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Et par ord fra bestyrelsen
År 2011 nærmer sig sin afslutning og som de forgangne år har det været et år fyldt med spændende
udfordringer og udvikling for vores stadigt voksende
organisation.
I år blev året hvor vi blandt andet afholdt ikke mindre
end 3 store konferencer på både Sjælland og i Jylland,
hvor foredrag om motorik og præmature børn i institutioner blev flittigt booket over hele landet, Facebook
profil blev oprettet, og hvor vi samtidig udviklede den
længe ventede dagbog til forældre til præmature børn.
Vi blev også nordiske repræsentanter i den europæiske
paraplyorganisation EFCNI og involverede fagpersoner
der bakker op om organisationens arbejde, er stadigt
stigende.
Ligeledes kom vores webshop op at køre og med dag til
dag levering af fagligt materiale til fagpersoner der har
med præmature og deres familier at gøre, kan vidensdelingen nu også ske af denne kanal.

Bestyrelsen

Så mens vi tager en ekstra tur om juletræet i motorikkens tegn, sender vi en kærlig og dybfølt forstående
tanke, til de familier der må tilbringe deres jul på landets neonatalafdelinger.
Som et forsøg på at gøre tiden på hospitalet nemmere
at komme igennem, modtager alle familier en dagbog,
som vi håber kan hjælpe til at tiden på hospitalet føles
lidt kortere og I kan komme hjem med jeres lille mirakel.
Karina Rothoff
Landsforeningen Præmatures Vilkår
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Suppleant
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Præmatures Vilkår ønsker at slutte dette år af med et
”Glædelig Jul & Godt Nytår” til alle jer der er tilknyttede
eller brugere af organisationen og lover at der allerede
nu, arbejdes hårdt på at skabe endnu flere tiltag, der
kan skabe bedre vilkår for de præmature i Danmark.
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Sansemotorik
- i teori og praksis

Spæd- og småbørn skal masseres, vugges og drejes i alle retninger. De lidt ældre
børn skal hoppe og trille, rulle og klatre, gynge og tumle, smatte og så videre igen
og igen for at få en god motorik. Læs her om de tre primære sanser og hvilke
stimuli, der skal til for at træne dem.
Af Vibeke Schultz
Sundhedsplejerske og sansemotorisk konsulent
med egen praksis - www.sansemotorik.net

B

ørn kan holde til meget mere, end de fleste
tror. Vi skal turde vende bøtten i vejret på
dem fra de er helt små, og vi skal lære forældrene at gøre det. En god og sikker motorik kommer
ikke ved at sidde på bagsædet i en bil, men ved at bevæge sig igen og igen. Sansemotorisk træning styrker
forbindelsen mellem sanseindtryk, krop og hjerne.
Sansemotorikken beskæftiger sig med tre primære
sanser: Vestibulærsansen, taktilsansen og kinæstesisansen. Populært kaldes de også for labyrintsansen,
følesansen og muskel-ledsansen, og det kan være fornuftigt at bruge de betegnelser i en samtale med forældre, der ikke har en sundhedsfaglig baggrund.
En løsning på grundmotoriske problemer
Sansemotorisk træning er altid godt som forebyggelse,

og er ofte løsningen på de tegn, der kan være på en
understimuleret motorik. Det er vigtigt også at være
opmærksom på, om der er andre problemer omkring
barnet, der kan være årsag til en eventuel understimulering. Her vil det at være født præmatur ofte være et
vilkår der spiller ind.
Der er ingen problemer forbundet med at lege og
træne motorikken. Det styrker barnets selvværd og
giver et solidt fundament for barnet at vokse og udvikle
sig på. Hvis børn føler ubehag ved bestemte stimuli,
for eksempel kvalme ved træning af vestibulærsansen,
bør man begynde et andet sted, hvor det er mere accepteret. Efter kort tids træning kan man begynde at
trappe op.
Spædbørn kan stimuleres ved at blive bevæget, større

4

Fagblad nr. 7.indd 4

12-12-2011 22:39:09

Tema: Sansemotorik og bevægelse
børn kan som regel stimulere sig selv gennem lege og
øvelser. Velfungerende børn vil altid udfordre sig selv.
Det skal de have lov til, blot rammerne er sikre. Usikre børn vil derimod ofte trække sig. De skal hjælpes i
gang i et tempo, de kan følge med i.
Generelt vil det for de fleste børn, født præmature,
være en uundværlig træningsform, at fokusere på de
primære sanser, samt eventuelle reflekser og sætte ind
med sansemotorisk træning. Dette for at styrke børnenes grundmotorik som er fundamentet de udvikler sig
fra. Sansemotorisk træning er en løsning for at styrke
grundmotorikken og dermed også sanseintegrationen.
Vestibulærsansen (labyrintsansen)
Balanceorganet ligner en tredimensionel labyrint, der
sidder inde i øret. Som et vaterpas giver det signal
til hjernen om hovedets stilling. Der flyder en geléagtig væske i buegangene i henholdsvis kolbøttebuen,
”snurre rundt om sig selv”-buen og i vejrmøllebuen.
Alle buer skal stimuleres. Der er også fimrehår i balanceorganet, der fortæller om forholdet til tyngdekraften
og acceleration.
Betydning
Vestibulærsansen har blandt andet indflydelse på lysten til at gynge, snurre rundt og rutsje. Den har også
indflydelse på vores evne til at balancere, styre øjnene,
koncentrere os og på vores sprogudvikling.
Tegn
Problemer kan vise sig ved, at spædbarnet ikke har
hovedløft eller ikke kan lide at ligge på maven. Større
børn bryder sig måske ikke om at ligge ned. Store børn
kan for eksempel ikke lide at gynge eller vil kun gynge
vildt. Svimmelhed og transportsyge er et andet tegn.
Stimuli
Trille, rulle, gynge, snurre, vippe, løbe, hinke og balancere. Balanceøvelser på terapibold er godt. Hængekøjer
og trampoliner giver mange muligheder for bevægelse
i flere plan. Spædbørn vugges, hænges med hovedet
nedad, hjælpes til at trille etc. Gå med barnet på armen
– men skift stilling.
Taktilsansen (følesansen)
Taktilsansen er hudens og slimhindernes beskyttende
og undersøgende følesans.
Betydning
Den har blandt andet indflydelse på vores evne til at
reagere på fare, til psykisk og fysisk kontakt med andre, til at balancere, at fornemme vores krop og rummet omkring os.
Tegn
Barnet kan vise tegn på ubehag ved hudkontakt og for
eksempel skrige, hver gang det skal have tøj på. Måske

er barnet kun rolig, når det ligger alene. Større børn
har tendens til indesluttet adfærd, mens andre ikke kan
sidde stille. Nogle børn bliver udadreagerende, mens
andre vil styrte forrest for at undgå kropskontakt.
Måske er der aktive reflekser, for eksempel galanrefleksen hos urolige børn og hos børn, der ikke kan sidde
stille på numsen.
Stimuli
Massage, klap og ”karkludsvrid” er altid godt. Tag godt
ved og vær tydelig i berøringen, så det ikke kilder. Nogle børn skal have en tung berøring og krammes lidt
hårdere.
Det kræver vedholdende og daglig stimuli flere gange
om dagen. Lidt større børn har desuden glæde af hulelege, tumlelege, leg med mudder, grene, sten mv.
Kinæstesisansen (muskel-ledsansen)
Kinæstesisansen fortæller hjernen om leddenes stilling
og musklernes spændstighed.
Betydning
Den har betydning for vores evne til at bruge muskler
og led til alle bevægelser, fornemmelse af egen muskelkraft og evnen til at koordinere, for eksempel mellem øjne og hænder/fødder.
Tegn
Problemer viser sig ved lav tonus, hvor der i muskulaturens spændstighed er slaphed, som gør barnet tung
og langsom i sine bevægelser. Modsat kan for høj tonus
virke som anspændthed i muskulaturen, og barnets
bevægelser bliver for ”kraftfulde”.
Begge ydergrupper har problemer i deres bevægelser.
Større børn kan virke klodsede, falder over egne ben,
taber ting og virker usikre sammen med mange mennesker i bevægelse.
Stimuli
Krydskoordinerende bevægelser, ledkoncessioner og
muskelvrid med spædbarnet. Læg det tæt op ad en
væg, hvor det skubber fra med benene. Større børn
skal kravle, skubbe, trække, accelerere, decelerere,
kaste, gribe, klatre, hoppe, cykle og lave koordinerede
bevægelser.
Trampoliner er et fantastisk redskab til at udfordre
barnets kropslighed gennem kinæstesisansen. Brugen
af trampolin kræver dog voksennærhed og helt klare
regler for at sikre barnets sikkerhed under brugen.
Sansernes samarbejde
Sansemotorisk træning og børns udvikling er naturligvis meget mere komplekst. Der er et tæt sammenspil
mellem de tre primære sanser og mellem sanserne og
andre funktioner i kroppen og hjernen.
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Synet har blandt andet en afgørende betydning – for
eksempel for balancen og for at koordinere bevægelser. Det er derfor ikke uvæsentligt at holde øje med,
om barnet har en velfungerende øjenmuskulatur. Jeg
inddrager selv en optometrist i arbejdet med nogle af
mine klienter.
For de præmature børn, der ofte er født særlig sårbare,
vil det være en rigtig god indsats at få hjælp til udredning og træning af sanseintegrationen. Dette kan gøres
hos fagpersoner med speciale i sansemotorik, det være
sig sundhedsplejerske, sansemotoriske konsulenter
eller anden faggruppe med dette speciale.
Hvis vi sætter tidligt ind med et bredt spektrum af stimuli, nøje tilpasset det enkelte barns behov og i tæt samarbejde med forældrene, vil mange problemer kunne
elimineres. Dette til glæde og gavn for både børnene
og deres forældre.

