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För att få en fördjupad förståelse 
kring hur fysisk aktivitet hos barn 
och ungdomar med cerebral pares kan 

främjas på bästa sätt är det viktigt att 
veta vad barn och ungdomarna själva 
tycker. Vilka möjligheter och hinder 
upplever de? Barn, ungdomar och 
föräldrar kommer att bjudas in att 
medverka i fokusgruppsintervjuer. Vi 
planerar också utvärdera om meto
den Fysisk aktivitet på Recept (FaR) 
främjar fysisk aktivitet och delak
tighet hos barn och ungdomar med 
cerebral pares. FaR är ett vedertaget 
systematiskt sätt för att främja fysisk 
aktivitet och har hittills mest an
vänts för vuxna. Det innebär att man 
får ett ”friskvårdsrecept” på någon 
rörelseaktivitet som är anpassad till 
de förutsättningar och önskemål man 
själv har. Aktiviteterna kan ske både 

individuellt och i grupp och följs upp.
Forskningsprojektet utgår från 

Forskningsplattformen i Handikapp
vetenskap med inriktning Habilite
ring som bygger på ett samarbetsavtal 
mellan Region Skåne, Lunds universi
tet och Malmö högskola. Avsikten är 
att bedriva flervetenskaplig forskning 
som används, kommer till nytta och 
underlättar vardagen för personer 
med funktionsnedsättningar som är 
medfödda eller uppstått tidigt i livet. 
Forskningsledare för Forsknings
plattformen och en av handledarna 
i projektet är Eva Nordmark. Mer 
information om Forskningsplattfor
men finns att läsa på hemsidan www.
skane.se. 

FAKTA

Namn: Katarina Lauruschkus

Ålder: 44

Familj: Sambo, två barn (17 
och 21), en hund

Bor: Veberöd, utanför Lund

Intressen: Umgås med familj 
och vänner, träna, läsa, resa

JONAS äR EN POJKE som undviker 
kamrater och helst vill vara ifred. 
Mamma och pappa lockar med att det 
blir bra för honom att börja skolan. 
Där får han ”jättefina kompisar”. Vän
ner är det bästa som finns, ja, själva 
meningen med livet, säger de.

– I så fall hatar jag livet, svarar 
Jonas.

Jonas är huvudperson i den ny
skrivna pjäsen Autist javisst! Den 
hade urpremiär i mars i Stockholm. 
Dramatikern Gunilla Boëthius har 
prickat in exakt rätt ton, när hon låter 
Jonas och hans föräldrar gestalta det 
ogripbara hos en individ som vänder 
sig bort ifrån andra.

Hon speglar Jonas inre värld. 
Åskådaren får följa honom från späd
barnsår till ung vuxen, i ständig kamp 
mot normaliteten. Samtidigt finns 
här mycket kärlek, längtan och insikt. 
Vid premiären sa en man i publiken:

– Jag är en sådan som Jonas och jag 
kände igen allt i pjäsen.

Gunilla Boëthius vassa penna blan
dar humor, bisarrerier och djupaste 
allvar. ”Vi är samhällets nödsignaler” 
står det som underrubrik till Autist 
javisst!

Skådespelarna Pet
ter Billengren, Maria 
Lindström och Joakim 
Sikberg växlar mel
lan olika roller och 
ger med stöd av 
regissören Leif 
Nilssons ex
akta handlag en 
upplevelse värd 
en omväg när 
nu pjäsen med 
Östra Teatern 
åker ut på turné. 
Läs mer på www.
ostrateatern.se 

Autist javisst!
TexT: renée höglin  foTo: roBerT eldrim

Den snurrande tvättmaskinens rörelser fasci-
nerar Jonas i timmar och ger honom ett lugn. 

Fr v Maria Lindström, Petter Billengren och 
Joakim Sikberg i en ny pjäs.


