Alleredeved8-ugersalderen
viserhvert 10. barntegn pe
problemermedsansemotorikken.
TraninghjalpeLviseren ny
danskundersogelse

Motorikken
hos
halter
rollingerne

Hver
10,babyhar
angt flere babyer og smiborn
har problemer med motorikken, end vi hidtil har vidst. Hos
babyer pi 8 uger har 59 procent
en form for afvigelse i deres reflekser og bevagelser; miske reagerer
en refleks ikke normalt. eller hovedloftet udvikler sig ikke alderssvarende. De
fleste indhenter det selv, men hos ro,6
procent er afvigelseme si alvorlige, at
det krever traning for at sette den motoriske udvikling pi rette spor.
Og motoriktraningen virker.
Det viser en helt ny undersogelse,
"Tidligere indsats", som bevegelseskonsulent Anne Brodersen og lage Bente Pedersenhar arbejdet med i ti ir.
Nesten 5oo fynske bsm har deltaget
i forsogsgruppen og varet igennem sansemotoriske undersogelser, da de var 8
uger, 7 mineder, :.9mineder og 43mineder (tre ir og syv mineder). Desuden har
z54bom deltaget i konuolgruppen, som
kun blev undersogt ved 43 mineder.
+8 af de 414bsrn, der deltog i 8-ugersundersogelsen, altsi ro,6 procent, krevede t-aning for at fi det rette fundament
til at udvikle deresbevagelser ud fra.
DForssgetviser, at vi kan finde bom
med medfodte sansemotoriske problemer, mens bsmene er helt smi, og vi
kan gore det med den test, vi har udviklet, "Crundtesten",< pipeger lage Bente
Pedersen.
)Det er vigtigt at sette ind meget tidligt med motorisk trening, for si kan
man rette en skev udvikling op, si den
fonsafter ad et normalt spor. Det er vores erfaring, at msdrene tidligt ved, der
er noget galt. Men de fir at vide af leger og sundhedsplejersker, at det retter
sig - og det gor det ikke.<
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koft:
Underwgelsen
Knap5oo bsrn blev undersogtfor motoriskevanskeligheder,
da de var
8 uger,7mdr.,19mdr. og 43 mdr. Det skete med en sarligt udviklet test,
Crundtesten.Ved hver underssgelsefik foraldrene en introduktion til
bsrns motorik, pjecerog forslagtil svelser.
10,6procentaf bornenehavdeved 8 uger behovfor serlig motorisk traning, hvilket blev ivarksat med opfolgendekontrolbes6g.
Underssgelsenviser,attraning af de primare sanservirker.Ved
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havde53procentafforssgsgruppensmi eller
43-mdr.-underssgelsen
stsrre motoriskevanskeligheder.
I kontrolgruppenpe 254born gjaldt
det 65 procent.
'Tidligere
Indsats"er godkendt af EtiskRid og er vejledtaf Institut for
Almen Medicin,5dU. Det er finansieretaf Sygekassernes
Helsefond,
UC Lillebalt, FynsPadagogseminarium,Pampersog DCl.

problemer
med
motori
kken
Om dero,6 procentmotorikbom er flere sansemotoriske vanskeligheder, og
- 2l procent (ro bom) modte ikke op til
end tidligere, er wart at sige.undersugelart.
undersogelsen.
sener nemlig denforsteaf sin

Sansers:Etter reflekseri gang
Nir bsm udvikler deres bevageiser, styres det af ue primere sanser: Labyrintsansen, folesansen og kinestesisansen.
De tre sanser setter de reflekser i gang,
der fir spadbamet til at lafte sit hoved
og senere fir det til at trille, kravle og
rejse sig op og gi.
rHvis en refleks reagerer pi en afvigende mide, stammer det ofte fra en af
de primere sanser. Derfor skal man arbejde med sanseme for at rette det op,a
forklarer Bente Pedersen.

Traning hj:elper
Motorisk uaning virker, viser undersugeisen. Foraldrene til de +8 bam, der
havde mere alvorlige motoriske vanskeligheder, blev undervist i sansemotorik
og instrueret i, hvordan netop deresbam
skulle trenes. Der blev fulgt op med
jevnlige undersogelser og samtaler, noget som over 1oo padagogstuderende pi
Uc Lillebalt hjalp med. Man har ikke
kunnet kontrollere, hvor ofte treningen rent faktisk fandt sted i hjemmene,
men trods d6t var resultatet, da bsmene
blev tre ir og syv mineder, at:
- 48 procent (zgbsm) var i sansemotorisk bedring
- 29 procent (r4 bam) havde uendrede
sansemotoriske vanskeligheder
- 2 procent (r bam) havde forvarrede

6 bsm havde gennemgribende sansemotoriske vanskeligheder ved 7 mineders undersogelsen. Tte ir senere var
tallet o.

