”Det är helt otroligt att hon kan sitta självständigt efter bara fyra 

gånger!”. 

 

4.1.5  Gruppdynamik 

 

Vid båda observationstillfällena bestod gruppen av tre barn fyra till sju år gamla. Alla barn 

deltog och visade intresse för träningen. Barnen blev motiverade av både sina egna och 

varandras framsteg. Barnen pratade inte med varandra under träningen eftersom programmet 

var mycket intensivt och koncentrationskrävande. Gruppen blev underlag för utmaningar, då 

tävlingar, som beskrivits ovan, om vem som klarade av träningsmomentet först användes. Ett 

bra exempel på detta är när A vågade släppa taget när hon stod med stöd av stolen 

motiverades B att även hon våga släppa taget och försöka stå självständigt.  

 

Ett andra exempel på att gruppen var ett viktigt verktyg till motivation var vid tävlingen att se 

vem som kunde ställa sig på alla fyra först då C, som var mycket rörlig och kunde gå 

självständigt, snabbt klarade av momentet, vilket drev de andra två flickorna till att försöka. 
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4.2 Intervju med föräldrar och närstående 

 

Samtliga föräldrar uttryckte att de var positiva till den Konduktiva Pedagogiken och kunde se 

framsteg hos sina barn i aktivitet, självständighet och delaktighet. 

 

4.2.1 Fördelar 

 

Föräldrarna upplevde att den Konduktiva Pedagogiken var en vägledning i att uppfylla önskan 

om att klara sig själv. En av mammorna förklarade just detta så här när hon redovisade för hur 

hennes barn med hjälp av den Konduktiva Pedagogiken nu klarar av att själv ta sig in och ur 

bilen: 

 

”… Det hade vi kanske kunnat träna själv också, men man kommer ju inte riktigt på allt, hur 

man ska göra liksom, utan det är bra vägledning” 

 

Och hon förklarade vidare: 

 

”Att hon ska lära sig att göra lite mer själv, så att inte vi behöver göra det, även om det bara 

är smågrejer” 

 

Föräldrarna upplevde att den Konduktiva Pedagogiken har ingett mod hos sina barn. En 

mamma uttryckte detta så här: 

 

”Vet inte, det är precis som saker ramlar på plats. Kan inte säga egentligen vad det är men 

hon själv vågar mer, hon experimenterar mer” 

 

Vidare upplevde hon att metoden gav positiva resultat: 

 

” Det också, att vad det beror på vet inte. Det bara händer något, så är det” 
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4.2.2 Upplevelse 

 

Författarna undrade hur barnen upplevde den Konduktiva Pedagogiken. Under hela träningen 

verkade alla tre barnen vara engagerade. Alla föräldrarna sade att deras barn tyckte mycket 

om att träna enligt den Konduktiva Pedagogiken. 

 

”Det är roligt. Det är tufft, hon är trött när hon kommer hem. Hon tycker det är kul att det är 

några tjejer där som är i samma ålder” 

 

”Hon är jätteglad att komma hit. Hade hon inte tyckt om hade hon sagt till, helt klart” 

 

Att träningen hade med rytmik i programmet tyckte hon var extra bra:  

 

”Nu är hon väldigt intresserad av musik. Här är det sång med så hänger hon med samtidigt.  

Och det gör att hon inte hittar på så mycket eget vilket hon hade gjort annars och styrd” 

 

Eftersom B inte har något språk måste man tolka hennes upplevelse genom kroppsspråket. 

Mamma uttryckte sig om detta:  

 

”Jo, jag tror att hon upplever, jag har inte kunnat fråga henne. Hon verkar glad när hon 

kommer hit och så hon vet ju vad som gäller. Det är ju inte så att hon vägrar eller nåt sånt 

utan hon tycker det är kul att komma hit, att det händer något annat” 

 

4.2.3 Betydelse 

 

Författarna undrade vilken betydelse den Konduktiva Pedagogiken hade för föräldrarna. 

 

”För vår del tycker vi att det är vad vi tror på, alltså det känns bra. Att det är som rätt väg att 

gå vidare på… Måste känna själv att det ger någonting för att man själv ska vara positiv och 

vi upplever det väldigt bra” 

 

” Jag tycker att man får en kick själv. Man blir ju glad att man gör någonting för henne” 
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”Jag vill att hon ska lära sig att göra lite mer själv, så att inte vi behöver göra det, även om 

det bara är smågrejer. Ja, som det att lyfta in henne i bilen. Att hon kan göra det själv, så vi 

slipper riskera ryggen varje gång” 

 

4.2.4  Framsteg 

 

Under observationen kunde barnen som vanligtvis inte kan stå själv, gå själv, sitta själv, göra 

allt det under träningen enligt konduktorns vägledning. Författarna ville veta om barnen hade 

gjort framsteg med hjälp av den Konduktiva Pedagogiken. 

 

”Hon har varit helt beroende av stöd bak och stöd på sidan, just för att våga, annars så 

ramlar hon. Men det börjar släppa, tycker jag. Och jag tror att hon kopplar av själv och att 

hon vågar och inte blir så rädd” 

 

”Den här gången har hon lärt sig våga själv stå lite… första gången lärde de henne köra 

rullstol och ligga på mage” 

 

”Ja, absolut. Det är en jätteskillnad. Och det är som jag säger, även om det är färskvara så 

finns det nånstans och jag ser ju hur hon skärper till sig när hon är med konduktorn så vet 

hon hur det är. Min man sa faktiskt nu när jag har varit borta här i veckan att hon satt 

häromdagen och käkade gröten med vänster hand och åt mackan med höger och det har hon 

aldrig gjort innan utan hon har sin vänstra och då ligger den högra där och gör ingenting. 

Och bara det att använda båda två så, det är ju fantastiskt” 

 

Hon fortsatte med att berätta om första mötet med den Konduktiva Pedagogiken: 

 

”Och som sagt när vi började med det så såg man också när dom filmade när vi kom i början 

på den här perioden på fyra veckor också filmade man efter då var hon ju så liten så hon 

tryckte på leksaker och sånt, men man såg ju faktiskt skillnad på dom fyra veckorna” 

 

”Utan att man ens behövde säga något så såg man att hon kunde göra det” 
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4.2.5 Träning hemma 

 

Den intensiva träningen enligt den den Konduktiva pedagogiken var två timmar lång. 

Författarna undrade om barnen tränar vidare hemma med samma eller liknande övningar som 

man gjorde i träningslokalen eller om man bara gjorde det vid träningstillfället. Samtliga 

föräldrar uppgav att de alltid hade tränat hemma, men att de nu tränade på ett annat sätt. 