Litteratur
Anne Brodersen og Bente Pedersen: Grundmotorik. Testning og grundtræning.
Anne Brodersen og Bente Pedersen: Brug din krop.
Anne Brodersen og Bente Pedersen: Tidligere indsats I,
Grundmotorik, 4. årgang nr. 1, 2008. Tidligere indsats II,
Grundmotorik, 4. årgang nr. 2, 2008.
Sally Goddard: Reflekses, learning and behavior 2.udgave
Gudrun Gjesing: Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet.
Ingegerd Ericsson: Rör dig – lär dig: Motorik och inlärning,
2005. (Om Bunkefloprojektet)
Links: www.sansemotorik.NET

Køb dine bøger på www.praematurshop.dk
Særligt sensitive børn af Elaine N. Aron
Med baggrund i Elaine Arons mangeårige erfaring fra arbejdet med særligt
sensitive børn og deres familier og med udgangspunkt i hendes originale forskning i børns temperamenter, gennemgår hun de udfordringer, det indebærer
at opdrage et særligt sensitivt barn. Hun fortæller om de fire nøgler til at give
særligt sensitive børn en god opdragelse, hvordan man hjælper dem til at
trives i en ikke-sensitiv verden.
Bogen er på 381 sider og koster 389 kr.
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Er man stadig for tidligt født - selvom man er voksen af Kasper Zeij
Bogen giver et unikt indblik i hvordan det kan være at være født for tidligt, at
føle sig påvirket af det igennem opvæksten og skulle forholde sig til at andre
ikke forstår de ikke-fysiske følger den tidlige fødsel har haft. Bogen giver et
indblik i en ung mands psyke og hvorledes denne påvirker både ham selv og
hans forhold til andre mennesker. I sin søgen efter forståelse for hvor meget
den tidlige fødsel har præget ham, inddrager forfatteren Kasper Zeij seks
andre voksne præmature, for at undersøge om de ligeledes har lignende
oplevelser og følelser af at være anderledes på godt og ondt.

UIFA

Bogen er på 200 sider og koster 248 kr.
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“Motorik kan opfattes som meget mere end
blot at bevæge sig; det drejer sig om at blive
et handlende og forstående menneske gennem samspillet med omverdenen”

Fra sansning til
Barnet er ikke født med en veludviklet forståelse for den fysiske verden. På trods
af tidligere sanseerfaringer i fostertilværelsen, må det selv - med omgivelsernes
hjælp - gøre sine erfaringer. Det gør barnet ved at mærke verden igennem aktive
handlinger.
Af Peter Thybo
www.peterthybo.dk

I

nteraktionen med omgivelserne udvikler hjernen, og barnet finder ud af, hvordan verden
og det selv fungerer og ikke mindst, at det kan
gøre en forskel. Når barnet handler ud i livet, handler
det ganske enkelt livet tilbage i både krop og forstand.
Barnets udvikling har derfor i de første år sanse-motorikken som omdrejningsakse, og først senere kommer
muligheden for tænkning og refleksion.
Barnets udvikling er således betinget af stimulation og
især selvstændig aktivitet, og i den forbindelse kan for
tidligt fødte børn have brug for ekstra hjælp. Det er
vigtigt, at barnet får den nødvendige stimulation, for
de tidlige sanse-motoriske oplevelser lagres i kroppen

som handlingserfaringer, og det er et fundament, som
barnet bygger al anden viden og forståelse på resten
af livet. Derfor er sanse-motorikkens verden en både
vigtig og spændende verden, der drejer sig om langt
mere end blot at sanse og bevæge sig.
Bevidsthedens kapacitet
Figur 1 viser bevidstheden og dens mange delelementer, bl.a. opmærksomhed og koncentration. Hvis barnets opmærksomhed retter sig mod et sansestimulus,
f.eks. et ansigt, en rangle eller en lyd, er det ensbetydende med at barnet - hvis det magter det - stiller
skarpt på netop det udvalgte stimulus. Det medfører at
andre stimuli ikke bliver registreret, for bevidstheden
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kan nemlig ikke bearbejde ret mange sansestimuli af
gangen. Årsagen til dette er, at det koster meget energi
at producere bevidsthed, og derfor har naturen lavet
en spareanordning i hjernen der gør, at det neurologisk blot er muligt at være bevidst om ca. 40 ud af
de over 11.200.000 sanseinformationsenheder som de
samlede sanseorganer kan levere til de fem bevidste
sanser. Heraf leverer synet alene 10.000.000 informationsenheder (Zimmermann, 1989).
Spareanordningen giver også forklaring på, hvorfor nogle for tidlig fødte børn ofte har svært ved at gøre flere
ting på én gang, f.eks. snakke og gå samtidig (også
kaldet Dual Task indenfor Movement Science; Thybo,
2011). De kan have svært ved at holde balancen pga.
nedsat kvalitet i sanse-motorikken, og bliver derfor
nødt til at tænke bevidst over gangfunktionen med
hele deres bevidsthedskapacitet.
Med andre ord er gangbevægelserne endnu ikke automatiseret, og derfor er der ikke kapacitet nok til
også at kunne formulere sætninger samtidig med, at
benene skal flyttes, balancen skal holdes, synsindtryk
skal bearbejdes osv. Englænderne har et godt udtryk
for dette fænomen, ”When talking stops walking”.
Bevidsthedens maksimale kapacitet er samtidig også
argumentet for, at så mange motoriske processer som
muligt skal automatiseres, så barnet ikke behøver at
tænke over kroppen i det daglige. Men vejen til at
kunne ”glemme” kroppen går paradoksalt igennem en
høj grad af kropsbevidsthed, som opnås gennem varierede motoriske aktiviteter og, om nødvendigt, suppleret med træning hos fx fysioterapeut eller ergoterapeut. Den viljestyrede opmærksomhed, dvs. vores
viljes evne til at dirigere de 40 bits opmærksomhedskapacitet i en bestemt retning og fastholde retningen,
er samtidig yderst vigtigt for læreprocesser.
Betydningen af at kravle i et krydsmønster:
Hvordan og hvorfor?
At kravle i et krydsmønster, dvs. barnet flytter højre arm
og venstre ben på én gang - og modsat - betinger et
koordineret samarbejde mellem de to hjernehalvdele.
Derfor medfører krydsmønstre en vigtig myelinisering (modning) af hjernebjælken, en mægtig struktur
af omkring 1 milliard tværgående nerver, der forbinder
de to hjernehalvdele. Modningen af hjernebjælken skal
barnet bruge senere i livet til talrige funktioner, især
hvor kroppens lemmer skal koordinere deres arbejde,
f.eks. at binde snørebånd, knappe en jakke, bilkørsel,
klaverspil, for blot at nævne nogle få eksempler fra
dagligdagen.
Forskning viser også, at det er vigtigt for indlæringsevnen at hjernebjælken modnes. Der er i det hele
taget et tæt sammenhæng mellem krop og læring,

BEVIDSTHED
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opmærksomhed
Koncentration
Initiativ
Hukommelse
Erfaring
Associering
Logisk tænkning
Lægge strategi
Drage konklusioner
40 bits/sek.

FIGUR 1: BEVIDSTHED
Bevidstheden indeholder en række delprocesser, som
kræver stort hjernearbejde. Derfor er det en klar fordel,
at motoriske funktioner automatiseres, så hjernen ikke
bevidst skal tænke over bevægelser.

hvilket bl.a. er konklusionen fra det svenske Bunkefloprojekt som viste, at børn der fik en times fysisk aktivitet hver dag, blev bedre til at læse, skrive og regne.
At lære at kravle i et krydsmønster er imidlertid i begyndelsen en udfordring for alle børn, men belønningen er til gengæld en meget effektiv og bevægeøkonomisk måde at komme frem på, når det først er lært.
For det for tidligt fødte barn, eller for barnet der af den
ene eller anden grund har vanskeligheder med motorikken, er krydskravlemønstret en yderst krævende opgave som det derfor vil kunne opgive. I stedet finder
barnet alternative måder at komme frem på: Nogle
vælger at kravle pas (flytter højre arm og højre ben på
én gang, og derefter modsat), andre rumper sig frem,
og andre sætter sig i havfruestillingen, hvor de med armene halvt trækker sig, halvt hopper hen over gulvet.
Og nogle børn springer simpelthen over kravlestadiet.
Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at barnet har
neurologiske vanskeligheder, for mange andre faktorer
kan spille ind, især omgivelsernes indretning, f.eks. kan
et hårdt klinkegulv være en enkel forklaring på, hvorfor
et barn vælger bevægestrategien at rumpe sig frem og
dermed skåne sine knæ.
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Når barnet kravler i et krydsmønster betyder det, at
barnet f.eks. skal aktivere den del af højre hjernehemisfære der styrer venstre arm frem, samtidig med at
venstre hjernehemisfære på samme tid skal aktivere
et helt andet motorisk område i den modsatte hjernehalvdel for at føre højre ben frem. Ydermere skal bevægelserne koordineres med hinanden gennem kraft og
tempo samt balancen skal tilmed opretholdes. Det er
svært de første gange, og der er ikke noget at sige til,
at de første forsøg er forbundet med en masse fald,
men belønningen bliver igen på sigt, at barnet lærer at
holde balancen bedre.
Det er imidlertid et væsentligt lettere hjernearbejde,
hvis den ene hjernehemisfære flytter den modsattes
side arm og ben på én gang, hvorefter hemisfæren så
at sige ”slukker” og derefter lader den modsatte hjernehemisfære udføre samme arbejde. Således vil barnet kravle pas, altså flytte samme sides arm og ben på
én gang. Barnet kommer ganske vist frem, men den
vigtige modning af hjernebjælken sker ikke i tilstrækkeligt omfang (fig. 2).
Hjernebjælken modnes (myeliniseres) i mindre grad
hvis barnet rumper sig frem, hvilket er et endnu lettere hjernearbejde, fordi barnet blot skal aktivere de
samme centre i begge hjernehalvdele på én gang,
samtidig med at der ikke stilles særlig store krav til
balancen. Fig. 3 viser det forskellige hjernearbejde når
barnet henholdsvis kravler kryds, pas og rumper sig
frem.

Man bør især være opmærksom på det for tidligt fødte
barns behov for ekstra stimulation til den vigtige myelinisering af hjernebjælken, men for alle børn er det
vigtigt at være opmærksom på, hvilken ”kom-frem-iverden-strategi” de vælger i den tidlige alder. Det at
kravle i et krydsmønster er en glimrende træning og
stimulering for det lille barn. Er barnet blevet større
kan anden motorisk aktivitet, som kræver koordination
af lemmerne, f.eks. at klatre i træer, dyrke idræt, danse
eller spille et instrument, være en god stimulation af
hjernebjælken.
Med baggrund i hjernens funktion må man være opmærksom på, at alle børn, og især det for tidligt fødte
barn, får den sanse-motoriske stimulation, det måtte
have brug for. Når barnet aktivt forsøger at bevæge
sig efter stimuli, er der aktivitet i hele hjernen, og det
stimulerer de forskellige beskrevne områder og funktioner til at samarbejde på kryds og tværs. Den sansemotoriske udvikling er afgørende for barnets kognitive
udvikling, deraf citatet ”Grib og du kan begribe”.
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FIGUR 2: HJERNEBJÆLKEN
Hjernebjælken, corpus callosum, består af ca. 1 milliard tværgående nervefibre, som binder de to hjernehalvdele sammen i en funktionel enhed. Det er vigtigt,
at hjernebjælken modnes mens barnet er lille, dvs. at
aktivitet over hjernebjælken danner myelinskeder om
nervefibrene.

