
Sanser og bevagelser
skal vare i harmoni
Hvis et barn har svaertved at gribe en boLd eLLer blive siddende pa sin stoL iskoLen,

kan clet skyLdes, at det ikke bLev stimuLereret tiLstrekkeLigt scr- LiLie, l-leLdigvis kan

sanserrotorisk trenirrg skabe et bedre sarnspiL mellem kroc cg ijerne,

AF ANNA BRIDGWATER

Lige fra fsdsLen er et barn i udvikting.

Det sanser, undersoger og eksperi-

menterer. Hvad kan kroppen? Hvordan

merker kroppen omverdenen? Hvor-

dan bearbejder man de indtryk, san-

serne sender tiL hjernen?

Hvis barnet ikke er sammen med

nervarende voksne og ikke har fysisk

mutighed for at udfoLde sig, bLiver barnets

sanser ikke stimuteret tiLstrekkel.igt.

Det 96r ud over den motoriske ud-

vikling og det Litle barns mutighed for at
udnytte og udvikte kroppens potentiaLe.

Fork[aringen er, at motorikken, dvs,

bevagetserne, henger uloseLigt sam-

men med sanserne. Hjernen modtager
sansep6virkningerfra he[e kroppen: Alte

organer, Led, muskter, hud, syn, hsretse

og s6 videre, Sanseindtrykkene bearbej-

des og sendes videre tiI de anCre hjerne-

dele, s6 kroppen kan fE svar p6, hvordan

den skaL reagere p6 sanseindtrykket.

Det katdes ogs6 sanseintegration. Du

stikker dig med en n6[ i fingeren, mer-
ker smerten og ved instinktivt, at du skal.

flytte fingeren fra n5ten,

Det er atts6 sanserne, der saetter

bevegeLser i gang, Derfor er det vig-
tigt, at de er vetudviklede, s6 barnet
kan Lege, [ere, vere tet p6 andre,

modtage og give kropskontakt p5 nor-
maLt niveau, tumLe og lege og vare i

ro, Sansemotorik er fundamentet for
de ferdigheder, vi senere ska[ lare at
mestre.

Hvis hjernen ikke har [eert at sortere
rigtigt i de informationer, som sanserne

sender, btiver der sendt forkerte infor-
mationer ud i kroppen, Kroppen viL der-
for ikke kunne fungere som forventet,

og det giver sicre'rusirationer hos bar-

net og dets orng i,erser.

Probler.er^= "3'r '.rso sig som uro

og koncentraiicrsaes',,er. som ubehag

ved beroring eller fcrnemmeLsen af for
eksempel sand eLLer kr di pa henderne,
etler som vanskeligheCer med at holde

ba[ancen eLter veo rysiske aktiviteter
som boldspiL eLl.er c),klino, Ei barn kan

sagtens have sansemotor ske ucifordrin-
ger og klare sig godt pa andre omrader.

Arbejde med sanserne

Der kan vere mange grunde til, at et
barns sansemotorik ikke udvikles op-

timaLt. Hos nogle er udfordringerne
medfodt, hos andre opstAr der probLe-

mer, fordi barnet ikke er i kontakt med

nerverende voksne i de forste mane-

der og 5r af livet,

Uanset hvad Srsagen til udfordrin-
gerne er, kan barnet have gavn af san-

semotorisk trening. Fundamentet er

arbejdet med de tre primere sanser -
Labyrintsansen, fglesansen og muske[-

Ledssansen - der alle er ubevidste. La-

byrintsansen er en forudsetning for den

bevidste baLancesans, fotesansen giver

os information om kroppen og ting, der

er i beroring med kroppen - den lader
os merke verdenen. 0g muskelteds-

sansen, som ogs6 kaldes kinastesisan-
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Man kan ikke som udgangspunkt
fd titskud til sansemotorisk tre-
ning, Nogte fAr dog atligevel be-
vilget traeningen fra eksempetvis
deres kommune.
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sen, Lader os merke, hvor meget vi skal

bruge musklerne til en given opgave

og beregne den korrekte afstand. Hvor

h6rdt skaL vi sparke tit en bold for at fA
den i mdt, og hvor holt skal vi springe for
at komme over en forhindring?