Föräldrarna uttryckte sig så här: 

 

”Ja, det gör vi. Kanske inte just träning i den bemärkelsen att man sätter sig så som vi gör 

här, men att man tänker på det mer. Att man kastar bollar även på hennes högra sida för det 

glömmer man ju själv också. Och att man försöker att släppa det lite så att man inte är där 

och hjälper. Där tror jag att det är det bra för dem (barnen) för man har ingen som backar 

upp, men det är nån som ser, men att man låter henne vara väldigt självständig” 

 

” Ja, det har varit sånt, just det att ställa sig mot väggen och så att man går och sätter benet i 

mellan och med det är hon så himla petig….Ja det väl kanske att man har bytt den ena 

träningen mot någonting annan träning och det ju lite grann i vardag alltid är det ju lite 

grann. Så kör man hårdare lite och så där” 

 

”Ja, man försöker göra de grejerna som dom gör här. Hon tränar hemma också. Inte så 

kanske att man liksom, oh nu ska vi träna, utan i vardagen, som det här med att gå in och ur 

bilen, det gör vi ju varje dag” 

 

4.2.6 Aktivitet, Självständighet och Delaktighet 

 

Under den två timmars långa träningen tränade barnen intensivt med hela kroppen och kunde 

klara av det mesta av aktiviteterna som programmen innehöll. Författarna undrade om 

föräldrarna upplevde några skillnader i utförandet av aktivitet, självständighet och delaktighet 

hos sina barn. 

 

”Svårt att säga. Man kan märka grejer de gör här, som hon har gjort på de andra gångerna, 

att de kanske inte kommer direkt, utan det tar en tid innan alltså det kan dyka upp en månad 

efter, så var det när vi var första gången att vissa grejer man tränar här, det kunde gälla 
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maten, äta själv och så, det kom kanske inte precis när man var där, hon behövde mycket 

hjälp, sen när vi kom hem så helt plötsligt kunde hon göra någonting” 

 

A hade tränat enligt den konduktiva pedagogiken bara fyra veckor och det var svårt för 

hennes mamma att se skillnader direkt men hon konstaterade att:  

 

”Hon experimenterar mer, vågar experimentera mer, alldeles själv” 

 

 Under träningen satt A självständigt på stolen utan stöd, och mamma sade: 

 

”Hon satt ju på den utan stöd, även om jag var precis bakom och att hon dessutom kunde 

dricka, det har gått åt några glas och mycket att torka” 

En förälder upplevde en stor skillnad när det gällde dotterns aktivitet, självständighet och 

delaktighet efter att ha tränat enligt den Konduktiva Pedagogiken: 

 

”Vi går hit, sen kanske man gör det fem sex gånger, men man har en plan hon har ju sitt 

program här och det känns som det händer något hela tiden och så tränar hon och får lite 

träningsvärk i kroppen, det är ju lite det man känner och det ger resultat” 

 

4.2.7 Habilitering 

 

Alla tre barn som deltog i studien hade fått både sjukgymnastisk och arbetsterapeutisk 

behandling på habiliteringen. En förälder uppgav att de inte fick stöd från habiliteringen i 

början när hon ville testa den Konduktiva Pedagogiken för sitt barn, men att de nu några år 

senare hade detta stöd. Upplevelsen av behandling med sjukgymnastik och arbetsterapi var 

olika. En annan förälder betonade att för hennes dotter hade det fungerat bra när man 

kombinerat den Konduktiva Pedagogiken med arbetsterapi och sjukgymnastik.   

 

”Jag känner att man vill ha en helhet. Som förälder tar man ju till, jag tror att man kan ta lite 

av varje. Det bästa för henne, att man hittar sina vägar, så kan man ta det bästa ut av allting.  

Det är ju inte det att det är antingen eller. Detta är ju färskvara, man får fylla på” 

 

En mamma uttryckte:  
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”Arbetsterapeut och sjukgymnast har vi ju haft, men det har varit till och från och upp och 

ner och … ahh (suckade), jo där satt vi hos sjukgymnasten en gång i veckan och hon har varit 

på dåligt humör” 

  

Även assistenten till B sade att det inte har varit roligt för B att träna rörelser enligt 

sjukgymnastik, mamman konstaterade:  

 

”Sjukgymnasten och arbetsterapeuten brukar komma till skolan. Det blir när vi känner behov 

av det eller när det är ett hjälpmedel som ska bytas då är båda de två inblandade. Det är 

ingen regelbunden behandling” 

 

Och hon tyckte att habiliteringen hade hjälp till:  

 

”Sen är man ju tacksam för det här med hjälpmedel, man är ju tacksam för att det finns också. 

Det är ju en kombination av det som är det bästa. För det har gett henne mycket till exempel 

det här med gåstol… det har ju hjälpt henne jättemycket som en frihet att kunna gå i gåstol 

när vi är ute eller springer lite hemma. Hon kommer upp lite och är inte alltid här nere på 

golvet och hoppar liksom, så en kombination är nog det bästa” 

 

4.3 Intervju med konduktor 

 

4.3.1 Beskrivning av verksamheten 

 

Diagnosgrupper som kunde få hjälp i verksamheten var Stroke, Multiple Skleros, Parkinsons 

sjukdom eller förvärvad hjärnskada. Mängden patienter som togs emot per år varierade.  
Träningsgrupperna bestod vanligtvis av tre personer som behövde lära sig samma saker. 

Gruppen berodde också på vilken diagnos man hade och vilka svårigheter som fanns. 

Konduktorn i studien agerade ensam utan assistenter.  

 

4.3.2 Arbetsprocess 

 

Eftersom det inte fanns någon remiss ringde patienterna, föräldrarna eller någon annan 

anhörig till henne och ställde frågor om metoden. Konduktorn föreslog sedan att man själv 

kunde komma på besök för en bedömning som tog ungefär en timme.  
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”Då kan vi träffas, vi pratar, jag skriver ner hur mycket kunden kan eller inte kan. 

Patienterna kan berätta lite om sig själv och sedan har de några veckor på sig att bestämma 

sig ’ska jag prova eller inte’. Jag brukar rekommendera en provträning” 

 

I det fall patienten bestämmde sig för att fortsätta med den Konduktiva Pedagogiken kunde 

man ansöka om bidrag från regionen. Om föräldrarna hade råd att börja med den Konduktiva 

Pedagogiken direkt så gjorde man det. Efter det att konduktorn hade gjort bedömningen var 

patienten tvungen att få en remiss från läkare om man ville söka bidrag, eftersom det endast 

var individer med diagnosen Cerebral Pares som kunde få bidrag för att träna enligt den 

Konduktiva Pedagogiken.  

 

Efter varje träningsperiod skrev konduktorn journal. Hur det var innan man började och hur 

det var efter träningen. Hon använde ett poängsystem som innehöll kroppens position, gående, 

funktioner i övre extremiteter, ADL, tal och kommunikation, kognition och socialt beteende.  

  

Konduktorn sade att målsättningar gjorde hon bara för sig själv, men det framkom i intervjun 

att familjen vanligtvis redan hade bestämt det stora målet för sitt barn när de kom till 

bedömningen. Konduktorn bedömde också om önskemål var realistiska och om träningen 

passade för personen.  