Giv foreldre viden
Trening hjelper ogsi de mange bom,
der har mindre motoriske afvigelser,
viser underssgelsen. I forsogsgruppen
fik foraldrene en kon indfzring i bsms
motorik, en pjece og nogle forslag til stimulerende ovelser, hver gang de var til
undersogelse, altsi fire gange.
Resultatet var, at man fandt 53 procent med smi og stgrre motoriske vanskeligheder, da bsmene var tre ir og syv
mineder. I kontrolgruppen var der 65
Procent.
rVi har ikke kunnet kontrollere. om
foreldrene rent faktisk har lavet avelseme med bsmene. Men de har fiet et
ekstra fokus pi motorik via undersagelseme, og det giver pote. De har formentlig varet mere opmarksomme pi, hvor
vigtigt det er, at bomene ruller, snurrer,
kravler, bliver rsn ved og selv fir lov at
rsre ved alting,< forklarer Anne Brodersen. De to motorikekspener har i ovngt
overladt undersogeisen afde tre et halvtirige til en speciallage for ikke at kunne
pivirke undersogelsens resultat.
DVi kan nu finde motorikbzm tidligt,
og si bor vi som samfund hjalpe dem
med at fi den trening, de har brug for.

Det er sundhedsvasenets opgave,<pipeger Anne Brodersen.
rTrenes bsmene ikke, bliver de motorisk usikre. Det kan have en rakke negative folgevirkninger: De har ikke samme glede ved at bevege sig som andre
barn, og de kan ikke folge med i deres
klassekammeraters leg. De risikerer dirlig kondition, fedme og dirligt helbred,
og de risikerer at ste udenfor socialt.
Flere underssgelser viser desuden, at
motorikbsm ofte kommer bagud fagligt
i skolen. De kan hjalpes med uaning.
Si der er al mulig grund til, at lager,
sundhedspiejersker og padagoger nu tager boms motorik alvorligt.r<

Test skal give samarbejde
Den test, som Bente Pedersen og Anne
Brodersen har udviklet i forbindelse med
forsoget, skal nu omkring Sundhedsstyrelsen for at blive standardiseret.
rDet er vores hib, at testen giver leger, padagoger og andre fagpersoner
omkring bsm et felles sprog. Pedagogen kan ringe til bamets lege og sige:
Ud fra denne test vurderer jeg, at han er
taktilsky, men hvad er din vurdering?
Forhibentlig kan de sanrmen sorge for,
at der etableres et treningsprogram,
som passer til bamet, Testen kan bane
vej for et samarbejde mellem faggruppeme - til bsmenes bedste,< siger Bente
Pedersen.

Hvader sansemototik?
Nar bsrn udviklerderesbevagelser,styres det af tre primare
sanser:Labyrintsansen,
folesansen og kinastesisansen.Sanserneudgsr sammen med synet
barnetsbalance.Hvis et barn
har problemermed motorikken,
mi man nasten altid tilbage og
arbejdemed en eller flere af de
orimare sanser.

I Labyrintsansen
fortaller hjernen om hovedets bevagelser
i forhold til kroppenog tyngdekraften.Den stimuleresved
alle slagsbevegelseraf hovedet
i alle retninger:Trille,snurre,
hoppe,9yn9e, vu99e,danse,
sle kolbotter,vippe mv. Problemer med labyrintsansenviser
sig ved svimmelhedog ulyst ti
at 9yn9e,snurremv.

o Fslesansen(taktilsansen)har
bl.a.betydningfor balancen,
kropsfornemmelsen,
kontakten til andre menneskerog for
pracisionen i bevagelser.Den
stimuleres,nlr lrarnetbliver rsrt
ved,og nAr det selv undersgger
ting med huden pi f.eks.hindflader og fodsiler. Problemer
med folesansengiver ofte ulyst
til at rsre ved ting og manglende
kropsfornemmelse.