Traningen

Sansemotorisk trening ligner Leg, Bor-

nene hopper pA trampolin, korer p6

rullebret, kaster og griber botde og

gynger i hengekoje, Det er sjovt, men

selvfolgelig ogs6 af og til h6rdt, fordi
bornene bLiver udfordret p5 omr6der,

hvor de er svage, En deL af behandLin-

gen best6r ogs6 i forskellige former
for sansestimuLering, for eksempeL at
btive ruLLet stramt ind i en dyne eller et

teppe, nulret med en massageboLd e[-

Ler borstet med en stiv borste,

Meldingerne fra foraeldre tit adop-

terede born, som har fAet sansemo-
torisk traening, er gode, En mor skri-
ver pd Facebook: ,Han kunne nesten
ikke hoLde pA en bLyant. 0g jeg troede

bare, han ikke var interesseret i at
tpnnpl<<

Og en anden istemmer: >.., det

gjorde virkelig en kempe forskel med

sansemotorisk trening.. r

INTERVIEW
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Benedikte Lohse og Jakob Rasmussen

er foreldre tiL Oliver pd 11 og Polty pd

syv. Begge barn er fodt i Burkina Faso,

men bornenes start pa Livet har veret
meget forskeLLige.

"PoLLy 
var to og et halvt, da vi hen-

tede hende. Begge vores born var pa

bornehjem Lige fra fodsLen, men pa

hendes bornehjem bLev bornene ikke

taget ret meget op sammenLignet med

storebrors bornehjem,<

Med andre ord, si bLev Po[Ly muLig-

vis ikke stimuLeret tiLstrekkeLigt i de

forste mAneder.

Po[Ly startede sit skoleLiv pi en Mon-

tessoriskoLe i USA, mens famiLien boede

der i tre 6r PolLy trivedes i skolen, men

da familien ftyttede titbage tit Danmark,

og PolLy startede i forste klasse p5 en

dansk friskote, gik det dArLigt.

"Frem tiI efter6rsferien gik det f int,"
siger Benedikte. Set i bakspejLet mener
hun, at Potlys Lerere muligvis havde

faet oje pA udfordringerne tidLigere, da

de hurtlgt brugte vendinger som "Liv-
Lig" e;p PoLLy, Men det var forst i okto-
ber, at lererne fortalte foreldrene, at
de syntes, at PoLLy var urotig og havde

svert ved at koncentrere sig.

"Vi havde ikke noget godt sam-
arbejde med skolen, Det LA metlem
Linjerne, at skoten gerne viLte have, at
PoLl.y skul.[e have en diagnose, Friskolen

kunne ikke rumme hende..
Det resulterede i et skoteskift for

PoLLy, som nu g5r pd en fo[keskole,

"Potly har aldrig veret ked af at gd i

skole, Hun var ked af at skifte skoLe, men

hun er ogsd gLad for den nye skote..

stotte tit datteren

AlLerede inden PotLy skiftede skoLe,

havde hendes foraetdre sat sig ind i

forskeltige muLigheder for at hjelpe
hende,

>Vi tog hurtigt fat og undersogte,

hvad vi selv kunne gore, Jeg havde Lest
om sansemotorisk trening og vi[Le se,

om det var noget, vi kunne have gavn af..
Benedikte havde bdde hort om

sansemotorisk trening i diverse adop-

tionsfora og i andre sammenhenge,
bLandt andet i forbindeLse med for tid-
Ligt fodte borns udvikling,

>Fra starten var det for at se, om

det kunne hjelpe pA uro og koncentra-
tionsbesver, Jeg var overrasket over,

at hun for eksempel ikke kunne st6 pd

et ben, og hun havde spedbarnsreflek-
ser, som hun helst ikke skutle have."