  
Konduktorn lade upp delmål för att nå dit:  

 

”De har redan berättat vad målet är för dem och sedan har jag målsättningar framför mig, 

och efter sätter jag upp programmet. Vilka övningar som är bra” 

 

Utvärdering av delmål och mål skedde med hjälp av samma bedömningsunderlag som 

användes vid den första bedömningen.  

 

4.3.3 Träning 

 

Konduktorn berättade hur träningen gick till:  

 

”Till exempel: Jag vill jättegärna lära mig att gå. Hur kan vi göra det? Ok, då gör vi 

övningar som hjälper dig att stå upp, att sträcka benen till exempel att stå för stabilitet och 
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balans...Eller för att träna dricka själv ska man hålla muggen själv, lyfta muggen själv till 

munnen” 

 

Hon betonade betydelsen av att barnen skulle göra rörelserna självständigt utan hjälp: 

 

”Och det är viktigt att jag som konduktor inte ska göra saker själv, utan att barnen måste 

vara med. Så hjälper du mig sedan hjälper jag dig med de här sakerna som du kan, till 

exempel att’ nu får ni kasta bollen, och det är inte jag som ska kasta bollen åt dig, utan du 

själv kan kasta bollen’. Så barnen vet om en viss rörelse, hur man gör, och de gör det själva”  

 

Träningens tempo var högt och innehöll många olika rörelser: 

 
”Vi tränar ganska intensivt. Jag kommer inte att tänja händerna och armen utan det är mer 

intensivt för händernas rörelse. Det är inte jag som måste göra rörelserna, det är inte jag som 

ska klara de grejorna utan jag vill att de själv ska klara att göra det. Så jag är bara en 

vägledare, jag ger bara instruktioner. De rätta instruktionerna som de behöver för att gå 

vidare” 

 
4.3.4 Att förbättra Aktivitet, Självständighet och Delaktighet 

 

Författarna undrade vilka vägar konduktorn väljer för att uppmuntra och motivera barn till 

aktivitet. Under samtalet med konduktorn visade det sig att träningen var tuff men lekfull. 

 

Konduktorn berättade hur hon motiverade barnen till aktivitet: 

 

” När vi tränar här, då leker vi, vi jobbar inte. För det är det viktigaste att fånga deras 

intresse och det kan man göra genom leken. Så om jag visar tråkiga saker och inte så roliga 

så gör de inte det, då blir de inte aktiva.  Det är det viktigaste att fånga deras intresse. Så 

motiverar jag och de gör efter. Och sedan till exempel kan de lyfta pinnen, ’kolla hur jag kan 

lyfta!’. Så kanske när de kommer hem visar de för sin mamma och pappa, ’titta hur duktig jag 

är!’… Så jag måste fånga in de liksom kom och hjälp mig, de gör det och blir mer aktiva… 

Det viktigaste är att de själva upptäcker att ’jag kan mer än jag tror’” 

 

Ibland tränade man även vardagssysslor genom aktivitet: 
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”Eller det finns såna grejor som vi gör i vardagen till exempel att duka. ’Jag har plastbestick 

och muggar, var så goda, duka!’ Det är jätteroligt när barn upptäcker att de kan göra 

någonting.  Så när de kan det då visar de det hemma också, ’Jag kan!’ Så det betyder här att 

det vi gör här är utvecklingen framåt, så när de kan så gör de det hemma också och blir 

aktiva där. Kan hjälpa mamma och pappa” 

 

Konduktorn berättade att den Konduktiva Pedagogiken lyfter fram idén att man ska klara sig 

utan hjälpmedel: 

 

”Lars Mullback själv har sagt någonting liknande: ’Istället för att förbättra eller hjälpa 

människor med Cerebral Pares så ger vi för mycket hjälpmedel’” 

 

Konduktorn uttryckte vikten av att samhället inte borde passivisera individer med 

rörelsehinder: 

 

”De flesta barn med Cerebral Pares i Sverige sitter i en rullstol och har assistenter, därför är 

de inte motiverade att lära sig att göra någonting själv. Men kanske är det viktigaste att 

motivera folk. Börja så tidigt som möjligt med träningen vid Cerebral Pares. Till exempel om 

jag går på gatan och jag ser människor som sitter i rullstol eller går med rollatorn eller 

ibland när de kommer till bedömningen och jag ser att de använder käpp. ’Ja, men du kan ju 

gå själv, varför använder du käpp?’ Det är samma som Anders (Liljeroth skrev år 2006 om 

Anders Gustafsson som var 30 år, rullstolsburen och besviken på livet. Han såg Mullbacks 

film ”Jo du kan” och började träna enligt den Konduktiva pedagogiken. Konduktorn som 

ingår i studien har tränat med honom) som satt i rullstol och efter 4 veckor: ’hejdå!’. Han 

behövde inte rullstolen längre, han kunde gå själv” 

 

Den yngsta patienten som konduktorn hade var bara tio månader gammal. Det var viktigt att 

träna med kroppen så tidigt som möjligt vid Cerebral Pares. Det lilla barnet hade fått program 

som innehåller lite gympa på morgonen och på eftermiddagen med hjälp av sina föräldrar. 

Hon betonade åter hur viktigt det är att motivera folk till att träna för att öka möjligheterna till 

aktivitet, självständighet och delaktighet. 
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5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Risken med studien kunde vara att föräldrarna under intervjun kände att de var tvungna att 

försvara sitt val av Konduktiv Pedagogik. Mycket arbete lades ner på att utforma frågorna i 

intervjuguiden på ett sådant sätt att detta skulle undvikas. Författarna tror också att 

bemötandet under intervjun var viktigt för att inge trygghet och en känsla av att inte bli 

bedömd. För att förstärka den här känslan av trygghet antecknades eller skevs ej ner 

någonting under observationen eller intervjutillfällena för att deltagarna inte skulle uppleva att 

de blev granskade. 

 

Ett frågetecken som kan uppstå är varför föräldrarna intervjuades och inte barnen. 

Anledningen till detta är att den information författarna ville åt kan vara svår för de små 

barnen att svara på som till exempel hur länge de tränat med den Konduktiva Pedagogiken 

och huruvida det skett förändringar i barnens utförande av dagliga aktiviteter sedan de börjat 

med metodiken.  

 

Tanken var att studien endast skulle bestå av barn med Cerebral Pares för att få en helhet, men 

i den grupp som valts att observera deltog även ett fjärde barn med en ovanlig diagnos, därför 

beskrevs inte syndromet i studien eftersom det skulle vara utpekande. Det var dock relevant 

för studien att barnet B deltog eftersom hon har längre erfarenhet av den Konduktiva 

Pedagogiken och därför kunde ge studien en bättre överblick av vilka resultat träningen kan 

ge.  

