
diskussionsunderlag

GRUNDEN BOIS
– grunden till all glädje



Människan och leken 

Att fotbollen betyder mycket för spelarna i Grunden
Bois märks tydligt. Det är dock inte alltid så viktigt
att vinna, i alla fall inte för spelarna i E-laget. De fin-
ner främst glädjen i själva spelandet, den gemen-
samma aktiviteten och i stämningen. Vad spelarna i
grunden Bois E-lag visar på är något väldigt basalt
hos människan som sådan – nämligen vikten av att
få leka. 

Den mänskliga kulturen har alltid haft inslag av lek,
tävlingar och sport. Varför tror du att det är så? Vad
är det inom sporten och leken som är så viktigt, kan-
ske till och med livsnödvändigt?

Sporten som tillflyktsort

En aspekt av sporten är att vi tillåts glömma allt annat
och bara fokusera på en enda sak. Även om vi själva
inte alltid är med rent fysiskt så kan även följandet av
exempelvis en fotbollsmatch ha den effekten. 

Är detta något du håller med om eller själv känner
igen dig i? 

På olika sätt tar sporten idag en ganska stor plats i
många människors liv, både för dem som själva ut-
övar sport, men också för dem som följer och tittar på
sport. 

Kan detta generellt sett ganska stora sportintresse i
förlängningen ha att göra med att vi idag också har
ett stort behov av just en tillflyktsort från den vardag
och verklighet vi lever i? Om så är fallet, vad beror
det på och vad innebär det?



“
Samhörighet och gemenskap

De idrottsliga prestationerna är något som inte beto-
nas i Grunden Bois, om man är bra eller dålig i sin
sport spelar inte så stor roll. Klubbens filosofi är att
idrott ska handla om att känna sig välkommen, att få
vara någon och samtidigt del av en gemenskap. 

Vad tror du att inställning hos klubben har inneburit
för spelarna i Grunden Bois? Hur viktigt är det att få
känna just samhörighet och gemenskap? Vad bety-
der fotbollen för de personer som vi möter i filmen? 

I Grunden Bois får alla som vill vara med och spela,
men ser det ut så överallt? Har du någon annan erfa-
renhet av sport och sportklubbar? Om ja, hur ser den
erfarenheten ut och vad tycker du om det?

Idrott ska 

handla om att 

känna sig välkommen, 

att få vara någon 

och samtidigt del 

av en gemenskap.”



Sport – en självklarhet för alla?

Anledningen till att klubben Grunden Bois bildades
var att några unga killar tjatade på tränaren Thor Gut-
tormsen om att få starta ett lag. Det visade sig snart
att det fanns en ganska stor efterfrågan på fotboll för
personer med intellektuella funktionshinder trots att
startandet av klubben enligt Thor Guttormsen egentli-
gen skedde av en ren slump. Han säger också att
klubben för dess medlemmar kan innebära ”skillna-
den mellan ett liv i grått och ett i ljuset”. 

Hur kan det komma sig att den stora efterfrågan på
att få spela fotboll hos intellektuellt funktionshindrade
var okänd fram till dess att klubben startade? Finns
det någon som är ansvarig för att undersöka intellek-
tuellt funktionshindrades dels fysiska, men även so-
ciala behov eller önskemål? Är sport något som alla
har rätt till? 

“ Skillnaden 

mellan ett 

liv i grått 

och ett 

i ljuset.”


