
Arbejdet med ”motorikkens fundament”: 

 

Hvis et barn bliver svimmel ved at dreje hovedet, kan 

det være svært at lære at cykle, læse og skrive.  

Hvis et barn ikke kan lide at røre ved ting, kan det være 

svært at overholde regler i regellege, spise med bestik, 

skrive osv.  

 

Ting, som på længere sigt kan blive frustrerende for 

barnet, og som også kan komme til at blive misforstået 

af de voksne, som måske tror, at barnet ikke vil samar-

bejde eller er uartigt.  

Ifølge teorien om grundmotorik og motoriktræet er det 

vigtigt, at man kigger bag om problemet og ikke kun på 

den specifikke problematik.  
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Hvad er tankegangen bag?   

Jeg har en uddannelse som motorikvejleder fra  
Vends Motorik- og Naturskole ved Anne Brodersen og 
Bente Pedersen. 
De har sammen lavet teorien om ’grundmotorik og motorik-
træet’.  
Deres tankegang er, at man ikke kan arbejde med børns 
forudsætninger, hvis ikke fundamentet er i orden.  
Det vil sige, at man skal have styr på det, de kalder 1.lag; 
labyrint-, taktil- og kinæstesisansen, inden man kan øve 
færdigheder med barnet.  

Øvelserne vil være passiv træning, det vil sige, at barnet 
ikke skal deltage, men bare tage imod.  
Det er kroppen og hjernen, der skal opfange, at det, som 
den lige nu ikke oplever som rart eller behageligt, kan blive 
rart med den rigtige tilgang.  
Når kroppen opdager det, vil den automatisk begynde selv 
at opsøge nye udfordringer og dermed få flere og flere er-
faringer, som så kan danne grobund for nye færdigheder.   

Ingen af de øvelser, jeg foreslår, er på nogen måde farlige 
eller skadelige - de kan højst ikke have den ønskede ef-
fekt, og så må jeg i tænkeboksen igen.  
Det er desuden vigtigt at understrege, at jeg aldrig begyn-
der et forløb, hvis jeg er i tvivl, om der er andre årsager til 
problemerne, f.eks. dårligt øre, skæve fødder, nedsat syn 
mm. Hvis jeg opdager noget i den stil, vil jeg altid sende jer 
til en specialist først for at sikre de absolut bedste rammer 
for dit barn.    

Jeg håber, du har fået indblik i, hvad jeg kan tilbyde. 
Jeg glæder mig til samarbejdet—og kom endelig, hvis du 
har spørgsmål 
 
 Pia Kaldahl Mogensen   
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Jeg har en forventning om, at du som forælder deltager i 

følgende møder:  

Et intromøde på ca. 1 ½ time, hvor vi snakker det hele 

igennem: Hvilke udfordringer er der, og jeg har nogle 

spørgsmål om barnets første tid.  

Et opfølgende møde på ca. ½ time, hvor vi snakker om 

øvelserne, og hvad det er for nogle udfordringer, jeg ser. 

Efter ca. 3 mdr. har vi møde igen på ca. 1 time, hvor vi 

snakker om, hvordan det går, om der er nogle ændringer, 

og hvad skal der ske fremadrettet.  

Derudover vil jeg en gang imellem finde jer i garderoben, 

høre hvordan det går, og om der er noget, vi skal ændre 

eller justere på.   

Møder og opfølgning 
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Kære forælder 

 

Med denne lille pjece vil jeg gerne prøve at beskrive, hvad 

jeg som motorikvejleder kan tilbyde jer, og hvilken teori 

der ligger bag. 

 

Jeg kan tilbyde et forløb, hvor der er fokus på grundmoto-

rikken og en afklaring af nogle af de udfordringer, dit barn 

har.  

I vil i det fleste tilfælde have været i gang med tiltag og 

øvelser derhjemme, som jeres stuepædagoger har sat jer 

i gang med.  

Nu intensiverer vi ved at undersøge og gå i dybden med, 

hvad det præcis er for nogle øvelser, der er bedst for net-

op dit barn.  