 

En kvalitativ ansats valdes eftersom den ger en djupare och mer fullständig uppfattning av 

undersökningsområdet (Holme, 1997). Enligt DePoy och Gitlin (1999) använder forskare sig 

av kvalitativa metoder för att ”avslöja den unika innebörden av mänskliga upplevelser i 

mänskliga miljöer”. Kvalitativa data och metoder har fördelen att de visar på totalsituationen, 

helhetsbilden och ger en närkontakt med undersökningspersonerna samtidigt som man kan få 

en bättre uppfattning av den enskildes livssituation (Holme, 1997).  
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I studien användes både intervjuer och observation för att få en bättre överblick av 

studieområdet. Vid studiens början hade författarna inte haft så mycket kontakt med den 

Konduktiva Pedagogiken och ville därför genom observation få en bild av hur träningen gick 

till. Eftersom ett av fokusområden i studien var hur konduktorn motiverar barnen till aktivitet, 

självständighet och delaktighet tyckte författarna att de under en observation själva skulle få 

en känsla för hur detta fungerar. Genom att kombinera det som sågs på observationen med 

konduktorns långa erfarenhet av området och barnens närståendes upplevelser av träningen 

skulle resultatet ge en djupare förståelse för hur den Konduktiva Pedagogiken fungerar, dess 

resultat och vilka möjligheter den ger till större självständighet och delaktighet i aktiviteter.  

 

Den kvalitativa intervjun ämnar förstå världen ur den intervjuades synvinkel och att få en 

insikt i dennes erfarenheter (Kvale, 1997). Det var av vikt för studien att få veta hur de 

anhöriga upplevde eventuella förändringar i barnens aktivitetsutförande efter att ha tränat 

enligt den Konduktiva Pedagogiken. Det var intressant för studien att genom intervju med 

konduktorn få de bakomliggande tankarna av de program som hade observerats.  

 

I en kvalitativ intervju är det viktigt för intervjuaren att sätta sig in i den tankevärld och de 

erfarenheter som präglat den intervjuades syn på saker som forskaren är intresserad av att 

undersöka (Carlsson, 1991). Författarna känner så här i efterhand att de saknade erfarenhet 

som intervjuare vid första intervjutillfället då de hade svårt att få en närmre kontakt med 

undersökningspersonerna på grund av den tidsbrist som rådde. En erfaren intervjuare bör 

kunna få denna kontakt även när intervjupersonen känner sig stressad. Vid första intervju-

tillfället intervjuades två närstående och på grund av tidsbrist blev det en gemensam intervju. 

Stämningen under intervjun upplevdes en aning stressad eftersom den tog rum efter tränings-

tillfället och en av de närstående hade lång väg att köra hem. Enligt Carlsson (1991) är den 

mest idealiska intervjun en enda lång monolog av den intervjuade kring det relevanta temat 

och endast med korta inlägg från intervjuaren, tyvärr blev inte upplägget på den första 

intervjun så här. Det är stor risk att svaren inte blev så djupa som de kunde ha blivit om de 

båda undersökningspersonerna intervjuats var för sig och kanske om intervjun lagts vid en 

annan tidpunkt. Enligt Kvale (1997) hänger det på intervjuaren att på kort tid skapa en kontakt 

som gör samspelet mellan de inblandade parterna mer än en artig konversation eller bara ett 

utbyte av åsikter. Vid andra intervjutillfället hade författarna lärt sig av sina misstag och hade 

bättre förutsättningar för att utföra intervjun på ett adekvat sätt.  
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5.2 Resultatdiskussion 

 

Träningen enligt den Konduktiva Pedagogiken kan klassas som intensivträning. Resultatet av 

den här studien har visat att den ger möjligheter till ökad aktivitet, självständighet och 

delaktighet för barn med Cerebral Pares och annat rörelsehinder. 

  

5.2.1 Barnperspektiv och föräldrarnas önskan 

 

I Sverige gjordes en studie av Graf, Johansson & Högberg (1999) där författarna upplevde att 

barnen som deltog i två timmars långa intesivträningar inom sjukgymnastik inte hade någon 

förståelse för vad träningens syfte bestod av och att det var meningslöst för barnen att lära in 

något som till exempel en motorisk färdighet. Om barnet inte har någon idé om träningen och 

när den inte sätts i ett adekvat sammanhang för barnet är den då betydelsefull? I en annan 

svensk studie som handlade om barnens delaktighet i habiliteringen upplevde barnen med 

rörelsehinder att de inte hade en djupare förståelse för varför man tränade (Bolin, Bovide 

Lindén & Persson, 2003). Tron på individens rätt och ansvar att bestämma över sig själv är 

centralt i arbetsterapins värdesystem. Övertygelsen att människor kan bestämma över sina 

egna liv har gett arbetsterapin ett åtagande, ” frihet att välja”, och ”friheten att pröva dessa 

val” (Kielhofner, 2004). Den största förväntningen när man jobbar med barn med Cerebral 

Pares är att barnet ska ta personligt ansvar som inriktar sig till lärandet, problemlösningen, 

deltagandet samt att barnen har en positiv inställning till träningen (Bourke-Taylor et al., 

2007). De träningar som hölls enligt den Konduktiva Pedagogiken och som observerades 

kanske därför fungerade bra eftersom de inte var uppbyggda som en träning utan som en lek 

och därför var den också meningsfull för barnen.  

  

Graf et al (1999) uppfattade att barnen som ingick i deras studie var tvungna att träna intensivt 

på grund av att deras föräldrar ville det och de såg träningen som en plikt. Fick barnen som 

ingick i den här studien välja den Konduktiva Pedagogiken själv? Det vet man inte och 

författarna valde att inte fråga. Studien går inte ut på att ifrågasätta och granska föräldrarna 

eftersom de känner sina barn bäst själv och vet bäst hur deras barn upplever träningen med 

den Konduktiva Pedagogiken. När man som förälder har ett funktionshindrat barn strävar man 

efter att ge sitt barn ett gott liv. I denna strävan ingår att bemöta den oro, osäkerhet och rädsla 

i nuet och för framtiden som är relaterad till barnets funktionsnedsättning och vården av 

barnet (Lindblad, 2006). Föräldrarna behöver trygghet och bekräftelse samt ett professionellt 
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stöd för att få kraft och hopp i föräldraskapet. Resultatet i studien visade att 

undersökningspersonerna har fått mer stöd, hopp och nya möjligheter genom den Konduktiva 

Pedagogiken. Detta gäller både för barn och föräldrar. Utifrån intervjuerna med närstående 

och observationerna kunde man urtolka att föräldrarna inte hade låtit sina barn träna enligt 

den Konduktiva Pedagogiken om de inte hade upplevt det som roligt och givande. I studien 

hade ett av barnen inte något tal och man visste inte hur mycket ord hon förstod. I hennes fall 

var resultatet beroende av den personliga assistenten, hennes förälder och författarnas 

observationer. 

  

Det framkom i resultatet att föräldrarna upplevde bristande stöd från habiliteringen och delade 

upplevelsen om att deras barn inte blev motiverade till att utföra träningsmomenten. 