a Kinastesisansen(stillingssansen)fortaller hjernenom
leddenesstilling og hvilken
spEndingstilstand,musklerne
er i. Den stimuleresved al bevegelse. Nir en bevegelseer
automatiseret,kan hjernen
huskeden. Problemermed kinastesisansenkan sesved klodset
adfard og ringe kropsbevidsthed. Lavmuskeltonuser en del
af kinastesien.
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Traning
tander
for
energlen
Et ir med motoriktraning
har forvandlet6-irige
Otto Edlefsen
fra slapog kropsligtusikker
til aktiv og gladfor bevagelse

et er svert at forestille
sig, at den glade dreng,
der dribler bolden forbi
sin far i odense-villaens
baghave og scorer med
et jubelhyl, kan vare fuldstendig flad for energi. Men det len
han. Helt uden lyst til at bevege
sig.
Otto har lav muskeltonus.
Detbetyder, at hans krop skal
"vakkes" mange gange hver
dag, for at han bevarer vigenheden og energien til at lare
nyt, forholde sig til informationer og til at bevege sig.
Muskeltonus er hvilespandingen i muskleme. Hvis den
er lav, skal bamet bruge flere
krafter pi at udfore en bevagelse, end hvis den er normal.
Derfor bliver bamet hurtig
trat. Lav tonus forer hurtigt
til dirlig motorik, for bamet
trener og udvikler ikke sine
bevagelser af sig selv i samme
grad, som andre gor.
Undersogelsen "Tidligere
indsats" viser, at meilem 4 og
10 procent afbom pi op til tre
et halvt ir har lav muskeltonus. Hos 6-erige Otto Edlefsen
er den lave tonus kombineret

Sddanspotterdu et motorit(bam

Hvadgar du?

o Defalder meget
r De lsber ind i andre og i
redskaber
. De har svart ved at vare
f,/sisk t.et pa andre bsrn
o De bliver hurtigt svimle
o De brydersig ikke om at
gynge,vugge eller pi anden
vis vende hovedeti mange
retninoer

Fortal foraldrene om din mistanke om motoriskeDroblemer.
Fortal, hvad du helt konkret kan
se. barnet har svart ved.
Givforaldrene et par links til steder,hvor de kan flnde information:
www.dgi.dklmotorik
www. motori kforeni ngen.d k:
Under"Medlemmertilbyder" kan
man finde motorikvejledereover
hele landet.

t8
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r De gir ikke selv i gang med at
eksperimentereog udforske
. D e l a n d e rt u n g t , n e r d e
hopperned fra noget
o De har dirlig balance
o De har ringe kropsbevidsthed
. De kan virke "slappe"
. De er under-eller overaktive.
Alle punlcerer ikke altid opfuldt.

med en overreagerende folesans og en utranet labyrintsans. Men nu kan han sli en
kolbstte helt selv, han er godt
i gang med at lere at cykle, og
han kan - ikke mindst - lave
glidende tacklinger!
.€ndringen
skyldes den
trening, som hans mor og far
laver med ham i ro-r5 minutter hver morgen og aften: De
gnubber ham over hele kroppen for at stimulere folesansen og tonus, og de laver
streksvelser for benene. Desuden skal Otto trane rygliggende hovedloft. I starten lavede han 10. Nu er rekorden
80.
DTraningen er enkel - kunsten er at fi det gjon hver dag,
ogsi nir bide Otto og vi er
trette,( siger hans mor, Susanne Edlefsen. rVi gor det til
en hyggestund. Det skal4ares,
for vi kan se en enorrn Endring hos ham, siden vi begyndte pi traningen for et
lille ir siden. Dengang var det
utenkeiigt, at han ville spille
fodbold. Han er blevet meget
bedre til atbevage sig, han er
mere frisk hele dagen, og nu

Et motorikbarn udviklersig sjaldent pi et almindeligt idratshold,
hvor det skal lavedet, de andre
laver.Barnetfir langt mere ud af
at lege/trane i uforpligtendelegemiljaermed voksne,der kender
til motorik. Dentype hold findes
desvaerre
kun i fi foreninger.
Sporgevt. en motorikvejleder.

