
Allerede ved 8-ugers alderen
viser hvert 10. barn tegn pe
problemer med sansemotorikken.
Traning hjalpeL viser en ny
dansk undersogelse



Motorikken
halter hos

rollingerne

*ii*ki*a$.

Hver 10, baby har
angt flere babyer og smiborn
har problemer med motorik-
ken, end vi hidtil har vidst. Hos
babyer pi 8 uger har 59 procent
en form for afvigelse i deres re-

flekser og bevagelser; miske reagerer
en refleks ikke normalt. eller hovedlof-
tet 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 mo-
toriske udvikling pi rette spor.

Og motoriktraningen virker.
Det viser en helt ny undersogelse,

"Tidligere indsats", som bevegelses-
konsulent Anne Brodersen og lage Ben-
te Pedersen har arbejdet med i ti ir.

Nesten 5oo fynske bsm har deltaget
i forsogsgruppen og varet igennem san-
semotoriske undersogelser, da de var 8
uger, 7 mineder, :.9 mineder og 43 mine-
der (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-ugers-
undersogelsen, altsi ro,6 procent, kreve-
de t-aning for at fi det rette fundament
til at udvikle deres bevagelser ud fra.

DForssget viser, at vi kan finde bom
med medfodte sansemotoriske proble-
mer, mens bsmene er helt smi, og vi
kan gore det med den test, vi har udvik-
let, "Crundtesten",< pipeger lage Bente
Pedersen.

)Det er vigtigt at sette ind meget tid-
ligt med motorisk trening, for si kan
man rette en skev udvikling op, si den
fonsafter ad et normalt spor. Det er vo-
res erfaring, at msdrene tidligt ved, der
er noget galt. Men de fir at vide af le-
ger og sundhedsplejersker, at det retter
sig - og det gor det ikke.<

Underwgelsen koft:
Knap 5oo bsrn blev undersogt for motoriske vanskeligheder, da de var
8 uger,7 mdr., 19 mdr. og 43 mdr. Det skete med en sarligt udviklet test,
Crundtesten. Ved hver underssgelse fik foraldrene en introduktion til
bsrns motorik, pjecer og forslag til svelser.
10,6 procent af bornene havde ved 8 uger behov for serlig motorisk tra-
ning, hvilket blev ivarksat med opfolgende kontrolbes6g.

Underssgelsen viser, attraning af de primare sanservirker.Ved

43-mdr.-underssgelsen havde 53 procent afforssgsgruppen smi eller
stsrre motoriske vanskeligheder. I kontrolgruppen pe 254 born gjaldt
det 65 procent.

'Tidligere Indsats" er godkendt af Etisk Rid og er vejledt af Institut for
Almen Medicin, 5dU. Det er finansieret af Sygekassernes Helsefond,
UC Lillebalt, Fyns Padagogseminarium, Pampers og DCl.
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problemer med motori kken
Om de ro,6 procent motorikbom er flere

end tidligere, er wart at sige. undersugel-
sen er nemlig den forste af sin art.

Sanser s:Etter reflekser i gang
Nir bsm udvikler deres bevageiser, sty-
res det af ue primere sanser: Labyrint-
sansen, 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 afvi-
gende mide, stammer det ofte fra en af
de primere sanser. Derfor skal man ar-
bejde med sanseme for at rette det op,a
forklarer Bente Pedersen.