Exempelvis berättade en av föräldrarna att barnet vid träningssituationer på habiliteringen 

hade surat vid trappträningen och inte ville utföra momentet kanske på grund av att det inte 

var upplagt på ett lekfullt sätt. Detta kan vara ytterligare en orsak till att det kanske är så att 

man väljer träningsform utifrån vilka möjligheter den har att höja barnets motivation. 

Njutfulla lekupplevelser leder till högre motivation och bättre effekt av inlärningen än 

resultatinriktad träning, som ger mycket lite motivation (Lind, 1998).  

 

Vid perioder av intensivträning blir barnen beroende av att ha föräldrar eller andra anhöriga 

som är engagerade och villiga att lägga ned den tid det tar att träna. Eftersom den Konduktiva 

Pedagogiken inte finns på så många orter måste familjen ibland resa långt för att kunna delta, 

ibland även som en av föräldrarna förklarade, ”släppa allt och ge sig iväg under en månads 

tid”. Det kan vara svårt att släppa arbete och andra aktiviteter under den här tiden, samt att det 

kräver ekonomi eftersom man får dubbel bosättning och resor. Föräldern som berättade om de 

här resorna förklarade att det var därför de nu valt att träna en gång i veckan under tjugo 

veckor istället för tjugo dagar under en månad.  

 

Eftersom det endast är barn med Cerebral Pares som är berättigade till bidrag för att delta i 

den Konduktiva Pedagogiken, och även detta antal är begränsat, blir det för resterande 

grupper en ekonomisk fråga om man kan träna eller ej.  
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5.2.2 Leken 

 

Studiens resultat visade att man i den Konduktiva Pedagogiken använder leken för att 

motivera barnen till delaktighet i träningens aktiviteter. Lekterapi är ett framträdande område 

inom arbetsterapin och den används för att etablera en terapeutisk relation med barnet. Genom 

att tolka leken assisterar arbetsterapeuten barnet att få en inblick i och utveckla nya förmågor, 

använda sin kreativitet och sublimera grundläggande behov på ett socialt acceptabelt sätt 

(Hong & Howard, 2002).  

 

Lek är utvecklingsmässigt den tidigaste formen av aktivt beteende och den består genom hela 

livet (Kielhofner, 2004). Ofta bidrar leken till färdighetens utveckling och samspel med andra 

(Kramer & Hinojosa, 1999). Utvecklingspsykologen Donald W Winnicott (2003) menar att 

terapeutens viktigaste uppgift är att lära patienten att leka samt att leken är något av det 

allvarligaste vi kan ta oss för. Hári hävdar att om en ledare vill ändra en skada i det 

neurologiska systemet måste hon hitta leksituationer som leder till målet (Lind, 2003b). 

Kielhofner (2004) betonar att människor kräver kreativa, produktiva och lekfulla aktiviteter 

och blommar upp när de engagerar sig i dem. Barn med Cerebral Pares eller andra 

rörelsehinder har inte samma möjligheter som andra barn att själva välja lekaktiviteter som 

passar deras olika utvecklingsnivåer (Paulsson & Winnberg- Lindqvist, 1997). Författarna tror 

också att det var tack vare detta arbetssätt samt konduktorns förmåga att bemöta barnen på 

deras nivå som gjorde att barnen upprätthöll en stark uppmärksamhet och vilja under hela 

träningspasset. Konduktorn själv beskrev vikten av att enbart använda sig av metoder som 

barnen upplever roliga. Kanske är det på grund av detta som den Konduktiva Pedagogiken 

visar så framgångsrika resultat (Liljeroth, 2006; Lind, 2003a; Lind, 2003b; Lind, 2000; 

Mullback, 1997).  

 

Arbetsterapeuter har en stor kunskap inom området aktivitet och som nämnt i introduktionen 

behövs det även i den arbetsterapeutiska interventionen tät upprepning och kontinuitet för att 

uppnå resultat (FSA, 1986). Baserat på resultatet har författarna funderat över att man kanske 

idag lägger för lite tid på träning och för mycket tid på konsultation och att prova ut 

hjälpmedel. I studien som Lind (2003b) gjorde nämnde föräldrarna att barnen erbjuds cirka en 

timmes sjukgymnastik varannan vecka och den största delen av den här tiden används åt att 

prova ut hjälpmedel. 
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Senaste rapporten om habiliteringsverksamheten (Ennefors & Holt, 2007) visade att det 

största problemet i kontakten med arbetsterapeuten var att det tar för lång tid att få den hjälp 

man behöver främst med hjälpmedel. 

 

Författarna är ganska säkra på att arbetsterapeuter skulle kunna uppnå mycket goda resultat i 

träningen med barn med Cerebral Pares och andra rörelsehinder med basis av den kunskap de 

har och istället försöka minska användandet av hjälpmedel i största möjliga mån. De 

arbetsterapeutiska grundantaganden handlar just om detta, att människan i grunden är en aktiv 

varelse (Kielhofner, 2004) med eller utan rörelsehinder. Studier visar att intensivträning på 

habiliteringen har gett en förbättring av de motoriska förmågorna (Stiller et al., 2003). Det 

kanske hade funnits större möjligheter att arbeta på det här sättet om man tillsatt fler 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster vid habiliteringen. Idag har man kanske inte tillräckliga 

resurser för att ge den adekvata behandlingen. I en rapport av Riksförbundet Rörelsehindrade 

Barn och Ungdomar (RBU) framkom det att habiliteringen under de senaste åren gått mot ett 

mer konsultativt arbetssätt som innebär att man lägger ner mer av sin tid på att stödja 

nätverket kring barnet och mindre av tiden på den individuella behandlingen av barnet. 

Verksamhetscheferna såg detta arbetssätt som en av habiliteringens viktigaste uppgifter 

medans föräldrarna önskade mer behandlingstid för sina barn (Ennefors & Hult, 2007).  

 

Barn med problem har ofta en tendens att undvika saker som de tycker är svåra och krävande. 

Konsekvensen är att de här barnen som har det största behovet av att träna motorik inte får 

samma träning som andra barn och att de inte utvecklar samma förmågor (Lind, 2003b).  

När barn exempelvis inte har normala möjligheter att leka får de svårt att utveckla ett bra 

språk liksom kognitiva och motoriska färdigheter (Kielhofner, 2004). En av anledningarna till 

att föräldrarna väljer den här alternativa metoden är att de känner att deras barn inte får 

tillräcklig rörelse- och talträning genom den svenska habiliteringen (Lind, 2003b). I resultatet 

framkom det genom intervjuerna att träningen på habiliteringen ibland kunde upplevas som 

bristfällig då man inte tyckte att barnen blev motiverade. Ett exempel som gavs var 

trappträning som är en mer konkret träning än att använda en trappmaskin som ett av barnen 

gjorde under observationen och som kanske är mer spännande att ta sig an. Författarna har 

under studien fått bekräftat vad de tidigare själva också hade tänkt, nämligen att det när man 

arbetar med barn och vill motivera dem till aktivitet är mycket viktigt att tänka som ett barn 

vilket innebär att använda sig av lekfullhet.  
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5.2.3 Motivation till Aktivitet, Självständighet och Delaktighet 

 

En annan sak som kom fram i resultatet var gruppens betydelse för aktivitetsutförandet. Att 

något av barnen lyckades med aktiviteten var som en god förebild för de andra barnen. 