Benedikte taLer om de medfodte re-

flekser, som er med tiL at sikre barnet
dets overleveLse, for eksempel at baby-

ens drejer hovedet og 6bner munden,

nir det bliver aet pA kinden, Det sikrer,

at babyen fanger brystvorten og der-

med maden. Spaedbarnsref Lekserne

forsvinder, n6r barnet ikke Leengere har

brug for dem, Men hvis spedbarnet
ikke stimuLeres til.strekkel.igt, kommer
det ikke godt igennem den udviklings-
fase og viI fd motoriske udfordringer.

lndsats

PoLLys sansemotoriske trening inde-

barer b6de besog hos terapeuten og

oveLser derhjemme. Benedikte beskri-

ver sig selv som et struktureret men-
neske, som er god tiL at fA treningen
ind i kalenderen, men famiLien har ogs6

bevidst vatgt at prioritere det,

"Jeg har sagt, at hvis vi skal det
her, si skal vi ogsi viU.e det, Vi kom-
mer hos terapeuten hver anden uge

og laver ovelser derhjemme, og der er
dagLig massage med forskel[ige red-
skaber, I starten kunne hun ikke klare
massagen, men nu kan hun sagtens
Ligge og nyde det, Hun fAr massagen,

nir hun skaI i seng. Vi prover at fi sjov

ud af det. Det kan vere, at hun f6r
trenet Lesning Lidt mindre, men det

er det, vi prioriterer i hverdagen..
Der er variation i de ovelser, fami[ien

Laver med deres datter,
>Vi har Lavet ovelser, hvor det er os,

der har udfort bevegetserne ved for
eksempel at flytte hendes arme. Nu er

det hende, der skal gore tingene, Lige

nu Laver vi ove[ser med at kore triLlebor
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med hende, hvor hun skal samle bolde

op. Der er ogsa oveLser, hvor hun ligger
pa en massageboLd.<

PoLLy viL gerne trene, og nogle
gange er storebror ogsa med, sa tre-
ningen bLiver tiL en I'eg for hele fam Lien,

>Vi har ikke sagt tiL hende, at det for
at hjelpe hencle i skolen, Hun viL gerne,

for hun gerne vlL vere bedre tiL at spllLe

basketbaLL, og hun kan selv se, at hun er

blevet bedre, Vi kan ogsa se tiL basket-

trening, at hun er blevet bedre,"
Det er heLler ikke ret svaert for

Benedikte at fa PoLLy med, nar de hver

anden uge gar til sansemotorisk tre-
ning uden for hjemmet,

"Nu er Lone (terapeuten, red,) b[e-

vet hendes ven, s5 det er bare hygge-

ligt, Der er aLle muLige redskaber, hun

fAr Lov tiL at Lege med..

God virkning

Benedikte kan aLlerede efter fire besog

se, at Po[[y har haft gavn af den sanse-
motoriske trening,

>Det er blevet bedre med balan-

cen. Og v karr se, at hun koncentrerer
sig bedre, nar lrun er tiL baskettrening.
Vi har ikke set, om det giver en effekt i

skol.en. merr clet far vi at se.<

Benedikte rnincler om, at PoLLys ud-

fordringer ikke er sgrecifikke for aclopte-

rede borrr.

>Mange kunne have glade af tre-
ningen, rkke kun adopterede, Adoptiv-
foreldre har genereLt meget fokus pa,

at vores borrr er aclopterede, Mange har

en masse forventninger tiL, hvad skoLen

for eksempeL gor for at Lose eventu-

eLLe prol:Lerner Men vi skal passe pa

med at sette vores born i en siteration,

hvor vi brcrger c{eres adoption son't en

undskyldning og gor det tiL selve pro-

bLemei, Der er r^neget, vi seLv kan gore

for at hjeLpe vores born, r-ranset hvad

probLemerne skyLdes."

PoLLys foreLclre har i hvert fal.d vaLgt

seLv at tackLe datterens udforclrirrger,

sd hun ikke oplever nederlag i skolen

eLLer udenfor.

"Sansemotorik er noget, man gor

sammen nred barnet, sd det bliver en

feLlesopLevelse. Det handLer om PoLLy,

men vi gor det tiL noget sjovt og hyggle-

Liqt, Vi taqer forlobet, indtiL Lorre vurde-

rer, at hun ikke far mere ucl af det, Det

skader i hvert faLd ikke." r

Treningen slutter oltid

med mossoge, og det

er ogso en vigtig del af

treningen derhjemme.

Syvdrige Polly traner
motortkken p0 en

forhindringsbane.

o
o
I
o

h

@
.-l
a...

Pally hor selv

Lovet den

forhindrtngs-
bone, hun

trener po,
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