Traning hj:elper
Motorisk uaning virker, viser undersu-
geisen. Foraldrene til de +8 bam, der
havde mere alvorlige motoriske vanske-
ligheder, blev undervist i sansemotorik
og instrueret i, hvordan netop deres bam
skulle trenes. Der blev fulgt op med
jevnlige undersogelser og samtaler, no-
get som over 1oo padagogstuderende pi
Uc Lillebalt hjalp med. Man har ikke
kunnet kontrollere, hvor ofte trenin-
gen rent faktisk fandt sted i hjemmene,
men trods d6t var resultatet, da bsmene
blev tre ir og syv mineder, at:

- 48 procent (zg bsm) var i sansemoto-
risk bedring

- 29 procent (r4 bam) havde uendrede
sansemotoriske vanskeligheder

- 2 procent (r bam) havde forvarrede

sansemotoriske vanskeligheder, og
- 2l procent (ro bom) modte ikke op til

undersogelsen.
6 bsm havde gennemgribende san-

semotoriske vanskeligheder ved 7 mi-
neders 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 sti-
mulerende ovelser, hver gang de var til
undersogelse, altsi fire gange.

Resultatet var, at man fandt 53 pro-
cent med smi og stgrre motoriske van-
skeligheder, 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 avel-
seme med bsmene. Men de har fiet et
ekstra fokus pi motorik via undersagel-
seme, og det giver pote. De har forment-
lig 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 Broder-
sen. De to motorikekspener har i ovngt
overladt undersogeisen afde tre et halvt-
irige 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,< pipe-
ger Anne Brodersen.

rTrenes bsmene ikke, bliver de mo-
torisk usikre. Det kan have en rakke ne-
gative folgevirkninger: De har ikke sam-
me glede ved at bevege sig som andre
barn, og de kan ikke folge med i deres
klassekammeraters leg. De risikerer dir-
lig 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 ta-
ger 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 Sundhedssty-
relsen for at blive standardiseret.

rDet er vores hib, at testen giver le-
ger, padagoger og andre fagpersoner
omkring bsm et felles sprog. Pedago-
gen 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 faggrup-
peme - til bsmenes bedste,< siger Bente
Pedersen.

Hvad er sansemototik?
Nar bsrn udvikler deres beva-
gelser, styres det af tre primare

sanser: Labyrintsansen, folesan-
sen og kinastesisansen. San-

serne udgsr sammen med synet
barnets balance. Hvis et barn

har problemer med motorikken,
mi man nasten altid tilbage og
arbejde med en eller flere af de

orimare sanser.

I Labyrintsansen fortaller hjer-

nen om hovedets bevagelser
i forhold til kroppen og tyng-
dekraften. Den stimuleres ved
alle slags bevegelser af hovedet
i alle retninger: Trille, snurre,
hoppe, 9yn9e, vu99e, danse,
sle kolbotter, vippe mv. Proble-

mer med labyrintsansen viser
sig ved svimmelhed og ulyst ti
at 9yn9e, snurre mv.

o Fslesansen (taktilsansen) har
bl.a. betydning for balancen,

kropsfornemmelsen, kontak-
ten til andre mennesker og for
pracisionen i bevagelser. Den
stimuleres, nlr lrarnet bliver rsrt
ved, og nAr det selv undersgger
ting med huden pi f.eks. hind-

flader og fodsiler. Problemer
med folesansen giver ofte ulyst
til at rsre ved ting og manglende
kropsfornemmelse.

a Kinastesisansen (stillings-

sansen) fortaller hjernen om
leddenes stilling og hvilken

spEndingstilstand, musklerne
er i. Den stimuleres ved al be-
vegelse. Nir en bevegelse er
automatiseret, kan hjernen
huske den. Problemer med kina-
stesisansen kan ses ved klodset
adfard og ringe kropsbevidst-

hed. Lav muskeltonus er en del
af kinastesien.
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PRIVATFOTO

9ft,o', 5 an

Traning
tander for
energlen
Et ir med motoriktraning
har forvandlet 6-irige
Otto Edlefsen
fra slap og kropsligt usikker
ti l  aktiv og glad for bevagelse

Sddan spotter du et motorit(bam

o De falder 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 bryder sig ikke om at

gynge, vugge eller pi anden

vis vende hovedet i mange
retninoer

r De gir ikke selv i gang med at
eksperimentere og udforske

.  De lander tungt ,  ner de
hopper ned fra noget

o De har dirlig balance
o De har ringe kropsbevidsthed
. De kan virke "slappe"

. De er under- eller overaktive.