Gruppen var betydelsefull för allas aktivitetsutförande och deltagande. Att stimulera barnen 

till att leka och träna tillsammans kan vara fördelaktigt för dem eftersom de kan se att andra 

barn kan leka på något annat sätt (Lind, 2002).  

 

Nätverkbaserad Intensivträning (NIT) är det sätt att arbeta på habiliteringen som mest 

påminner om den Konduktiva Pedagogikens tillvägagångssätt, upplägget är dock lite 

annorlunda och innefattar även utbildning för nätverket (Edin et al., 2004). I den studie som 

Lind (2003a) gjorde utryckte habiliteringspersonal att intensivträning i grupp var bra för barn 

med rörelsehinder och att den måste ske genom lek. Under den observation som författarna 

gjorde av två behandlings-tillfällen med den Konduktiva Pedagogiken såg man tydligt av 

vilken stor vikt leken är för barnens motivation i träningen för att uppnå ökad aktivitet, 

självständighet och delaktighet. 

 

Genom den rytmiska intentionen lyckades konduktorn i studien motivera barnen att hålla ut 

längre i en position. Att jobba på detta sätt var någonting nytt för författarna till den här 

studien. Barnen fick inspiration och motivation att slutföra sina rörelser genom ett roligt 

perspektiv. 

 

Reddihough (1991) beskriver att den Konduktiva Pedagogiken ger möjligheter för föräldrarna 

att stödja varandra och att det finns tid för att ha kontakt mellan behandlare och föräldrar som 

familjen upplever är välgörande. Under studien fick författarna upplevelsen av att det fanns en 

mycket bra relation mellan konduktor, föräldrar och barnen. Detta påpekades för konduktorn 

som förklarade att hon är en mycket engagerad person och har på så sätt kommit nära 

gruppdeltagarna. Det möjliggör för föräldrarna att knyta an till en enda person när man i den 

Konduktiva Pedagogiken använder sig av en konduktor istället för en rad olika professioner. 

På så sätt minskar man risken för ett fragmenterat tillvägagångssätt. Föräldrarna behöver 

inspiration för nya lekar och aktiviteter eftersom de som de minns från sin egen barndom inte 

alltid fungerar för barn med rörelsehinder (Lind, 2002). Behandlare som involverar sig i barn 

med Cerebral Pares ska vara familjeinriktade med olika interventioner så att hon/han kan leda 

familjen på ett lämpligt sätt (Patel, 2005). 
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Både Lind (2003a) och Edin et al. (2004) nämner både personals och föräldrars upplevelse av 

att man inom den Konduktiva Pedagogiken sätter målen högre än inom habiliteringen. Man 

anser att högre mål inger hopp om att barnet genom aktivitet kan bli bättre än när det förblir 

passivt till sin omgivning. I sin motsats vill den svenska habiliteringen med sina lägre 

målsättningar hålla nere föräldrarnas förväntningar för att de inte ska bli besvikna om de ej 

kan uppnås (Lind, 2003a). I sin studie undersökte Lauruschkus (2006) vilka faktorerna till 

motivationen i träningen för barn med rörelsehinder var. Man studerade hur cirkuspedagoger 

som använde Petömetoden, SI, och Bobathmetoden motiverade barnen till fysisk aktivitet. En 

av de slutsatser som togs fram genom studien var att målen för träningen bör sättas på en nivå 

där barnet utmanas. Författaren betonar vikten av att våga låta barnen misslyckas för att ge 

dem utmaningar på rätt nivå som stärker deras självskänsla och får dem att bli delaktiga och 

känna ansvar.   

 

5.2.4 Hjälpmedlens betydelse 

 

För att ge möjligheter att klara sig själv är en av arbetsterapeutens uppgifter att skriva ut 

hjälpmedel. När ett barn behöver ett särskilt hjälpmedel involverar den terapeutiska 

interventionen att välja ett passande hjälpmedel och att lära barnet hur det används (Kramer & 

Hinojosa, 1999).  

 

Mullback (1997) beskriver enligt sina upplevelser om att för den svenska habiliteringen är det 

viktigt att ge hjälpmedel i tidigt skede för att barnet ska hitta sin självkänsla så tidigt som 

möjligt. Han drar slutsatsen av sina trettio års erfarenhet som människa med Cerebral Pares att 

det rullstolsburna barnet inte ska öva att gå eftersom att öva gången skulle bara öka känslan 

av otillräcklighet, misslyckande och förnedring. Den rullstolsburna flickan med Cerebral 

Pares som Mullback filmade, skulle aldrig lära sig att gå enligt habiliteringen. Dock gjorde 

hon det trots allt med hjälp av den konduktiva metoden i Ungern. 

 

Att inte använda sin kropp så aktivt som man skulle kunna ger en längre prioritet till rörelse- 

och gåträningen. Den arbetsterapeutiska idén att hjälpa barnet tidigt med hjälpmedel för 

självständighet och delaktighet kanske förvärrar situationen, skriver Mullback (1997). Enligt 

Petö ska man låta barnet pröva, pröva igen och använda sin spasticitet till att generera 

medvetna rörelser. Det är viktigt att hålla kroppen igång och lära sig hur man motverkar 
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spasticitet. Att röra sig, leka själv, och bestämma tempot för sitt eget liv är enligt Mullback 

(1997) alla barns rättighet. Även Gustafsson (Liljeroth, 2006) ifrågåsätter habiliteringens 

ansvar inför det som förmedlas till människor som behöver stöd när det gäller att ge 

hjälpmedel istället för träna upp kroppen och se helheten. Han konstaterar att det är lättare att 

hitta motivation till träningen när man är vuxen men är det inte redan för sent då?  

 

I resultatet ser man att hjälpmedel också ger bra bas till aktivitetsutförande för det 

rörelsehindrade barnet. Barnen som ingick i studien hade alla hjälpmedel, 3 av 4 kunde inte gå 

och hade gånghjälpmedel. Undersökningen visade att det har varit stödjande att ha gåstol för 

ett av dessa barn. Grepphjälpmedel har också varit viktigt för flera av barnen. Paulsson & 

Winnberg-Lindqvist (1997) beskriver att barnens syn på hjälpmedel är att de är så mycket mer 

än produkter som kompenserar en funktionsnedsättning – de är ett redskap för utveckling. 

Hjälpmedel fyller en viktig funktion och i en forskningsstudie av Henderson, Skelton & 

Rosenbaum (2008) framkom det att hjälpmedel underlättar hela familjens situation, eftersom 

de hjälper barnet att kunna utföra sina vardagliga aktiviteter självständigt.  