Thybo P, Christensen PH (2007). Bevægeapparatet & Motorik. i: Fasting U og Hougaard J (red.). Fysiologi & Anatomi – Det levende menneske. Munksgaard Danmark.
Zimmermann M (1989). The Nervous System in the
Context of Information Theory. i: Schmidt RF & Thews G
(eds.): Human Physiology, 2nd ed., Springer-Verlag, Berlin.
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FIGUR 3: HJERNENS NEUROLOGISKE ARBEJDE VED FORSKELLIGE KRAVLEMØNSTRE

A)
Krydskravlemønstret i hjernen aktiverer forskellige motoriske områder i de to hjernehemisfærer. For
at krydskravlet skal kunne lykkes,
kræves der en koordineret aktivitet
over hjernebjælken.

B)
Paskravlemønstret i hjernen (når
samme sides arm og ben flytter sig)
aktiverer to forskellige motoriske
områder i samme sides hjernehemisfære, hvilket er et lettere hjernearbejde end at kravle i et krydsmønster.

C)
Når barnet rumper sig frem kan
hjernearbejdet se dramatisk indviklet ud. Det er dog den mindst
krævende måde for hjernen i forhold
til kryds- og pas-kravlemønstrene,
for det kræver blot at de samme
motoriske områder i begge hjernehemisfærer aktiveres på samme
tid. At rumpe sig frem har neurologisk mest karakter af en form for
medbevægelse, hvor den ene bevægelse understøtter den anden.
Der stilles heller ikke særligt store
krav til balancen.

Om forfatteren - Peter Thybo
Peter Thybo er sundhedsinnovator i Sundhedsstaben, Ikast-Brande kommune. Har tidligere arbejdet 20 år som bl.a.
ledende fysioterapeut. Er master i læreprocesser ved Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet og har en PD. i almen pædagogik. Blev i 2006 Danmarks første fysioterapeut med en specialistgodkendelse
indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.
Peter Thybo er uddannet af Kommunernes Landsforening som udviklingskonsulent indenfor sundhedsområdet.
Flittig brugt underviser og foredragsholder i nationale og internationale sammenhænge.
Er forfatter til lærebøger og har skrevet talrige fagartikler om bl.a. motorik, pædagogik, neuropædagogik, læring,
hjernen og sundhed til ind- og udenlandske fagblade. Der henvises i øvrigt til: www.peterthybo.dk
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Mere motorik i
daginstitutionen

Tænk i røde kinder og få pulsen op – sæt mere gang i legen
Leg og bevægelse er en grundlæggende del af børns udvikling. Alle børn elsker at lege, sjældent
kommer der nej som svar, når der indbydes til leg. Børn elsker når en voksen gider lege med dem.
De synes, det er fantastisk, når fantasien bliver sluppet løs og vi tager på troldeeventyr i bjergtroldens hule, som i øvrigt lugter af sure tæer. Historien ender i en fantastisk fangeleg, hvor ærtetyvene stjæler de velsmagende ærter, der vokser uden på troldens hule, og trolden fanger de
ærtetyve, der har de sureste tæer.
Af Lene Vestergaard,
Motorikvejleder og indehaver af www.vestergaardmotorik.dk

E

n simpel leg, der rummer både bevægelse
med høj puls – rum-retningkoordination - rim
og remser, som styrker sproget – samarbejde
- spændingsmoments og glæden ved at være en del af
det sociale fællesskab. For alle kan være med på deres
niveau.
Bevidst at tænke bevægelse ind i hverdagen er givende
for både børn og voksne. Børn er skabt til at bevæge
sig. En god motorisk udvikling skabes gennem leg og
bevægelse og er en forudsætning for barnets kropsbevidsthed og trivsel. Det giver en god fornemmelse
og energi at bruge sin krop på forskellige måder gennem leg og har på sigt betydning for barnets fysiske,

psykiske og sociale udvikling.
At planlægge en aktiv samling skaber mere ro i eksempelvis spisesituation. En leg, hvor børn og voksne skal
efterligne forskellige dyrs lyde og bevægelser gør, at
alle børn får hoppet, løbet eller trampet ”musene” ud
af kroppen, de får der igennem ressourcer til at have
fokus på at spise deres mad, frem for at ”drille” sidemanden. Med få redskaber og lidt plads, kan der nemt
arbejdes med krop og bevægelse på mange måder.
Legekultur inkluderer også børn med særlige behov
Når jeg holder foredrag og kurser møder jeg altid personale, som gerne vil lære om børns motoriske og
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sansemotoriske udvikling. Mange af dem får en a-ha
oplevelse, når de hører, hvor stor en forskel de kan
gøre for ”deres” børn i institutionen, hvis de er et forbillede og sætter mere gang i legen.
Forestil jer, at der i alle daginstitutioner også findes
legekasser med inspiration til leg med balloner, bolde,
sjippetorve, faldskærm, musik cd med bevægelseslege
mv., ligesom der er perler, papir, byggeklodser, biler,
farver, dukker og meget, meget mere. Ved at inddrage
læreplanstemaet ”Krop og bevægelse” i hverdagens
aktiviteter og tænke i røde kinder, pulsen op, grin og
smil på læben, inkluderes, stimuleres og aktiveres
mange børn.
Børns sanser, balance, koordinationsevne og motoriske
færdigheder udvikles, når de får tid, lov og plads til
udfordrende motoriske lege. At kunne spænde i sine
muskler er en forudsætning for fx at kunne kaste en
bold. At kende sin krop og kunne holde sin balance på
et ben, er en forudsætning når der spilles fodbold. At
kunne lave krydsbevægelser, er en forudsætning når
der kravles og klatres i træer.
Knuder på kroppen giver knubs i livet
Lysten til at lege og bevæge sig grundlægges i den
tidlige barndom. Inspiration og motivation fra omverdenen hjælper barnet igennem deres grundmotoriske
udvikling. Barnet kommer fra at være et liggende individ, til at være et stående og gående individ og har
på ”rejsen” øvet sig i at bevæge sin krop ved at trille,
krybe, kravle, rejse sig og i vaklende skridt lært sig selv
at gå.
En god grundmotorisk udvikling, betyder at barnet får
automatiseret sine sanser og integreret sine reflekser.
Man kan ikke bevæge sig uden at sanse, men ikke sanse, uden at bevæge sig. På lang sigt betyder det, at en
god platform for indlæring er skabt. Barnet skal ikke
slås med forstyrrelser fra kroppen, men kan bruge sine
ressourcer på social, emotionel, fysisk, sansemotorisk
og kognitiv udvikling.
Nogle børn har nemmere ved at sætte gang i legene,
andre skal motiveres, guides og inspireres til at komme
i gang. Særlige børn, som børn med sansemotoriske
udfordringer, oplever ofte, at det kan være rigtig svært
at deltage, fordi deres krop slår knuder og ikke rigtig
er til at styre. Hvordan man sanser og bevæger sig har
betydning for, hvordan man mærker sig selv. Hvis børn
har styr på deres krop, har de også nemmere ved at
begå sig i livet.
I min hverdag, støder jeg på mange børn, som har
brug for ekstra støtte, vejledning og tryghed, grundet
deres udfordringer på det sansemotoriske område. De
har svært ved at bruge deres krop, når de bl.a. skal
løbe, hoppe, kravle, rutsche og gynge. Jeg arbejder

med at give disse børn muligheden for, ved tidlig indsats, at få løsnet deres knuder op. Jeg lærer dem at lege
og bevæge sig gennem sansemotorisk stimulerende
lege. Når de lærer at mærke deres egen krop, giver
det dem større selvtillid og selvværd.
De får automatiseret deres sanser, så det mærkes som
en helhed og ikke forstyrrer kroppen i at bevæge sig.
Når disse børn er i trygge omgivelser med trygge voksne og får anerkendelse af deres særlige behov, ser jeg
dem forvandle sig fra larve til sommerfugl.

“Tænk hvis børnene nogle morgener
møder op til en stue, hvor de gerne må
kravle over og under bordene, slå kolbøtter i sofaen, trille hen ad gangen”
Min oplevelse er, at når der arbejdes intensivt med
børnenes sansemotoriske udfordringer, får de mere ro,
selvtillid, selvværd, større kropsbevidsthed og fornemmelse, som giver dem mulighed for at være med i lege
og sociale relationer, de før har valgt fra.
Sæt mere gang i leg og motorik
I projektet ”bevægelse skaber ro”, arbejder jeg bl.a.
med at lære personalet at sætte mere gang i legen –
og det virker. Når voksne kaster hæmninger væk og
leger igennem med børnene, giver det en mere harmonisk børnegruppe, nærvær, større velvære, mere ro. Vi
griner, tumler, fantaserer, hopper, løber, bliver rundtosset og klogere sammen med børnene.
Pædagogerne oplever en stor glæde ved at tænke bevægelse ind i deres hverdag og bruge det i de rammer,
de nu har.
Leg på dagsordnen
Personalet i daginstitutioner skal lære at tænke ud af
boksen og skabe miljøer, der opfordrer til bevægelse.
De skal lære at børn godt kan, selvom det måske ser
lidt svært eller farligt ud. Tænk hvis børnene nogle
morgener møder op til en stue, hvor de gerne må kravle over og under bordene, slå kolbøtter i sofaen, trille
hen ad gangen - måske en vild tanke for nogen og nem
at gå til for andre.
Personalet skal øve sig i at lege. Ved at sætte tid til leg
på dagsordenen på personalemøder, lærer de nye lege,
som bagefter kan deles med børnene.
Så når vi nu ved at børn er skabt til at bevæge sig, har
brug for leg og bevægelse for at udvikle sig både fysisk, psykisk og socialt og har brug for nogle gode rollemodeller at spejle sig i, så er det bare at gribe bolden
her. Gør alt det i plejer – put bevægelse på og mærk
en større glæde og flere smil, både hos jer og børnene.
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Efterlign forskellige dyrs bevægelser
Lav nogle billeder af forskellige dyr, lad børnene være med til at
beskrive, hvad det er for et dyr, snak om hvad dyret siger for lyde
og efterlign dets bevægelser.
		