Alle punlcer er ikke altid opfuldt.

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 fuldsten-
dig 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 vigen-
heden og energien til at lare
nyt, forholde sig til informa-
tioner og til at bevege sig.

Muskeltonus er hvilespan-
dingen i muskleme. Hvis den
er lav, skal bamet bruge flere
krafter pi at udfore en beva-
gelse, 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 muskelto-
nus. Hos 6-erige Otto Edlefsen
er den lave tonus kombineret

Hvad gar du?

Fortal foraldrene om din mis-
tanke om motoriske Droblemer.
Fortal, hvad du helt konkret kan

se. barnet har svart ved.
Giv foraldrene et par links til ste-
der, hvor de kan flnde information:
www.dgi.dklmotorik

www. motori kforen i n gen. d k:
Under "Medlemmer tilbyder" kan
man finde motorikvejledere over
hele landet.

med en overreagerende fole-
sans og en utranet labyrint-
sans. 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 minut-
ter hver morgen og aften: De
gnubber ham over hele krop-
pen for at stimulere folesan-
sen og tonus, og de laver
streksvelser for benene. Des-
uden skal Otto trane ryglig-
gende hovedloft. I starten la-
vede han 10. Nu er rekorden
80.

DTraningen er enkel - kun-
sten er at fi det gjon hver dag,
ogsi nir bide Otto og vi er
trette,( siger hans mor, Su-
sanne Edlefsen. rVi gor det til
en hyggestund. Det skal 4ares,
for vi kan se en enorrn En-
dring hos ham, siden vi be-
gyndte 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 udvikler sig sjal-
dent pi et almindeligt idratshold,
hvor det skal lave det, de andre
laver. Barnet fir langt mere ud af
at lege/trane i uforpligtende le-
gemiljaer med voksne, der kender
til motorik. Den type hold findes
desvaerre kun i fi foreninger.
Sporg evt. en motorikvejleder.
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tager han selv initiativ til leg
med kammerateme. Ttanin-
gen 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 mine-
der og stadig ikke forsagte at
gi, gik foraldrene til lagen.

En speciallage undersogte
ham gennem det neste ir for
bl.a. muskelsvind, sclerose og
forkert sammensetning af
muskelfibre. Samtidig gik fa-
milien hos en kiropraktor,
som fandt ud af, at Ottos hoj-
re hofte var fastlist- forment-
lig en irsag til, at han ikke
kravlede. Ogsi kommunens
ergoterapeut fulgle Otto gen-
nem dagpleje- og bomehave-
irene.

DHverken lege eller ergote-
rapeut har kunnet hjalpe Ot-
to. De har undersogt ham
mange gange, men de kender
tilsyneladende ikke til lav mu-
skeltonus, selv om det er ret
almindeligt,< siger Iesper Ed-
lefsen.

Forst da Otto kom i bsme-
have, begyndte der at ske no-
get. En af padagogeme var
ved at tage irskursus i moto-
rik, og hun begyndte at lave
smi svelser med Otto. Men
besparelseme satte en stopper
for den sarlige trening, og
pedagogen foreslog, at de op-
sogte motorikeksperten Anne
Brodersen i efteriret zoo7.

>Vi ankom med en alvorlig
udtalelse fra bsmehaven om.
at Otto var bagefter bide mo-
torisk og koncentrationsmas-
sigI. Anne satte os i gang med

at trene de primare sanser og
vekke hans tonus hver dag,
og ofte flere gange dagligt. Ef-
ter to uger kunne vi se forbed-
ringer hos ham. Det var fanta-
stisk,( siger Iesper Edlefsen.

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 bevegelses-
messigt.

>Han elsker g:!,rnnastiksa-
len og skolegirden. Vi har for-
talt klasselereren og SFO-pa-
dagogen, 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 Bro-
dersen er lareren inviteret
med.