 

Genom att träna med arbetsterapeuten kan man lära sig hur man kan göra samma aktivitet 

som innan sjukdom eller skada på något annat sätt (FSA,1986). Det vill säga att man kanske 

behöver tekniska hjälpmedel för kommunikation, gåstol för att gå och så vidare. Men det är 

inte bara hjälpmedel som barn med Cerebral Pares eller andra rörelsehinder behöver för sin 

utveckling (Paulsson & Winnberg-Lindqvist, 1997). En central värdering i arbetsterapin är 

tron på förmågan och terapeutens skyldighet att locka fram den och det finns en stark tro på 

människans möjligheter även om de inte är omedelbart synliga. En hoppfull attityd som 

grundar sig på övertygelsen att ansträngning ger resultat och är nödvändig för arbetsterapi 

(Kielhofner, 2004). Den Konduktiva Pedagogikens metod går ut på att individen kan lära sig 

vad den vill och tränar funktionsförmågan för att bli mer självständig och delaktig i 

aktiviteter. Studien har visat att de rullstolsburna barnen genom att gå, stå och sitta själva 

upplever glädje, tillfredställelse och meningsfullhet. En tanke författarna fick efter 

observationen var att man under träningen inte fick någon upplevelse av att något av barnen 

misslyckades med ett moment trots den spastisitet och dåliga balansen några av dem hade. 

Det är viktigt att arbetsterapeuter som arbetar med barn med Cerebral Pares och andra 

rörelsehinder använder sig av de kunskaper de har inom området aktivitet och att man 

använder den tiden man har till förfogande till att hjälpa barnet att hitta de förmågor det har 

inom sig. 
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Konklusion  

Genom att träna enligt den Konduktiva Pedagogiken har barnen i studien vågat experimentera 

mer i sina dagliga aktiviteter och ökat sin självständighet genom att testa och utföra aktiviteter 

utan hjälp. Konduktorn har bidragit till större möjligheter för barnen i undersökningsgruppen 

som satt i rullstol att vara aktiva genom att använda leken som mål och medel. Arbets-

terapeuter har stor kunskap inom området aktivitet och är duktiga på att hitta nya vägar, det 

finns ett behov av att använda mer lekaktiviteter för barn med Cerebral Pares och andra 

rörelsehinder i vilka både barn och föräldrar kan medverka för att föräldrarna ska få en bättre 

bild av barnets förmågor och idéer om hur dessa kan tränas upp på bästa sätt.  

Författarna har upplevt, genom observation och intervjuer med föräldrarna, att det nuförtiden 

spenderas mycket tid åt att för skriva och prova ut hjälpmedel och att det därför inte finns 

tillräckligt med resurser inom habiliteringen när det gäller lekaktiviteter för funktionshindrade 

barn, det kanske är så att de behövs utökas så att vi kan ge barnen en aktivare framtid. 

Arbetsterapeutens viktigaste medel för att ge möjligheter till aktivitet, självständighet och 

delaktighet är att använda sig av självaste aktiviteten. Idag används tyvärr detta medel alldeles 

för lite och det är av vikt att inför framtiden begrunda detta.  

Den Konduktiva Pedagogiken har lärt oss att det är viktigt att ge barnen en möjlighet att 

utveckla sig i leken på samma sätt som barn utan rörelsehinder utvecklas. En tanke som slog 

författarna var att varför arbetsterapeuter och sjukgymnaster inte kan ha ett närmare 

samarbete med den Konduktiva Pedagogiken där man specialiserat sig inom Cerebral Pares, 

som man idag gör på Stadshagens habiliteringsenhet. Det är barnet som ska stå i centrum och 

det är hur dess framtida möjligheter ska se ut som står på spel.  

Författarna ville genom studien väcka frågor kring hur man på bästa sätt kan ge större 

möjligheter till ett självständigt liv för barn med Cerebral Pares och andra rörelsehinder. De 

tycker att det är en mycket viktig fråga som bör ställas och att det är av stor betydelse att alla 

professioner granskar sig själva kritiskt för att hitta den bästa vägen för att nå så hög 

självständighet och delaktighet som möjligt för alla individer.  

Studien har visat att föräldrarna har en stor önskan att få det bästa för sina barn. Det finns 

dock olika synsätt kring behandlingen för barn med Cerebral Pares eller andra rörelsehinder. 

Författarnas förhoppningar är att den här studien ska leda till fler studier om hur dessa olika 
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synsätt kan komplettera varandra i behandlingen av dessa barn och kanske användas 

tillsammans i barnets habilitering utan att valet blir ett dilemma för familjen. 

Man dör inte av själva Cerebral Pares, men den hjälplöshet som blir följden av totalt 

beroende dödar. Den totala passivitet som infinner sig när vi spänns fast dödar. Den vackra 

integreringstanken dödar, på grund av att vi blir fastbundna, passiva åskådare i stället för 

aktiva, initiativrika, deltagande barn. (Mullback, 1997, s. 128). 
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Institutionen för hälsa, vård och samhälle 
 
    
 
 
  

 
 Till ansvarig chef: 
 
Jag kan själv- En studie av den Konduktiva Pedagogiken för barn med Cerebral 
Pares ur en Arbetsterapeutisk synvinkel 
 
Vi är två studenter på Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds Universitet, som under vårterminen ska 
skriva vårt examensarbete, 15 hp. 
 
Vi har fattat ett stort intresse för den konduktiva pedagogiken och dess goda resultat och vill nu se den ur 
en arbetsterapeutisk synvinkel. 
 
Vi önskar få intervjua konduktorn, föräldrarna till 2-4 barn med cerebral pares som genomgår 
behandlingen samt att få observera dessa barn vid ett behandlingstillfälle.  
 
Information och samtyckesblanketter kommer att skickas till konduktorn för distribution till föräldrarna 
som ska intervjuas och för den observation som kommer att ske. Via konduktorn får vi sedan tillbaka 
samtyckesblanketterna innan vi kommer att sätta igång med intervjuerna. Allt material som kommer fram 
under arbetet med vårt projekt kommer att hanteras med konfidentialitet, inga namn kommer att anges i 
rapporten och resultatet av intervjuerna och observationen kommer att låsas in i på ett säkert ställe. 
 
Vi anhåller om att få hjälp av ***** för att välja ut patienter enligt ovan angivna urvalskriterier.  
 
Ansökan kommer att skickas till Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) för rådgivande yttrande innan 
den planerade studien genomförs. Den projektplan som skickas till VEN bifogas.    
 
Om Ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss Linda Andersson, Sille Jürgens 
eller till vår handledare Arne Johannisson 
 
Med vänlig hälsning 
 
Linda Andersson  
Tfn:           
e-post:  

Sille Jürgens  
Tfn:           
e-post:  

Arne Johannisson 
Tfn: 
e-post:  
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Jag kan själv – En studie av den Konduktiva pedagogiken ur en Arbetsterapeutisk synvinkel 
 
 
Vi önskar få tillåtelse att utföra den här studien i Er verksamhet. 
 