tager han selv initiativ til leg
med kammerateme. Ttaningen tander for energien inde i
ham.<

lngen hjalp hos lege
ottos lave tonus er medfodt og
vil sandsynligvis altid vare
der. Som baby kravlede han
ikke, og da han var r8 mineder og stadig ikke forsagte at
gi, gik foraldrene til lagen.
En speciallage undersogte
ham gennem det neste ir for
bl.a. muskelsvind, scleroseog
forkert sammensetning
af
muskelfibre. Samtidig gik familien hos en kiropraktor,
som fandt ud af, at Ottos hojre hofte var fastlist- formentlig en irsag til, at han ikke
kravlede. Ogsi kommunens
ergoterapeut fulgle Otto gennem dagpleje- og bomehaveirene.
DHverken lege eller ergoterapeut har kunnet hjalpe Otto. De har undersogt ham
mange gange, men de kender
tilsyneladende ikke til lav muskeltonus, selv om det er ret
almindeligt,< siger Iesper Edlefsen.
Forst da Otto kom i bsmehave, begyndte der at ske noget. En af padagogeme var
ved at tage irskursus i motorik, og hun begyndte at lave
smi svelser med Otto. Men
besparelseme satte en stopper
for den sarlige trening, og
pedagogen foreslog, at de opsogte motorikeksperten Anne
Brodersen i efteriret zoo7.
>Vi ankom med en alvorlig
udtalelse fra bsmehaven om.
at Otto var bagefter bide motorisk og koncentrationsmassigI. Anne satte os i gang med

at trene de primare sanserog
vekke hans tonus hver dag,
og ofte flere gangedagligt. Efter to uger kunne vi se forbedringer hosham. Detvar fantastisk,( sigerIesperEdlefsen.

Nu kan han selv
Otto er nu staftet i o. lilasse.
og det gir fint, selv om han
stadig ikke er pi hojde med
kammerateme
bevegelsesmessigt.
>Han elsker g:!,rnnastiksalen og skolegirden. Vi har fortalt klasselereren og SFO-padagogen, at de skal give ham
en gnubbetur, nir de gir forbi
ham. Men det ser ud til. at
han selv holder sig i gang nu,r,
siger Susanne Edlefsen. Ved
naste kontrol hos Anne Brodersen er lareren inviteret
med.
Hvis Otto var blevet underssgt som 8 uger gammel, som
det skete i undersogelsen "Tidligere indsats", ville man formentlig have fundet en overreagerende galantrefleks ned
langs rygraden og miske ogsi
have pivist lav tonus. Si kunne traningen af bl.a. folesansen have v&ret sat i gang tidIiCt.
DDet ville have sparet Otto
for mange dirlige oplevelser
af. at han ikke kan det samme
som andre bom. Og det ville
have sparet os for mange bekymringer,n siger Susanne.
fesper tilfojer:
rVi har varet nsdt til at
vare vigne og udfarende selv.
Sundhedssystemet har ikke
kunnet hjelpe os. I en fami
lie, der ikke har samme ressourcer, er en dreng med lav
tonus dirligt stillet.(

Smibsrn
bevager
sig
altfoalidt
Fra bsrn er halvandetir,
til de blivertre et halvt,
vokserandelenaf motorikbsrn.
D e r s k a lm e r e k n a l dp i l e g e n ,
siger motorikekspert
ver halvdelen af tre-irige bom bevager sig ikke
nok til, at deres motorik kan udvikle sig optimalt. Undersogelsen "Tidligere indsats" viser, at
mens 44 procent af de rg-mineder gamle bom
har smi eller storre motoriske problemer, stiger
tallet til 53 procent, nir bomene fylder tre i.r og syv mineder.
rDe bevager sig simpelthen for lidt,rr siger bevagelseskonsulent Anne Brodersen, der sammen med lege
Bente Pedersenstir bag undersogelsen.
rDet er helt galt, at der er flere bom med motorikproblemer, nir de er tre et halvt ir, end nir de er 19 mineder. Det viser, at selv om det motoriske grundlag er i
orden ved halvandetirsalderen, si bliver det forringet,
hvis ikke de primere sanserbliver stimuleret hele tiden.
Talrige undersogelser peger pi, at bsm har dirlig kondition og bliver for tykke. Nu mivi gorc noget ved det,<
opfordrer hun.
Sandsynligvis er antallet af bsrrr med smi og stsrre
motoriske problemer endda endnu hojere, end under- .
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r sggelsenviser. Tallene stammer nemlig fra forsogsgruppen, hvor foreldrene fik en kort undervisning om
motorik, hver gang de var til undersogelsemed deres
bam, i alt fire gange. Si de har sandsynliryis haft et
storre fokus pi motorisk udvikling end andre foraldre. I
den kontrolgruppe, som blev etableretved 43-mineders
undersogelsenG:2,itr), havde 65 procent af bsmene da
ogsi smi eller stsrre motoriske problemer.
Arsagen til den darlige motoriske tilstand blandt
smibsm er ifolge Anne Brodersen, at vi har skabt et