		
		
		

•
•
•
•

Trampe som en elefant
Sno sig som en slange
Kravle som en tiger
Hoppe som en frø

Æbler og Pærer
I forstiller jer, der står et træ lige foran jer. I toppen af træet, vokser der æbler og
pærer. I står på tæer og strækker jer for at plukke æbler og pærer, imens I siger:

“Æbler og pærer, de vokser på træer. Når de er modne, så falder de falder de
falder … de ned”
I falder ned på gulvet, når frugterne falder ned

Jeg gik mig over sø og land
Sangleg, hvor vi synger sangen, mens vi går i rundkreds. De lande, vi
kommer til, er hoppeland, klappeland, drejeland, trampeland, slå på
tromme/mave/numseland…
Kun fantasien sætter grænser.

Flere idéer til bevægelse i hverdagen og anden inspiration kan ses på www.vestergaardmotorik.dk

Lene Vestergaard er Motorikvejleder og indehaver af www.vestergaardmotorik.dk
Vestergaardmotorik ”sætter børn i bevægelse” gennem kurser, foredrag og inspiration til mere leg i daginstitutionerne, med udgangspunkt i børn, motorik, sansning og bevægelse.
Projektansat i Roskilde Kommune, område Jyllinge Nord. Uddanner personalet gennem kurser i børns motoriske udvikling, til at sætte mere gang i legen og have mere fokus på bevægelse i hverdagen. Screener, tester og træner, de
børn som har motoriske udfordringer. Inspirerer alle til at lege mere.
I et 1 årig projekt (se http://vestergaardmotorik.dk/evalueringsrapport-tidlig-motoriske-indsats), viste det sig at 8 %
af børnene havde sansemotoriske udfordringer. Gennem tidlig indsats med sansemotorisk træning og flere motoriske
lege, er disse børn hjulpet videre i deres udvikling og har fået mulighed, lyst, mod og nysgerrighed til at lege og
udvikle igen.
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Leg og bevægelse
”Hop… Hop…. Hop… Og så skal vi ned, lige her! Kom nu Emil – vi gider ikke
vente mere!!……” Emil: ”Men!!... Der er…. Langt… Ned!...” En gruppe drenge
leger sammen på klatretårnet i børnehaven. Emil og de andre. De leger Ninja
Turtles og de skal ned i sikkerhed i ”kloakken”. Bare ikke Emil. Han er bange
for rebstigen. Det gynger og svimler og han bliver usikker og opgiver modløst.
Emil går med bøjet hoved væk og ud af legen. ”Øv!”.
Af John Stensberg, uddannet legepilot

S

om pædagog og legekonsulent oplever jeg
mange af sådanne situationer. Børn som ikke
kan følge med og som hægtes af i legen – af
mange forskellige årsager. Det sker hver dag i børnehaver. For i børnehøjde er det motoriske og kroppen
uløseligt vævet ind i samspillet med og kontakten til de
andre børn.
Kroppen er for børn intentionel og der er en meningsfuld hensigt med bevægelsen. Kroppen er rettet mod
samværet, det legende og sjove – mod fællesskabet.
Dig og mig om noget. Måske gyngen, rutsjebanen eller
den besværlige rebstige. Derfor er mit udgangspunkt,
når jeg møder børn som er motorisk usikre, at møde
dem i legen og i det meningsfulde samvær i gruppen.
Jeg skal kunne medregne alle børn i fællesskabet og
medtænke rebstigen som mulighed – for både Emma
og Bertram, som også kropsligt tøver.
Børn som er født for tidligt kan være på overarbejde.

Fotograf: Frederik Laugesen Foto, Horsens

for alle børn...

Det er min erfaring at de også kan bøvle socialt og
kognitivt og ikke bare motorisk. De kan have svært ved
at afkode de andre børn i legen. De kan være lette at
distrahere og kan have koncentrationsbesvær og være
impulsstyret. Det kan give sig udslag i en aggressiv og
uhensigtsmæssig kontakt til de andre børn. Eller måske
en indesluttet, utryg og ængstelig tilgang, så kroppen
forbliver ubrugt og passiv og det mulige venskab med
Magnus Ninja Turtles i ”kloakken” ikke finder sted.
I det legende samvær kan de derfor både være overbelastet motorisk, kognitivt og socialt. For leg er kaos.
Leg kan være uoverskuelig og det er legens natur, at
vi ikke kan skue over det hele. For leg er muligheder
og en åbning mod det uforudsigelige, det ikke planlagte, det spontane og ukendte. Men leg er også
gentagelsen, det genkendelige og leg er også bundet og forankret i det konkrete. Det legende samvær
er således en evig vekslen mellem kaos og orden,
en vekslen mellem det nye og det sjove vi legede i
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går. Det skal børn erfare - via de andre børn eller det
pædagogiske personale (Stensberg, 2009 s. 13-14)
Derfor har jeg fagligt været optaget af fælleslege –
såsom tik eller en ”Alle mine kyllinger” (se legeboks
med beskrivelse). Ikke kun fordi disse gamle lege får
kroppen i svingninger og i bevægelse, men også fordi
de giver mig mulighed for at arbejde med det sociale
fællesskab i børnegruppen og det legende på én gang.
De mange forskellige fælleslege kan planlægges så alle
udviklingsområder får medvind.
Rammen i en ”Alle mine kyllinger” giver en struktur, så
børn får nemmere adgang til fællesskabet via fysisk
kontakt og fælles kropslige oplevelser. De oplever en
fascinerende enkelthed i remsen, som de sammen kan
gentage igen og igen. Fælleslege er med andre ord
struktureret leg med regler, som betinger hvem som
gør hvad og hvornår. I dette tilfælde er der en hønemor
og alle kyllingerne. Her bor rævene i hulen og her har
vi buskene med bær. Der er en legeramme, som giver
overblik og forudsigelighed. Det er dem mod os. Vi i
fællesskab frem og tilbage her på græsplænen. Fra
legehuset og ned til det store træ.
På den måde er fælleslegen nemmere at deltage i,
end f.eks. rollelege, hvor børnene selv skal finde på og
forhandle om roller og indhold, hvilket umiddelbart kan
være svært for nogen for tidligt fødte børn.
For andre, er de farlige ræve i fælleslege, det svære
at håndtere: ”Hjælp, nu kommer de! Jeg tror jeg sætter mig her i sandkassen igen!” Kunne den forsigtige
Emma eller Bertram måske tænke.

“Mit budskab er, at fælleslege ikke er lavet
af beton, de kan formes efter vores pædagogiske intention”
Imorgen kunne vi måske lege den uden ræve. De er
syge eller måske på ferie i København. Vi forestiller os,
at de er der, og bruger vores fantasi og forestillingsevne. Børn ved ikke hvad de siger ja til. Så det skal vi
vise dem og ”fortælle” med kroppen og vi skal lave små
enkle progressioner, så flere kan følge med motorisk og
følelsesmæssigt.
Vi kunne også tage hensyn til de forsigtige og lade der
være flere roller end tiltænkt. Lad måske Emma fodre
kyllingerne i hønsegården, for her kan hun trygt iagttage flugten og jagten og i centrum af legen kan hun
erfare mere og få lyst til mere. Bertram løber med en
voksen i hånden, det kan han overskue, for han er i
nye sammenhænge sart overfor nye stimuli og stress.
Og Emil er sammen med Sofie giftig, så de farlige
ræve ikke kan fange dem. For så begynder de at slå og

sparke, fordi de ikke forstår legekoden endnu. For dem
alle gælder det, at de skal motiveres til at kunne lege
med på lige fod med de andre børn.
Det kan synes banalt og ligetil, at inkludere på denne
måde, men i praksis kan det være svært, når man
måske står alene med 20 ivrige børn på legepladsen.
Så kan det hele virke lidt kaotisk - også for den voksne,
og så kan man instruere mere firkantet og utilsigtet
komme til at overse de sårbare børn og deres behov.
Det er det jeg mange gange hører når jeg er ude som
legekonsulent. Næsten alle kender til en ”Alle mine kyllinger”, men mange siger også at den går i stykker for
dem. Det bliver for voldsomt og børn vil ikke deltage og
så kan det pædagogiske personale miste overblikket.
Mit budskab er, at fælleslege ikke er lavet af beton,
de kan formes efter vores pædagogiske intention. Det
er leg – og alt er muligt, hvis vi som voksne ser mulighederne og åbningen mod det ukendte.
Men leg handler også om tryghed. For mig er reglerne
i fælleslegen blot et middel til at opnå vores pædagogiske målsætning. Derfor kan det at lade nogen børn
fodre hønemor, det at være giftig, holde i hånd eller
lade rævene være på ferie, være nuanceforskelle i
deltagelsen. Dette faglige greb - eller begreb - hedder ”pædagogiske bagdøre”, og kan bruges som overgangshandlinger til at børnene vil og kan deltage, som
legebogen foreskriver det. Det kræver (blot), at de
voksne ser og fagligt ved, hvad dette barn lige nu har
brug for i sin udvikling (Stensberg, 2009, s. 11).
For mig handler det om normen for det gode samvær.
Det kan Emil overføre til situationen med den besværlige rebstige. Emil og drengene skal opleve, at der kan
være mange måder at deltage i leg på. Så næste gang
kan Emil måske tage trappen ned fra klatretårnet eller
rutsjebanen, og her bidrage med det han ved og kan.
Børn skal være i zonen for det de næsten magter. Vi
skal have fokus på det de er gode til og tage udgangspunkt i barnets ressourcer. Det er indre motivation og
giver lyst til mere leg og bevægelse.
Børn med overskud kan rumme, at personalet skruer
op for motorikken. Rævene skal snurre rundt inden vi
går i gang. Vi går baglæns, vi hopper og kravler. Vi får
pulsen op og røde kinder og ømme ben og i morgen
er vi klar til at begynde fælleslegen ved klatretårnet og
den udfordrende rebstige. Vi skal som personale turde
at lege variationerne frem og se hvad der sker. Vær
kreativ og søg en balance mellem det kendte og det
ukendte.
Og!! Vi skal begynde tidligt med motoriske og sociale
udfordringer!
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I vuggestuen og hjemme hos mor og far i stuen, i skoven og på stierne i nærmiljøet. Lad de mindste løbe
frem og tilbage – væg til væg. Fang de mindste og lad
dem gradvist erfare legekoden i det at blive fanget.
Løb én til én – du fanger mig og jeg fanger dig. De
mindste skal opleve gyset i trygge omgivelser og lære:
”Aha! Jeg skal ikke gøre modstand – det er bare noget
vi leger”. Så er børnene forberedt motorisk og socialt,
inden de begynder i børnehaven.
De har lært at lege – krop imiterer krop.
Det er min erfaring, at når børn mestrer deres krop og
legekoderne, så kommer de selv med ”vitaminer” til
legekulturen. De finder selv på sjove variationer – og
foreslår måske at rævene er de seje biler fra animationsfilmen ”Cars”. Så handler det om at få struktur på
de mange skæve forslag og idéer og få krop og bevægelse på det de oplever fra tv og computerspil.