 

  Medgives 
  Medgives ej 

 
 
_____________________             _____________________              
Ort                                                  Datum 
 
 
 
_________________________________________________ 
Namn 
 
 

 
_________________________________________________ 
Underskrift 
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                                                                                                                Bilaga 2, Brev till föräldrar 

 
 

Institutionen för hälsa, vård och samhälle                                          
 
 
 
 
 
 
Till undersökningsperson 
 

                                                              
Projekttitel: Jag kan själv – En studie av den Konduktiva Pedagogiken ur en 
arbetsterapeutisk synvinkel 

 
Vi är två studenter på Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds Universitet, som under vårterminen ska 
skriva vårt examensarbete, 10 p/15 hp. Vi har fått Ditt namn från konduktor ********. 
 
Syftet med studien är att studera den konduktiva pedagogiken ur en arbetsterapeutisk synvinkel, samt att 
få den subjektiva upplevelsen av behandlingen. Vi har endast fått positiv information om den konduktiva 
pedagogiken som behandlingsform och dess goda resultat har väckt vårt intresse att fördjupa oss i den. En 
av våra undringar är hur patienten motiveras i sin träning. 
 
Intervjun beräknas ta cirka 40 minuter och genomförs av Linda Andersson och Sille Jürgens. Du kan själv 
välja plats t ex i ditt hem eller på annat lämpligt ställe.  
 
Med Din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun på band. Inspelningen kommer att förvaras inlåst så att 
ingen obehörig kan ta del av den. Efter att arbetet har slutförts kommer materialet att förstöras. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak eller med några 
konsekvenser för Din behandling/kontakt med ********. Resultatet av vår studie kommer att redovisas 
så att Du inte kan identifieras. 
 
Om Du vill delta ber vi Dig underteckna talongen och skickar tillbaka den i bifogade svarskuvert inom 1 
vecka. 
 
Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller vår handledare Arne 
Johannisson.  
 
Med vänlig hälsning 

  
Linda Andersson           Sille Jürgens     Arne Johannisson 
                 
 Tel:           Tel:     Tel: 
e-post:            e-post:          e-post:  
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Samtyckesblankett  
 

 
 
 

Jag har tagit del av informationen om studien. 
 
Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som helst 
utan att ange någon orsak eller med några konsekvenser för min behandling.  
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 
 
 
 

Underskrift av undersökningsperson 
 
 
__________________________________ 
Ort, datum 
 
 
__________________________________ 
Underskrift  
 
 
__________________________________  
Telefonnummer 
 

Underskrift av student: 
 
 
__________________________________ 
Ort, datum 
 
 
__________________________________ 
Underskrift 
 
 
__________________________________  
Telefonnummer 
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Bilaga 3, Intervjuguide för föräldrar  

 

 

Semistrukturerad intervjuguide 

 
 
1. Vilken typ av Cerebral Pares har ert barn? 

2. Hur kom ni i kontakt med den Konduktiva Pedagogiken? 

3. Vilka fördelar upplever ni att den Konduktiva pedagogiken har?   

4. Hur länge har ert barn behandlats enligt den konduktiva pedagogiken? 

5. Vilka framsteg har ert barn gjort med behandlingen enligt den Konduktiva Pedagogiken? 

6. Får ert barn någon annan form av behandling? 

7. Upplever ni någon skillnad mellan den konduktiva pedagogiken och annan behandling när 

det gäller att nå aktivitet, självständighet och delaktighet? 

8. Kan ni berätta hur ert barn upplever behandlingen och träningen med den konduktiva 

pedagogiken? 

9. Har ni genom den Konduktiva Pedagogiken fått handledning som innebär att ert barn tränar 

mer hemma? På vilket sätt?  

10. Ser ni någon skillnad i ert barns utförande av aktiviteter efter att ni börjat med den 

Konduktiva Pedagogiken? 

11. Har ert barn blivit mer delaktigt och självständigt? ADL, kompisar, skola med mera. 

12. Vad innebär det för er som föräldrar att ert barn behandlas enligt den Konduktiva 

Pedagogiken? 
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                                                                                                      Bilaga 4, 0bservationsschema 
 

0bservationsschema 
 
 
 
Hur ser ett behandlingstillfälle ut? Vad koncentrerar konduktorn sig på?  
 
Aktivitet (tränar man i aktivitet i gruppen och vilka aktiviteter, ADL, lek? ). Vilka delar 
innehåller aktiviteten som används för träningen? 
 
Självständighet 
 
Delaktighet 
 
Motivation (Hur motiveras barnen till träningen? Verbal, icke-verbal) 
 
Beteende (Barnens, konduktorn) 
 
Förmågor (vad tränas) 
 
Miljön (Hur ser miljön ut?) Har miljön betydelse för träningen? 
 
Redskap 
 
Gruppdynamik (fungerar gruppen bra ihop) 
 
Hur hanteras de känslor som väcks? 
 
Innehåll, beskrivning av övningar 
 
Kommunikation (konduktor - barn, barn-barn i gruppen) 
 
Vilka aktiviteter/övningar används för att träna P-ADL, ADL? 
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                                                                                        Bilaga 5, Intervjuguide för konduktorn 
 
 
      Halvstrukturerad intervju  
 
 
      Bakgrundsfrågor 
  

1. Hur länge har du varit konduktor? 

2. Berätta lite om utbildningen för att bli Konduktor! 

3. Berätta om konduktiv pedagogik! 

4. Berätta om er verksamhet! 

5. Familjerna får hjälp från regionen när de väljer att börja med den konduktiva 
pedagogiken, men hur många är berättigade att få bidrag?  

6. Väljer familjen att själv komma eller får de en remiss? 

7. På vilket sätt samarbetar du med föräldrarna? (Handleding, information, stöd, råd, 
kunskap) 

8. Utgår du från någon arbetsprocess? 

9. Är hela familjen delaktig i behandlingen, arbetar ni familjecentrerat? 

10. Vad sker vid första mötet med familjen/barnet?  

11. Hur bedömer du aktivitets-, självständighets- och delaktighetsproblem i barnets 
utförande? 

12. Vad är målen inriktade på? (Aktivitet, självständighet, delaktighet).  

13. Hur kan du som Konduktor förbättra aktiviteten, självständigheten och delaktigheten 
hos barn med Cerebral Pares? 

14. Hur motiverar du barnen för att träna och uppnå självständighet i aktiviteter och ADL? 

15. Följer du upp dina patienter efter avslutad behandling? 
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       Avslutande frågor 

16. Vad tycker du är roligt med ditt arbete? 

17. Vad tycker du är svårt med ditt arbete? 

18. Skiljer sig den konduktiva pedagogiken åt i Sverige jämfört med Ungern? 

19. Finns det någon motståndskraft från politiker och myndigheter mot den Konduktiva 
Pedagogiken i Sverige? 

20. Finns det något specifikt utifrån din yrkessynpunkt som skulle vara viktigt för andra att tänka 
på när de arbetar med barn med Cerebral Pares? 