samfund, hvor bsm ikke nodvendigvis beveger sig sarlig meget, hverken i familien, i pasningstilbuddet eller
inden for idraften. At bamet gir til mor-bam-gymnastik hver onsdag, er ikke nok til at udvikle motorikken.
V procent afde tre et halft-erige i undersogelsen kan
for eksempel ikke lave et godt hovedloft, nir de ligger
fladt pi ryggen. Det betyder, at deres bevagelser bliver
klodsede, for en bevagelse begynder ofte med hovedet.
Laver bamet en kolbatte, vil det stoppe i rygliggende og
vende sig for at komme op.
rDa bomene var 19 mineder, gjaldt det kun z procent. Ner tallet stiger til r7 procent pi to ir, vidner det
om ubrugthed - kroppe, der ikke trenes nok,< siger
Anne Brodersen.
DAlle tre parter, familien, padagogeme og idretten,
har et ansvar for at skabe bedre bevegelsesmuligheder
for bom. De tre primare sanser er dybt afhangige af
daglig stimulation. Fir de ikke det, bliver de over- eller
undersensible, og det kan aflases pi motorikken. Nir
balancen bliver di.rligere, og eksperimenterer bamet
mindre - og si har vi balladen, for si udfordrer det ikke
sin krop nok til, at motorikken udvikler sig alderssvarende.rr

Lad dem lege vildt
Ifolge Anne Brodersen skal bom lege mere i naturen.
Den er foranderlig, bumlet og fuld af forhindringer, vejr
og underlag endrer karakter hele tiden, og det stiller
krav til de primare sanser.
nlegepladseme er alt for pene. Fliser udfordrer ikke
balancen nar si meget som en bumiet skrining, der
miske er glat efter regrr. Der skal vere mudder, huller,
bakker, skrininger, treer og uklippet gles, man kan
blive vak i. Bsm skal kunne eksperimentere, og de skal
lege si meget og si "ston", at de bliver rode og varme i
hovedeme hver eneste dag,< siger hun.
'lHvert idretsanlag burde have en udfordrende legeplads eller et stykke vild natur med traer og bakker,
hvor traneren kan genne bgmene hen i r5 minutter for
at varrne op. Det har de meget bedre af end at Labe tre
gange frem og tilbage pi gresbanen.<
AnneBrodersen
har veret medtil at udwkleDGI's"Slip legenfri"kurser,somhandlerom motorikoglegi naturen.Kurserneer for pedagoger,
lerere,trenercmv.Lesmerepdwwwdgi.il<

Vil duvidemere?
. Las om undersagelsen
'Tidligere
Indsats"i Tidsskriftet crundmotorik, www
tidsskriftetgrundmotorik.dk.
Rapporten fra forssget bliver
tilgangelig pi www.ucl.dk i
lobet afefteriret.
. "Sliplegenfri", et kursusforlsb om motorik og bsrns leg
for bornetranere, instruktarer,
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Matofik pdvirlcer
indleringen
padagoger, dagplejere,foraF
dre og larere. Kurset udbydes
af DGIog UniversityCollege
Lillebaelt.L:esmere pi www
dgi.dk og las hEeftet"Sliplegen fri", DGIbutikken,45 kr.
- www motori Koren i ngen.dk
- Bsgerne"Brug din krop" og
"Crundmotorik"af Anne Brodersenog Bente Pedersen,udgivet pa Forfatterforlaget.

Det svenskeBunkeflo-projekt
viste, at:
. 68 procentafde bsrn, der
havdekoncentrationsbesvar
i de fsrste skoleer, havde ogsA
motoriskeproblemer
r Elevermed god motorik
havde bedre resultater i samtlige 12test, bl.a.svenskog matematik. end elevermed

smi og storre motoriske problemer
. Efter to-tre ar med r ugentlig
motoriktraning havde motorikbsrneneindhentet de andre
eleverfagligt. I kontrolgruppen
var der fortsat store forskelle.
Les om Bunkeflo-projektetiUdspil
nr. i/2oo7.