Legeboks – Alle mine kyllinger
Vælg en hønemor og 2 ræve. Resten er kyllinger.
Hønemor og kyllingerne går hen i ”hønsegården”,
rævene går hen til deres ”hule”.
Hønemor råber; ”Alle mine kyllinger løb ud i skoven
og plukke bær”. Alle kyllingerne løber ud i skoven,
rævene bliver i deres hule. Nu råber hønemor:
”Alle mine kyllinger kom hjem”. Kyllingerne svarer: ”Det tør vi ikke!”. Hønemor: ”Hvorfor?”. Kyllingerne: ”For ræven spiser os med hud og hår!”.
Hønemor: ”Kom alligevel”.
Kyllingerne løber hjem og rævene må forsøge at
fange dem. Når en kylling bliver fanget, forvandler
den sig til en ræv og er næste gang med til at
fange kyllingerne.

Hvordan ser en ny Ninja Turtles fællesleg mon ud? Eller hvad med Emma og hendes fascination af de seje
Bratz piger - hvordan bevæger de sig? Eller kravler eller
snurre dansende rundt og rundt…?
Mit budskab er: Hjælp Emil med at overvinde rebstigen
– giv ham mod på livet i øjenhøjde med ham og drengene. Og følg dem ned af rebstigen, og som voksen
erfare, hvad der sker i ”kloakken”.
Gå på opdagelse i legekulturen – det er der kroppen og
hjertet banker!
Hop, Hop, Hop og ned af Rutsjebanen...Og Gyngen...
og sammen med dine børn indtage legepladsen, og på
din unikke måde stimulere til meningsfulde bevægelser
for alle børn…Også dem, der kom først ud til livet!

Litteratur og inspirationskilder
Stensberg, J. og Næss-Schmidt, I. ”Vil du lege? –bevægelse og leg i børnehaven”. Horsens kommune, Børn og
Unge, 2009. (Kan købes hos Grafisk afdeling, Horsens
kommune)
Jonna Jepsen –Foredrag i Horsens d. 22. april 2010: ”For
tidligt fødte børn – neurologisk fejlstimulering hæmmer
trivsel og indlæring.

Om forfatteren
Er bachelor i Psykologi fra Århus Universitet. Uddannet pædagog og har arbejdet som pædagog i flere børnehaver.
Er idémand og initiativtager til udviklingsprojektet ”Bevægelse i leg – leg i Bevægelse”, Horsens kommune 2007-2009, hvor
han også var en del af projektledelsen. Et projekt der havde fokus på inklusion, udvikling af moderne fælleslege og bevægeglæde for både børn og voksne.
Målet var at skabe mere leg og bevægelse på legepladsen for alle børn. Blev her uddannet som legepilot, og har efterfølgende lavet mange legekurser/workshops i institutioner med børn og det pædagogiske personale.
Er pt. støttepædagog i en børnehave i Kolding og er i gang med et udviklingsprojekt i Vollsmose området, Odense kommune,
hvor han som legekonsulent skal stimulere til mere leg og bevægelse på legepladsen.
John kan kontaktes på johnleg@hotmail.com
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Kursusdag om
Præmature børn i institutioner

Hvert år fødes ca. 4600 børn for tidligt. Det svarer til ca. 8 % af en børneårgang. Der er derfor stor sandsynlighed for
at institutionerne vil komme i kontakt med mange præmature børn. Denne kontakt kræver viden om de særlige behov,
som mange præmature børn har. Med indsigt og forståelse, kan man tolke de signaler man oplever - og handle på
dem. Viden gør det muligt at tage hånd om det præmature barn, støtte det og forebygge eventuelle senfølger. Kurset
vil bidrage til en forståelse af det præmature barns start på livet og en viden om de følger – synlige og mere usynlige,
der kan være hos et for tidligt født barn. Fokus vil være på det professionelle pædagogiske arbejde i daginstitutionerne.

Karina Rothoff - Forhistorien og forældresamarbejdet
Med afsæt i hendes personlige erfaringer som mor til en præmatur, som formand for Landsforeningen Præmatures Vilkår, samt som talsperson for forældreorganisationerne i Europa ved
europæisk konference i efteråret, gives der et indblik i den tilstand der hersker inde i de berørte
mødre.
• Hvordan er det at blive forældre til et præmaturt barn?
• Hvordan oplever man den afbrudte graviditet, hverdagen på hospitalet og forholdet til det lille
barn som mor?
• Hvordan foregår hverdagen på en neonatalafdeling og hvilke konsekvenser har det for den
måde moderen opfatter sig selv og sit nyfødte barn - også på længere sigt.
• Og hvad er vigtigt i forhold til forældresamarbejdet?

Lisbet Strit - Det pædagogiske arbejde
Projektkoordinator på projektet ”for tidligt fødte i dagplejen i Københavns kommune”.
Derudover mange års erfaring som uddannet pædagog og har efterfølgende videreuddannet sig
som afspændingspædagog, motorikvejleder og Marte Meo terapeut
•
•
•
•
•

Hvilke pædagogiske tiltag kan støtte op om barnet?
Hvordan sikres en tryg og god indkøring ved de forskellige overgange?
Hvilke signaler er det vigtigt at være opmærksomme på?
Pædagosiske dilemmaer og hverdagssituationer.
Hvordan forebygges konsekvenser af følger og mulige senfølger?

Dagen er et heldagsarrangement (kl. 9-16) og er bygget op således, at formiddagen vil bestå af foredrag og om eftermiddagen vil I i højere grad selv skulle arbejde med området, i form af cases, som bliver gennemgået den sidste time.
Der er max. plads til 35 deltagere, hvorfor hurtig tilmelding er nødvendig. Yderlige information og tilmelding på
www.praematurshop.dk
Spørgsmål kan rettes til Landsforeningen Præmatures Vilkår på tlf. 30 49 59 04 eller kontakt@praematuresvilkar.dk
Pris 1.200 kr. ekskl. moms
Medlemmer 20% rabat (960 kr. ekskl. moms)
Dagen er inkl. fuld forplejning

Datoer og steder for kommende kursusdage
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Sanseligt nærvær

gør den store forskel

Efter 4 ugers indlæggelse på svangreafdelingen på OUH i Odense, kom vores tvillinger Thomas og
Ida til verden, ved subakut Kejsersnit, mandag 27/02/2007. Det var 8 uger før tid. Ida vejede blot
1005 gr. – og Thomas vejede 1658 gr.
Af Mette Valentin,
Mor til Thomas og Ida

S

dagen – ½ - 1 time af gangen – og som dagene gik begyndte jeg også stille og roligt at kunne bevæge mine
hænder langs deres ryg og ben – på fødder, hænder og
arme – og de elskede det!

Allerede da de 10 minutter senere blev lagt over på
mit bryst, kunne jeg mærke hvordan de slappede helt
af og på apparaterne fremgik det tydeligt, at de i løbet
af kun 1 – 2 minutter blev stabile og helt rolige – det
var helt tydeligt utroligt godt for dem. Og det var det
også for mig… Endelig mærkede jeg dem mod min hud
og kunne dufte til dem som vi lå der sammen – det
var fantastisk! I de kommende 5 uger hvor vi var på
hospitalet, lå jeg i kænguru med dem 1 – 2 gange om

Da vi efter 3 uger kom på mor-barn afsnit begyndte
jeg så småt at supplere med også at give dem blid
babymassage når jeg skiftede og vejede dem – og som
dagene gik trivedes de stadigt bedre og bedre. Der var
op og nedture i vægtøgningen af og til – men den sidste uge gik det støt fremad! De kom sig begge forholdsvist hurtigt ovenpå den lidt barske start og vi kom
hjem 1. april 2007, da Ida vejede 1780 gr. og Thomas
vejede 2200 gr. De var små, men i optimal trivsel og vi
var glade for at kunne komme hjem. Hjemme fortsatte
vi med at ligge i kænguru et par gange hver dag og
vi fortsatte også med babymassagen. Sundhedsplejersken kom efter 1 uge og var glad for at se hvor flot
de trivedes. Hun kom igen da de var 4 måneder og så
småt begyndt at vende sig om på maven.

enere samme aften kom jeg over på afdelingen til dem, og sagde efter at have været
der lidt, til sygeplejerskerne, at jeg gerne hurtigst muligt ville begynde at ligge ”kænguru” med dem.
Det er en metode som er brugt mange steder, i indsatsen overfor tidligt fødte, og som jeg kendte dels fra mit
arbejde som B&U socialrådgiver og dels fra de 4 uger
på svangreafdelingen hvor jeg studerede alt det materiale jeg kunne om for tidligt fødte, for at være så godt
forberedt som muligt.
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Tema: Sansemotorik og bevægelse
Jeg ville gerne have mulighed for at konsultere en fysioterapeut som kunne hjælpe med at sikre at de fik
styrket deres muskler og knogler rigtigt, og spurgte om
det var muligt at komme til det. Det var der ingen problemer i, og allerede ugen efter kom vores fysioterapeut, Sanne, på besøg, for at møde os og snakke med
os om, hvordan hun kunne hjælpe bedst muligt! Hun
viste os hvordan vi kunne støtte Thomas og Idas muskel og knogleudvikling endnu mere optimalt, og havde
også nogle plancher og eksempler på bøger om sansemotorik og sansestimulering med, som jeg ikke kendte
i forvejen. Sanne var guld værd :o)) Sanne kom hos os
5 gange – og afsluttede forløbet da Ida som den sidste,
lærte at gå. Thomas, som var – og er - den største af
de 2, lærte at gå – han rejste sig og gik uden videre,
en dag da han var 11 måneder. Ida som var – og er –
noget mindre end Thomas, blev ved med helst at ville
kravle, indtil hun en dag da hun var 15 mdr. gammel
ligeledes uden større varsel, rejste sig op og stolpede
efter sin tvillingbror. Siden har også hun gået flot!
Det lyder måske rosenrødt, men selvom de næsten
fra starten af har været i god trivsel og udvikling, kan
det stadigvæk mærkes at de er mere hudløse, mere
sansende, lettere at overvælde og mere reserverede
end andre børn. Det mærkes især når de er/har været,
med til større sammenkomster o. lign – og hvis de har
været i en spidsbelastningssituation, f.eks. i børnehaven, som de startede i for ½ år siden. Det er tydeligt
at mærke hvordan de slapper af, løsner op og får det
bedre igen, når de får noget let massage og når jeg
stryger dem blidt over kroppen, mens jeg taler med
dem om det vi har oplevet. Det er blevet en vigtig del
af vores hverdag – og for dem er det en tryg og dejlig
kontakt at få, når verden bliver stor og ”farlig” af og til.
Jeg har både fagligt (som socialrådgiver, red) og personligt mødt mange forældre som oplever at der kommer en smertefuld afstand mellem dem og deres præmature barn – og at det kan være svært for mange at
opnå den kontakt og opbygge det særlige bånd som
både understøtter tilknytningen mellem forældre og
barn – og hjælper barnet til en optimal og tryg udvikling både psykologisk og sensorisk set. På trods af
de udfordringer som mange præmature børn og deres
forældre får med sig, som følge af den alt for tidlige
fødsel, så opfordrer jeg dem til at låne en bog om sansetræning – og en om babymassage, på biblioteket. At
blive forældre til for tidligt fødte børn, og uanset hvor
god en grund der måske har været til at det gik sådan,
vil de fleste forældre, tror jeg, føle en vis mængde skyld
og sorg over at det er sket. Det oplevede jeg også hos
mine medpatienter og hos mig selv, efter Thomas og
Ida var kommet til verden, 8 uger for tidligt. Det og så
sorgen over ikke bare at kunne holde sine børn alt det
man nu havde lyst til og brug for, som nybagt forælder.
Men her hjalp det dels at vide en hel masse om det der
foregik, at tale med andre forældre i samme situation

