
Motorikk, fysisk aktivitet og 
kroppsøving  

Idrettspedagog og kroppsøvingslærer Wenche F. Wilhelmsen  

& 

Fysioterapeut Olga de Vries 



Motorisk utvikling  

Individets 

forutsetninger  

Omgivelsen 
/ miljø 

Oppgaver 



Muskel og skjelett  

• Disproporsjoner 
– korte armer og ben, stort hode 

• Lav muskel spenning og muskelstyrke 

• Overbevegelige- og stive ledd 
–  overbevegelige knær, hofter og fingre, nedsatt albu-og 

hofte strekk 

• Ryggen: 
– Thorecolumbal kyfose og spinal stenose 

• Bøyde leggben Tibia og fibula 

• Overvekt (høyde-vekt kurvene for akondroplasi) 

Nevrologiske komplikasjoner (Svein) Anbefalinger og å 
støtte hodet 

Lunge funksjon 

Øre, nese og hals  

Barnets fysiske forutsetninger 



• Forsinket motorisk 
utvikling og egne 
teknikker 

• Ryggen  

• Kul på ryggen 

• Skjeve knær og ankler 

 

 

 Neurologiske symptomer 

 Ikke motorisk fremgang 

 Lite aktivitet og 
variasjon i bena 

 hyper refleksi, clonus, 
ataksia og økende 
hypotoni, søvn apneer 

 Hydrocephalus 

 Økt svetting 

 

Så hva ser vi? 
 
 

 

 



 



Høyde, vekt og hodeomkrets 
påvirker ikke de motoriske 

milepæler med unntak av å sette 
seg opp 

  
Mer høyde og lavere vekt påvirker 

tidspunkt positivt 

Anbefalinger om ikke sette 
barnet i sittende før den 

setter seg opp selv, 
påvirker de motoriske 

milepæler 



• Wedging av virvler 

• kan gi varige rygg feilstillinger 

 

 

 

 

 

Rund stilling av ryggen, ”hengekøyestilling” bør unngås 
 

 

 

Sitting – kan ha følger for ryggen 
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Stimuler heller til å stå og gå 

• Gi god støtte og/eller tilbakelent sitting 

 

• Barna trenger noe å holde i -noe å strekke seg etter 

• Overbevegelige hofter og knær er en utfordring  

• Barna klarer å holde hoftene sammen etter som de blir sterkere  

• Knærne bør ikke bli overstrukket mot siden 

  

 

Ikke brukt i Norge 



Spinal stenose: trange forhold i ryggen som klemmer på ryggmargen 

Årsak er korvoksthet i pediklene + avleiringer og fortykkelse av lig. flavum 
 

 

 

 

Artrose er sviktende leddbruskfunksjon, med redusert leddspalte 

Årsak: Et normalt ledd som er utsatt for alt for store påkjenninger eller et svakt 
ledd som er utsatt fro ”normale” påkjenninger 

 Ubalanse mellom nedbrytning og reparasjon 

Mange får rygg -og ledd plager i voksen alder 



• Alder, arvelighet, kjønn, diagnose spesifikk 
risikofaktorer (akseforhold, trange forhold i ryggen) 

 

• Økte påkjenninger for leddene 

• uhensiktsmessige vaner 

• overbevegelighet 

• feilstillinger i bena 

• feilstillinger i ryggen 

• Innaktivitet  

• Overvekt 

• Leddskader 

• Dårlig muskelfunksjon 

 

 

Risikofaktorer for utvikling av spinal stenose og artrose 



• Hemme:   
• Thoracolumbal kyfose 

• Osteoartritis  

• Spinal stenose  

 

 

 

Fysioterapi for å fremme aktivitet og hemme uheldig 
utvikling 

• Fremme styrke i ryggen og unngå store 
belastninger 

– Tøye hofte fleksorene? 

• Fremme styrke og stabilitet i hofte, kne 
og ankel 

 

 

Tilpasset fysisk aktivitet og kroppsøving 

Hva er mulig og hva er morsomt 

 



 

Tilrettelegging fysisk aktivitet og kroppsøving 



• Forflytning/Tempo/Areal: 

     Korte bein, korte skritt, vansker med å holde samme tempo   

     og bevege seg over samme areal som de andre 

     Vansker med høydeforskjeller, benker og apparater 

• Grep/rekke fram: 

      Korte armer, nedsatt strekk i albueleddet og kort butt hånd,        

      Vansker med å rekke fram, gripe og holde fast 

      Vansker med å ta seg for når man faller og reise seg opp 

Utfordringer med tanke på kroppsøving 



 

• Balanse: 

     Kan ha vansker med balansen, reise seg opp, lavt tyngdepunkt 

 

• Psykososialt: 

      Selvbilde og selvtillit  

      Engstelse  

      Garderobesituasjon i forhold til et annerledes utseende 
 

 

Utfordringer med tanke på kroppsøving forts…. 