Hvis Otto var blevet under-
ssgt som 8 uger gammel, som
det skete i undersogelsen "Tid-
ligere indsats", ville man for-
mentlig have fundet en over-
reagerende galantrefleks ned
langs rygraden og miske ogsi
have pivist lav tonus. Si kun-
ne traningen af bl.a. folesan-
sen have v&ret sat i gang tid-
IiCt.

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 be-
kymringer,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 res-
sourcer, er en dreng med lav
tonus dirligt stillet.(

Smi bsrn
bevager sig
alt foalidt
Fra bsrn er halvandet ir,
t i l  de bl iver tre et halvt,
vokser andelen af motorikbsrn.
Der skal  mere knald pi  legen,
siger motorikekspert

ver halvdelen af tre-irige bom bevager sig ikke
nok til, at deres motorik kan udvikle sig opti-
malt. 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 mi-
neder.

rDe bevager sig simpelthen for lidt,rr siger bevagel-
seskonsulent Anne Brodersen, der sammen med lege
Bente Pedersen stir bag undersogelsen.

rDet er helt galt, at der er flere bom med motorikpro-
blemer, nir de er tre et halvt ir, end nir de er 19 mine-
der. Det viser, at selv om det motoriske grundlag er i
orden ved halvandetirsalderen, si bliver det forringet,
hvis ikke de primere sanser bliver stimuleret hele tiden.
Talrige undersogelser peger pi, at bsm har dirlig kondi-
tion 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 sggelsen viser. Tallene stammer nemlig fra forsogs-
gruppen, hvor foreldrene fik en kort undervisning om
motorik, hver gang de var til undersogelse med 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 etableret ved 43-mineders
undersogelsen G: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 sar-
lig meget, hverken i familien, i pasningstilbuddet eller
inden for idraften. At bamet gir til mor-bam-gymna-
stik 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 pro-
cent. 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 alderssva-
rende.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 lege-
plads 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.<

Anne Brodersen har veret med til at udwkle DGI's "Slip legen fri"-
kurser, som handler om motorik og leg i naturen. Kurserne er for pe-
dagoger, lerere, trenerc mv. Les mere pd wwwdgi.il<

Matofik pdvirlcer indleringenVil duvide mere?

. Las om undersagelsen
'Tidligere Indsats" i Tids-

skriftet crundmotorik, www
tidsskriftetg rundmotorik.dk.
Rapporten fra forssget bliver
tilgangelig pi www.ucl.dk i
lobet afefteriret.
. "Slip legen fri", et kursusfor-
lsb om motorik og bsrns leg

for bornetranere, instruktarer,

padagoger, dag plejere, foraF
dre og larere. Kurset udbydes
af DGI og University College
Lillebaelt. L:es mere pi www
dgi.dk og las hEeftet "Slip le-
gen fri", DGI butikken,45 kr.
- www motori Koren i n gen.d k
- Bsgerne "Brug din krop" og
"Crundmotorik" af Anne Bro-
dersen og Bente Pedersen, ud-
givet pa Forfatterforlaget.

Det svenske Bunkefl o-projekt
viste, at:
. 68 procent afde bsrn, der
havde koncentrationsbesvar
i de fsrste skoleer, havde ogsA
motoriske problemer
r Elever med god motorik
havde bedre resultater i samt-
lige 12 test, bl.a. svensk og ma-
tematik. end elever med

smi og storre motoriske pro-

blemer
. Efter to-tre ar med r ugentlig
motoriktraning havde moto-
rikbsrnene indhentet de andre
elever fagligt. I kontrolgruppen
var der fortsat store forskelle.

Les om Bunkeflo-projekteti Udspil
nr. i/2oo7.

20 udspil r,rn 9 zooS


	Mail0010
	Mail0011
	Mail0012
	Mail0013
	Mail0014
	Mail0015