og sidst men ikke mindst – at nyde og værdsætte den
kontakt og de muligheder for samvær og for at fastholde de tætte bånd, der var imellem os, fra tiden før de
kom til verden. Det ER utvivlsomt sårbart og skræmmende og svært. Her var timerne hvor vi lå i kænguru,
babymassagen og det at sætte fokus på hvad jeg og
vi som forældre kunne gøre, for at hjælpe dem mest
og bedst muligt, en frugtbar og god metode til at komme helskindet igennem den første svære tid, og det
lærte os samtidigt også at forstå og kende deres sansemotoriske behov for hhv. stimuli og beroligelse – og
hvor stor en forskel det gjorde – og gør for dem – og
dermed også for os!
Både Thomas og Ida er stadigvæk den dag i dag nogle tillidsfulde, trygge og kærlige børn, som man ikke
rigtigt kan mærke er præmature, hvis ikke man ved det
– og ofte kan folk der ved det – heller ikke mærke det.
Men vi mærker det, for vi kender dem jo indefra og på
en helt anden måde, og vi ved hvor afgørende det er
for dem at vi til stadighed – når behovet opstår for dem
- stimulerer og beroliger deres sanser og understøtter
dem i deres positive udvikling ved at tilbyde dem så
stor en tryghed som muligt, uden samtidigt at pakke
dem ind i vat. Det er klart en balancegang.
Vi oplever kort sagt, meget tydeligt, at den tryghed der
ligger i at stimulere og berolige sanserne, og give dem
blid massage som vi har gjort det lige siden de kom
til verden, gør en kæmpe forskel – både for dem – og
for os – som forældre. Det er noget jeg ville ønske alle
forældre til præmature børn fik lejlighed til at lære og
blev vejledt til at gøre allerede fra starten af. Jeg er
overbevist om at det ville gøre en verden til forskel, for
langt de fleste – og ikke mindst de præmature børn.
Et par gode ”Tricks” fra forfateren
1. Når én af dem har oplevet noget som fylder ekstra
meget, som stadigvæk fylder når vi når til at de skal
puttes, så svøber jeg dem tæt i det vamsede tæppe
som har afløst vores tidligere lammetæppe, og sidder ved dem, til de sover trygt. Det er ikke noget de
ville bryde sig om skete på almindelige dage – Her er
de som børn er flest – men det er sket 3 – 4 gange
om året at noget har fyldt mere end som så, og så
er det vamsede tæppe en fantastisk ekstra hjælp og
tryghed for dem – et lille trick til at ryste det alt for
store helt af igen, og komme videre igen!
2. Fremmede bryder de sig stadigvæk generelt ikke
om – men når vi er ude og møder nye folk, f.eks. til
familiefester, så er det alligevel slet ikke så svært og
så stort for dem, har jeg lært. Hvis bare jeg starter
med, at jeg holder dem i hånden og sidder og nusser
dem på ryggen, til de selv får lyst til at få stillet nysgerrigheden og lege med de andre børn ved festen,
så tøer de som regel hurtigt op!
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Udvikling

af barnets hjerne
Af Ann-E. Knudsen,
lektor, konsulent og foredragsholder

D

et første, som er væsentligt at præcisere, er,
at hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket
til. Det neurale er blot et udgangspunkt. Nerveceller, som ikke bliver brugt, dør, - og der kommer ikke
nødvendigvis nye i deres sted. Vi ved i dag, at børn som
f.eks. bliver voldsomt omsorgssvigtede 3-4 måneder indenfor det første leveår, de laver hjerneskader på sig
selv de ikke er født med – de lukker neuralt netværk
ned.
Når vi så alligevel har en både moralsk og etisk forpligtelse til at tilrettelægge et omgivende miljø, som
kan stimulere alle børn mest muligt, er det fordi, at
hjerneforskningen også fortæller, at når vi stimulerer
hjerner – synger, læser, leger, tegner, motorik osv. så
opstår der flere og flere forbindelsestråde, mellem de
nerveceller der bliver brugt!
Hjerner udvikler sig efter en genetisk kode, hvor der

kommer flere og flere nerveceller frem til ca. 1½ års
alderen og derefter begynder hjernen at prune – dvs.
sortere, ordne og smide væk i nerveceller, der ikke længere skal bruges til noget. Så det tidspunkt i et barns
liv, hvor der er flest nerveceller i hjernen er midt i vuggestuealderen. Det er ikke det samme som at sige, at
her er hjernen så også mest velfungerende. Hjernen
har brug for at specialisere sig (sortere i nerveceller)
for at kunne fungere optimalt. Så alle slags børn –
stærke og svage – har mulighed for hele livet at udvikle
tættere neuralt netværk i hjerneområder, som bliver
stimuleret.
Hvad kan hjerneforskningen så bidrage med om børns
potentialer for opfattelsesevne og læring?
Det første jeg har lyst til at præcisere er, at ingen børn i
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Tema: Sansemotorik og bevægelse

verden lærer noget for deres egen skyld. Det varer lang
tid før de begynder på det, og nogle kommer aldrig til
det. Børns begrundelse for at lære noget er altid, at de
er i en relation til en pædagog/ lærer/ voksen, som de
rigtig godt kan lide, og så vil de så gerne at han eller
hun skal synes om dem. Børn i alle aldre lærer altså
først og fremmest i kraft af følelsen af samhørighed og
relation.

myelin i, fordi dette er essentielt for børns opfattelsesevne, eller hvornår man kan regne med, at en bestemt
pædagogisk indsats kan “betale sig”.

Men…overordnet set er der - når fokus er på læring - et
afgørende område af hjernens udvikling som kræver
opmærksomhed - hjernens modning. Dette punkt har
særlig interesse i forbindelse med, hvad man kan forvente af børn og hvornår - altså med andre ord, hvornår
er der kontakt med forskellige pædagogiske tiltag.

Hjernemodningen følger en på forhånd bestemt genetisk kode. Der kan være afvigelser i tid, børn kan
godt være senmyeliniserede uden at de af den grund,
betragtes som uden for det normale. Men rækkefølgen,
den er umiskendelig.

Hjernemodning handler om rækkefølgen hjernen får

Myelin er fedtskeder som sidder omkring nervecellens
axon, og som sikrer at de elektriske impulser transporteres fra celle til celle via vævsvæsken – eller når “de
rigtige steder hen”.

Og netop viden om rækkefølgen i hjernemodningen er
nødvendig, hvis man gerne vil have held til at indgå i
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Tema: Sansemotorik og bevægelse
en kvalificeret dialog med børn - “at få hul igennem til
en bestemt aldersgruppe”.
Den del af hjernen som har myelin når et barn bliver
født, er den forlængede rygmarv, hjernestammen og
så en lille håndfuld af det vi kalder den gamle del af
hjernen.
Det er den del af hjernen som varetager overlevelsesfunktionerne, vågenhed og beredskab, åndedrætsfunktioner og medfødte reflektoriske reaktioner. Det er
også den del af hjernen, som bestemmer mængden af
impulser, som sendes ind i resten af hjernen. (Arousalniveauet). Dette betyder i praksis, at børn helt frem til
3 års alderen væsentligt styres af de færdigudviklede
funktioner.
Dvs. at de først og fremmest opfatter via sansning og
egen bevægelse. De har brug for mange gentagelser
og det virkeligt svære i formidlingen her, er, at de samtidig har brug for at hjernestammeaktiviteten holdes
oppe med mange skiftoverraskelser. Når gentagelserne
bliver identiske eller monotone, så falder hjernestammeaktiviteten og børnene går helt bogstaveligt på
“stand by”.

“De har stadig meget brug for voksne, der
fungerer som pandelapper, dvs. styrer og
strukturerer både i ople-velsessituationen
og efter, når oplevelsen og læringen skal
lagres i hukommelsen”
Det nok så interessante i denne sammenhæng er, at
hvis man gerne vil stimulere hjernestammeaktiviteten
hos et barn undervejs i en læring, så er det især lugteog smagssansen der har effekt. Når et menneske
lugter til noget, sendes signalerne direkte mellem blok
1 og hjernebarken (det yderste lag af hjernen vi har på
hjernens overflade), hvor det lagres. Herefter er sansehierarkiet: føle-, høre- og først til sidst er det synssansen der har effekt på hjernestammeaktiviteten!
I denne periode opleves f.eks. levende billeder, film
som livagtig virkelighed, de kan endnu ikke skelne sig
selv og tingene. Derfor kan man som voksen opleve
små børn græde og “ville væk”, selv hvis en ellers let
genkendelig tegneseriefigur bliver for påtrængende.
Hjernen og sanserne
Det næste område i hjernen som får myelin er baghoved, isselap og tindingelapperne. Det sker gennemsnitligt omkring 3-5 års alderen.
Det er i tindingelapperne vi har vores hukommelsessystemer og vores intelligenser. (De fem af intelligenserne i Howard Gardners gamle hjernemodel.)