• Tilpasse og variere arealet der aktiviteten skal foregå (både inne 
og ute) 

• Variere gruppesammensetningen og størrelsen på gruppen 

• Planlegge valg av aktiviteter godt 

• Variere type, varighet og intensitet på aktiviteten 

• Gi mulighet for pauser/kunne velge aktiviteter med lavere 
intensitet 

• Differensiere undervisningen 
 

Hensyn å ta ved akondroplasi 



• Variere instruksjonsmetodene  

• Ha gode regler 

• Vurdere behov for hjelpemidler ut i fra type aktiviteter som er 
planlagt/valgt  

• Vurdere behovet for assistent  

 

• Gi muligheter for å skifte i egen garderobe 
 

Hensyn å ta ved akondroplasi forts…. 



• Kommunikasjon 

• Informasjon 

• Dialog  

• Forventninger 

Skole- hjem kommunikasjon og forventninger 



• Mindre areal å flyte på 

 

• Mindre brystkasse 

 

• Flyte dypere ned i vannet 

 

• Økt turbulens 

 

TIPS: BRUK SNORKEL OG SVØMMEFØTTER –LEK UNDER VANN! 

Svømming: Flyte – gli - fremdrift  



 

MÅL: Å berge seg selv i vann 
 

• Bli trygg i vann (ha hode/ansikt under vann, pusteteknikk) 

• Flyte på mage og rygg 

• Snu seg fra mage til rygg, fra rygg til mage 

• Utvikle en hensiktsmessig svømmeteknikk! 

• Klare å komme seg opp på land 
 

Mestring i vann 





UTNYTTE VANNETS EGENSKAPER OG 
SKAPE FREMDRIFT 
 

Mestring av vann 



Faser fra vanntilvenning til svømmedyktighet 

Holde pusten  

Dykke  

 Hoppe  

  Flyte  

   Linjeholdning  

    Balansere  

     Forandre posisjon og leie i   
   vannet  

      Gli  

      Rytmisk     
   pusting  

          
     Fremdrift  



Arkimedes lov 





Å flyte 

• Mindre areal å flyte på 
– Korte armer og stive albuer 

– Korte ben 

– Stort hode  

• Mindre brystkasse 

 

• Flyte dypere ned i vannet 
– Snorkel 

– svømmebriller 



Gli  

 

• Økt turbulens 

– Stor svai i korsryggen 

– Stort hode 
 

 



Fremdrift  

• Korte armer 
– Teknikker  

– Lage kunstig stort areal? 

 

• Korte ben 

– Svømmeføtter  



Rytmisk pust 

• Stort hode 
– Pusteteknikker, rotasjon  

– Lett å holde seg undervann 
 



Utvikling av svømmeteknikk 

•  Å bruke tid på å finne frem til det som er mest 
hensiktsmessig 

 

• Utvikling av individuelt tilpasset svømmeteknikk 
med utgangspunkt i den enkeltes ønsker, 
ambisjoner, funksjon, kroppsproporsjoner, hensikt 
og alder. 

 

•  Å velge bort ”normen” for ulike svømmearter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gi elevene bevegelsesglede og mestringsopplevelse!!! 

…og det viktigste av alt!...: 



www.sunnaas.no/trs 
www.kortvokste.no/   (Norsk interesseforening for kortvokste) 
 

 

• Rettigheter, familier med barn med funksjonsnedsettelser 
www.familienettet.no/A-ha-barn-med-funksjonsvansker/ 

 

• Hjelpemiddelfirmaer småhjelpemidler 
www.etac.no  www.ronda.no      www.adl.no 
www.kjopleker.no/no/artiklar/kranforlenger-aqueduck 
www.amajo.no (Lilltoa, toaletttrinn) 
http://www.hepro.no (Svan balans toaletttrinn) 
www.funksjonsutstyr.no/aquaclean-toaletter  
https://www.geberit-aquaclean.no 
 
 

• Hjelpemiddeldatabaser 
www.hjelpemiddeldatabasen.no/  (NAV) 
www.ergostart.com/ 
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