Den sproglige intelligens, den matematisk logiske intelligens, den kropsligt kinæstetiske intelligens, den rumlige intelligens og den musiske intelligens.
I denne alder er hjernen stadig ikke modnet til at børn
kan skelne fantasi og virkelighed og det de ser på film
vil derfor stadig have karakter af noget som “har været
virkelighed” eller som er “virkeligt, bare et andet sted.”
Børn i denne alder tænker egocentrisk, dvs. med udgangspunkt i egne umiddelbare følelser, hvad de kan
lide/ikke lide.
De har stadig meget brug for voksne, der fungerer som
pandelapper, dvs. styrer og strukturerer både i oplevelsessituationen og efter, når oplevelsen og læringen
skal lagres i hukommelsen.
Her er det vigtigt at tilføje, at højre hjernehalvdel er
tidligere “klar til brug” end venstre hjerne halvdel er, og
har også tidligere forbindelse til det limbiske system.
(Den følelsesmæssige erkendelse)
Vi ved også i dag, at hukommelsesfunktionerne i højre
hjernehalvdel har potentiale for meget større “lagre”
eller kapacitet end venstre hjernehalvdels hukommelsessystem. Og det er vel ikke ligefrem en hindring,
at børn også kan huske det de oplever?
For slet ikke at tale om den lille detalje, at især drenge
(pga. testosteronets indflydelse på hjerneudviklingen),
er afhængig af højre hjernehalvdels potentiale for udvikling!
Dette betyder, at den voksne formidler må have fokus på
højre hjernehalvdels funktioner som vejen til oplevelse
og læring. Dvs. musik, ordbilleder, ordkort, rim og remser, rumlige dimensioner, at have tingene i hænderne,
røre ved, ud i osv. Også gerne samtidig med anden
aktivitet! Det sidste i hjernen som får myelin er pandelapperne (6-7 alderen og igen i puberteten).
Pandelapperne fungerer som en overordnet samlefunktion. De modtager signaler fra resten af hjernen. De
styrer, ordner, strukturerer. De er basis for barnets evne
til at se sig selv udefra, begyndende abstrakt tænkning, evnen til at have et fokus og koncentrationsevne.
Film og tv opleves nu som en mulig virkelighed og i
hvert fald som mere virkeligt end eventyr. De tænker
stadigvæk fortrinsvis konkret og har brug for tingene
foran sig eller i hænderne, for at kunne foretage tankespring.
De kan begynde at holde sig selv udenfor det de
oplever, men har stadig brug for voksne til at hjælpe
med at sortere i oplevelserne og fastholde koncentrationen på situationen. (Drenge i udpræget grad mere
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end piger!)
Når så det oplevede skal omsættes i sprog, er det helt
frem til 8 års alderen nødvendigt - især for drenge - at
der tales i korte sætninger. (sprog er en venstre hjernehalvdels funktion) Og så vidt muligt undgå for mange
kollektive beskeder. Endelig vil mange børn have brug
for - og have glæde af - at få lov til at have noget i
hænderne, at sidde og nusse med noget, tegne, bevæge sig lidt, osv. For at holde hjernestammeaktiviteten oppe, så resten af hjernen har noget at arbejde
med, når der skal læres og lagres.
Især når hjerneforskningen fortæller os, at intelligenserne i tindinge-lapperne har brug for elektrisk aktivitet
fra hjernestammen, for at man kan samle sig om at
få noget ud af sin begavelse! Først når pandelapperne
får det sidste myelin i forbindelse med starten af puberteten, kan man tale om, at barnet eller den unge
kan tænke så abstrakt, at de f.eks. kan holde sig selv
udefra det de ser på film eller tv. Her er det en overordentlig stor fordel, at man i folkeskolernes overbygning (7. - 10. klasse arbejder meget med kritiske og
analytiske evner.
De er i den alder meget modtagelige for at forstå, at
alle slags medier kan have bagvedliggende tanker eller motiver for det som formidles. Netop denne måde
at tænke på, er noget der kan bruges næsten uanset,
hvilket fag man underviser i.
En 14-15 årig synes det er sindssygt spændende at
finde ind bag ting, at opdage noget, at sætte ekstra
dimensioner på, og man skal passe meget på, kun at
have fokus på færdigheder i overbygningen, så står de
unge simpelthen af. De færdigheder, som er vigtige at
erhverve, må pakkes godt ind i oplevelser af selv atopdage noget - gerne for første gang, eller at kunne
sætte ting sammen på en overraskende måde, netop
den mulighed projektarbejde åbner for. Så skal vi nok
få fastholdt alle de små forskerspirer, og få dem sendt
videre på ungdomsuddannelserne.
Om forfatteren
Ann E. Knudsen er uddannet cand. mag. og er lektor i dansk og psykologi.
“Allerede mens jeg læste psykologi på universitetet,
var neuropsykologi og hjerneforskning min hovedinteresse. Viden om hjernens udvikling og funktion
har stort set været mit arbejdsfelt lige siden”.
Derudover skriver hun bøger, holder foredrag,
deltager i skiftende forskningsprojekter og har
også medvirket i en lang række interviews i aviser,
tidsskrifter, radio og tv.

ALTSÅ - hjernestammen er klar til brug, når barnet
bliver født.
I 0-3 års alderen skal der arbejdes rigtig meget
med sansninger og motorik, så vi får stimuleret et
begyndende hukommelsessystem og får lagret forskellige læringsmæssige input.
3-5 års alderen får baghovedet, tindingelapperne og isselappen myelin, så nu skal der arbejdes
målrettet med at stimulere intelligenserne og i et
læringsperspektiv er den musiske og kropslige intelligens lige så vigtig som den sproglige, rumlige
og matematisk logiske intelligens – også fordi der
er et større hukommelsespotentiale!
6-8 års alderen får pandelapperne det første myelin og nu skal vi i gang med at stimulere koncentrationsevne, indlevelse og empati som basis for
at fungere i et klasserum med 26 elever. Pandelap
giver abstrationsevne, men børn har stadig voldsomt brug for at få tingene i hænderne - “hands
on”.
Folkeskolens mellemtrin er en periode med forholdsvis ro i hjerneudviklingen. Der skabes tættere
neuralt netværk i hjernen afhængigt af stimulation, og børn har generelt en oplevelse af “magtfuldkommenhed” - “det er skønt at have en hel
hjerne”. Det skal vi benytte os af. Mellemtrinnet er
en periode, hvor man kan putte hvad som helst i
børn. De er enormt videbegærlige og nysgerrige
og drengene har midlertidigt indhentet pigerne i
koncentrationsevne.
I forbindelse med starten af puberteten (et statistisk gennemsnit omkring 7. klasse) får pandelappen
det sidste myelin, og det vil for de fleste teenagere føles, som alt det de har lært på mellemtrinnet
er ufatteligt langt væk. De bliver fysiologisk trætte
både pga. hormonernes rasen men også pga. færdigmyeliseringen af pandelappen.
Man vil nå langt ved at gøre 7. klassetrin mere
repeterende, have større fokus på projektarbejde
(som f.eks. “Unge forskere” lægger op til) og så
skal der mere fysisk aktivitet ind i 7. klasse. De
har brug for forøget hjernestammeaktivitet og
anderledes læringsformer, for ikke at blive skoletrætte inden 9. klasse og ikke orke at forsøge sig
med en ungdomsuddanelse.
Hvis de unge ikke har opgivet alle læringsprojekter,
er der hjernemæssigt mere “ro på”/”hul igennem” i
løbet af andet halvår af 8. klasse og i 9. klasse kan
de principielt fungere som i 6. klasse igen.
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Hos os går børnene til

håndbold og gymnastik

Ja, hvorfor ikke - synes man at tænke. I Børnehuset Solkær i Idom-Råsted ved Holstebro, som rummer 106 børn mellem 3 og 12 år, går børnene ganske enkelt til fodbold, håndbold og gymnastik i
institutionens åbningstid.
Af redaktionen,
i samarbejde med Ole Bøndergaard, skoleinspektør

og Thomas Johansen, daglig leder af børnehuset Solkær

D

et utraditionelle samarbejde mellem idrætsforening, skole og daginstitution har gjort
børnene mere aktive, øget medlemstallet i
idrætsforeningen og gjort livet nemmere for forældrene. Projektet med idræt, mens børnene alligevel er
i børnehuset, er en kæmpe fordel for forældrene, i et
område hvor der er store afstande mellem hjem og
sportshal. Nogle har helt op til otte kilometer.
Men projektet viser også at idrætsforeningen har fået
væsentlig flere medlemmer. Således er 81% af skolens elever medlemmer af idrætsforeningen. I o. Og 1.
klasse er det hele 91 %. Og så har idrætsforeningen
formået at fastholde eleverne i 5.-8. klasse, selvom den
aldersgruppe ofte vælger foreningslivet fra.

Men det bedste af det hele er, den øgede tilgængelighed for børnene, for at gå til en idrætsaktivitet.
Idéen om at styrke børnenes bevægelsesglæde og
interesse for idræt opstod, da det lille lokalsamfund
skulle have en ny daginstitution.
Børnehuset Solkær blev placeret i forlængelse af Idområsted hallen og lige ved siden af skolen. I fællesskab
lavede idrætsforeningen, daginstitutionen og skolen
en projektbeskrivelse. ”Sundhedsaspektet har hele
tiden været vigtigt. Vi kan også mærke det i skolen,
at børnenes læring bliver styrket af, at de får kroppen
med,” siger Ole Bøndergaard, som er formand for idrætsforeningen og skoleinspektør for Idom-Råsted skole.
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Thomas Johansen, der er leder af Solkær fortæller at et
idrætstilbud ofte er startet med, at en pædagogmedhjælper havde erfaring med en idrætsgren, og så blev
der lavet et hold. Gennem årene har håndbold, fodbold
og gymnastik været på programmet.
Thomas Johansen siger, at især drengene har et stort
behov for at være aktive, og de lærer meget gennem
bevægelse. ”Derudover har vi en bevægelsesdag for
alle børn en dag om ugen, hvor børnene møder forskellige former for idræt og aktiviteter,” siger Thomas
Johansen.
Det er forældrene, som ved skoleårets begyndelse
melder børnene til idrætsaktiviteterne i børnehusets
åbningstid. ”Men ofte sker der det, at når nogle skal af
sted, så vil flere med. På den måde får vi som forening
fat i nogle børn, som vi ellers ikke ville have fået fat i,”
siger Ole Bøndergaard.

Samarbejdet mellem idrætsforening, børnehus og skole
har også udmøntet sig i en fællesaftale om indkøb af
redskaber og materialer. Der er lige købt en teamtrack-bane til springgymnastik til 60.000 kr. Idrætsforeningen er den formelle ejer af banen, men skolen og
børnehuset har så med engangsbeløb betalt for at have
brugsret til banen. Og de nye skummåtter ejer skolen
og idrætsforeningen i fællesskab.
”Fællesindkøb er en win-win-win-situation for alle tre
parter,” konstaterer Ole Bøndergaard.
Motorik og bevægelse hjælper ikke kun børnene i
Idom-Råsted, men kan også hjælpe andre derude.
stærke såvel som svage og sarte børn, institutionspersonale, lærere og forældre.
Med dette eksempel, kan det forhåbentlig inspirere andre institutioner, til et lignende samarbejde.

Kursusdag om sensitive børn
København d. 3. maj | Odense d. 10. maj | Århus d.14 maj
Særligt sensitive børn er helt fra fødslen mere påvirkede af lys, lyde, sult, smerte og forandringer i omgivelserne, de
har stærkere følelser og er mere modtagelige for andres humør og stemninger. Hvordan kan vi genkende og forstå de
særligt sensitive børns følsomhed, som varer ved gennem barndommen og livet igennem? Hvordan kan vi hjælpe dem
til bedre trivsel i hjemmet, i institutioner og i skoler? Hvorledes kan vi vejlede og samarbejde med forældrene? På dagen
gennemgås:
•
Hovedpointer fra den nyere forskning i det særligt sensitive træk.
•
Vurdering af det særligt sensitive træk. Herunder casebaseret arbejde med forskellige alderstrin og
		gråzone problematikker.
•
Hvordan overstimulering påvirker børnene, og hvordan man kan afbalancere deres nervesystem.
•
Hvorledes man skaber et miljø i hverdagen, der matcher børnenes følsomhed og giver dem mulighed
		
for at udvikle fordele og ressourcer ved at være særligt sensitiv.
•
Hvordan fagpersoner bedst kan vejlede og samarbejde med forskellige typer forældre. Typiske 		
		
problemer, som forældrene oplever i mødet med børnene.
Undervisningen inddrager cases og gennemgår hovedtemaer, der er vigtige på alle aldertrin. Via gruppearbejde sættes
fokus på enkelte aldertrin, som er relevante for deltagernes hverdag. Varighed 7 timer kl. 9.00 - 16.00
For yderligere info se mere på www.praematurshop.dk

præmatures
vilkår

...født for tidligt

Lise August er autoriseret psykolog med speciale i særlig sensitivitet. Arbejder til dagligt med rådgivning om særlig sensitivitet
og med supervision og undervisning af fagpersonale.
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The White Paper

Det europæiske samarbejde

D. 21. november kl. 10.30 ankommer jeg til Bruxelles, Belgien endnu engang, for at støtte op omkring EFCNI´s sag - vores sag. 500.000 børn bliver hvert år født for tidligt i Europa, hvilket svarer til
ca. 10%. I Danmark er vi et stykke under - ca. 6,8 % af en børneårgang.

Af Jacob Amholt,
Næstformand, Landsforeningen Præmatures Vilkår

Jeg er med EFCNI i Bruxelles i forbindelse med udarbejdelsen af deres ”White paper”, som skal præsenteres
i EU parlamentet. Et dokument på ca. 200 sider, som
indeholder anbefalinger til EU parlementet med fokus
på ens standarder for, for tidligt fødte børn i Europa.
Vi må erfare, at der stadigvæk er store forskelle på
hvordan forholdende er i Norden - som fremhæves igen
og igen som værende et forbillede - til fx Cypern, hvor
der er et hospital, hvor du som forældre kan besøge dit
barn i 1 time pr. dag - dog ikke hvis der er behand-ling
af barnet i denne time, så må du komme igen dagen
efter. Det er vilkår som heldigvis ligger langt fra de danske og det er på denne baggrund, at Præmatures Vilkår
deltager i EFCNI´s arbejde. For vi mener at den viden
vi har her og de muligheder der er, skal bredes ud til
alle lande.
Den første dag er alene for forældreorganisationerne
og vi bruger her tiden på at tale om de emner og udfordringer som de fleste organisationer står over for.
Og så vi må konstatere, at økonomi fylder en del på organisationernes agenda. Der er stor forskel på de forskellige lande, men ens er det, at vi bruger en stor del
af vores tid på at indhente midler, hvilket giver mindre
tid til vores egentlige formål.
På dag 2 er der indlagt tid for Parents Advisory Board
til at samle medlemslandende - store lande, små lande,
østeuropæiske lande og ikke mindst de Nordiske lande.

Vi arbejder på at udvikle vores samarbejde, så vi i
højere grad kan arbejde på tværs af landegrænser. At
dele erfaringer er vejen frem for vores fælles sag.
Polen blev valgt til suppleant i den Øst Europæiske
gruppe og Thomaz glædet sig til at arbejde på tværs af
Europa i EFCNI´s Parents Adwisory Board og vi kunne
naturligvis glæde os over, at byde Polen med i samarbejdet. Der blev på denne dag præsenteret hvad de
forskellige foreninger havde udført d. 17. november til
den Internationale Præmatur Dag og det må siges, at
der virkelig skete meget ud i Europa denne dag.
Dag 3 var dagen hvor vi i EU Parlamentet skulle
præsentere EFCNI´s White Paper. Sammen med de
andre forældreorganisationer, politikkere, journalister,
WHO, sponsorer, samt repræsentanter fra de forskellige faglige selskaber i Europa, blev der afholdt en session, hvor forskellige personer udtrykte, at der skal
handles nu.
Vi skal have yderligere fokus på forebyggelse, der skal
flere midler til forskning og et vigtigt emne er barselsorlov, hvor det bestemt ikke er alle steder, hvor det
er som i Danmark. Derudover skal vi have flere ressourcer til hospitalerne, for at de kan give vores børn
den bedste start, når de nu er født for tidligt og sidst,
men ikke mindst, er der tiden efter hospitalsopholdet.
Det tidspunkt hvor mange forældre kommer ud på den
anden side af døren og kan føle sig meget alene, for nu

26

Fagblad nr. 7.indd 26

12-12-2011 22:39:38

Tema: Sansemotorik og bevægelse
er det dem, der har ansvaret for barnet. Og når vi ser
vores børn vokse op, må vi konstaterer, at der er børn
der skal have hjælp til, at trives i deres hverdag og det
gælder ikke kun det første år, men helt op til voksenalderen.
Dette punkt er der ikke stort nok fokus på. Det kan
være rigtig svært for forældre, at få hjælp til deres
præmatur fødte barn da det i sig selv ikke er en diagnose og der kræves derfor en stor indsats, for at få oplyst det professionelle system - herunder børnehaver,
skoler, læger, uddannelsessystemet osv.

sammen for, at skabe de bedste rammer for børnene i
alle facetter og vi skal anerkende forældrenes tillærte
ekspertise i deres børn, er lige så vigtig som den viden
skabelige beviste ekspertise. De to grupper må forstå,
at vi arbejder for det samme mål og vi har forskellige
grundlag for, at gøre det vi gør. Jeg kunne derfor med
glæde konstatere, at alle i salen var ganske enige i, at
det handler om samarbejde og udveksling af viden der
gør at denne, Europas største børnepatientgruppe, vil
få bedre forhold i Europa.
Det var efter 3 gode og lange dage som jeg kunne
tænke over, både i flyveren på vej hjem onsdag aften,
og til videre brug i Præmatures Vilkårs arbejde.

Det var med fokus på hjælpen efter fødslen, at jeg
havde mit fokus i de 5 min. jeg havde til at fortælle om
foreningen og hvad vi arbejder for. Og hovedbudskabet er alene samarbejde. Der er så mange forskellige
faggrupper tilknyttet præmature børn. Vi skal arbejde

Med dette White Paper har vi et godt og solidt udgangspunkt at tale ud fra.

Om det europæiske samarbejde
På europæisk plan er vi ligeledes aktive. Vi samarbejder med 24 andre lande i Europa om at skabe bedre vilkår
for de præmature og deres familier. I Europa bliver der født ca. 400.000 præmature børn om året, derfor er
samarbejde vedr. viden og forebyggelse meget vigtig for Præmatures Vilkår.
Det er paraplyorganisationen EFCNI, der varetager samarbejdet mellem landene og arrangerer 3-4 årlige møder
og workshops. Præmatures Vilkår deltager både til møder, konferencer og i arbejdsgrupper mellem møderne.
Møderne foregår som regel i Bruxelles eller Tyskland hvor EFCNI har hovedsæde og betyder derfor at bestyrelsen i Præmatures Vilkår bruger en del tid på samarbejdet på tværs af grænserne.
Læs mere på www.efcni.org

Følg os på facebook...Klik ind og bliv medlem og deltag i debatter eller
opret din egen debat m.m. Søg på Præmatures Vilkår på www.facebook.dk
5
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Dagbogskampagne
I forbindelse med den internationale præmatur dag
d. 17. nov., kørte vi en kampagne i oktober og november måned, hvor man kunne donore en dagbog/barnets bog til de indlagte forældre på landets
neonatalafdelinger via www.praematurshop.dk
Kampagnen er nu slut og vi er rigtig glade for at
kunne donere over 400 dagbøger til de indlagte
forældre. Uddelingen af bøgerne er allerede igang
og Hvidovre’s neonatalafdeling var de første modtagere af dagbogen.

En helt speciel bog

- til en helt speciel start på livet

En helt speciel bog

- til en helt speciel start på livet

Uddeling af dagbog på Hvidovre Neonatalafdeling

Om dagbogen
Når barnet bliver født for tidligt er det sjældent at en almindelig ”Barnets bog” er tilpasset de mange anderledes oplevelser barnet er igennem på en neonatalafdeling. Ligeledes har man som forældre mange andre tanker end hvis barnet
er født til tiden. “En helt speciel bog” er specielt udarbejdet til forældre der får et præmaturt barn og inddelt, så der er
plads til at beskrive de små fremskridt der betyder så meget i den tidlige start på livet: vægtstigning, C-pap, ml., gr., og
sonde mv. Der er også plads til at mor og far kan få afløb for tanker og følelser.
Bogen kan købes på www.praematurshop.dk og er på 100 sider. Pris 229 kr.
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