Hvordan kommer det til at forløbe?  

Du skal som det første give samtykke til, at du er interes-

seret i tilbuddet—ved at underskrive vedlagte papir.  

Efter det mødes vi for at tale mere om, hvad forløbet dre-

jer sig om, hvilke spørgsmål du har, og hvad det er for 

nogle udfordringer, I oplever derhjemme.  

Jeg har desuden en række spørgsmål om dit barns første 

leveår.  

Ud fra det laver jeg en afklaring på dit barn (se beskrivelse 

herunder). Jeg kigger mit materiale igennem og kommer 

så med en vurdering af, hvordan jeg tænker, vi skal lave 

øvelser med dit barn.  

Jeg vil både lave en skriftlig og en mundtlig overlevering, 

så vi sammen kan finde de bedste øvelser for netop jeres 

familie.  
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Hvad er en afklaring?  

Jeg bruger flere gange begrebet ’afklaring’.  

Afklaring er mit arbejdes redskab til at se, hvor det inden for 

grundmotorikken er, at dit barn har nogle vanskeligheder.  

Jeg har en fast ”skabelon”, som jeg går ud fra: Først kigger 

jeg på labyrintsansen, hvor jeg gynger, drejer og vipper bar-

net frem og tilbage og holder øje med, hvilke signaler bar-

net udsender, både med kroppen og sproget.  

Dernæst kigger jeg på taktilsansen (følesansen), hvor jeg 

afprøver, om der er griberefleks i fødder og hænder—og 

galanrefleksen (det er en refleks, som er langs rygsøjlen).  

Dernæst vurderer jeg barnets kinæstesisans (hvilken mu-

skelspænding, det har i kroppen) - og om der er tendens til 

hypermobilitet.  

Endelig—hvis det er muligt og nødvendigt—vurderer jeg 

barnets kropsholdning, øjenkoordinering, reflekser og fin-

motorik.  

I mange tilfælde vil det ikke være nødvendigt at lave sidst-

nævnte i første omgang, da jeg ofte har fundet hovedpro-

blemet inden, og vi derfor ”bare” skal i gang med at arbejde 

med det.  

Meget af det andet vil med tiden blive bedre og løses af 

barnet selv. 

Træning med barnet 

Nu arbejder og træner vi med dit barn i en periode, inden vi 

igen mødes til en snak og evt. ændrer eller retter til i øvel-

serne.  

Efter ca. 3 måneder laver jeg en ny afklaring på dit barn, og 

vi laver en samlet evaluering af den forgangne periode, så 

jeg kan vurdere, hvad der efterfølgende er brug for.  
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Hvad er mine forventningerne til jer?  

Jeg forventer, at du som forældre bakker op og er deltagen-

de i de øvelser, som du skal lave med dit barn.  

Jeg vil tilpasser og ændrer gerne på måden, som øvelserne 

skal udføres på, men øvelserne skal laves flere gange om 

dagen, og det skal gøres hver dag.  

Hvis øvelserne ikke bliver lavet hjemme hver dag, så har  

forarbejdet ingen effekt: Det er træningen, der skal gøre, at 

jeres barn får en bedre motorik.  

Typiske øvelser kan være, at du 3 gange om dagen skal 

massere jeres barn i 3-5 minutter, at du mindst 3 gange om 

dagen skal gynge, vippe og dreje dit barn, eller du skal give 

barnet fodbad (som barnet ofte selv kan sidde i, så det er 

kun at gøre det klart).  

Det kan umiddelbart lyde af meget, men min erfaring og de 

tilbagemeldinger, jeg får fra andre forældre, er, at det er 

tidskrævende og lidt bøvlet i den første tid, men når man 

først kommer ind i en rutine, begynder man at kunne imple-

mentere ”øvelserne”  i legen. 

Mange forældre oplever desuden, at især massagestunder 

bliver til hyggetid, som bliver populære for både barn og 

den voksne.   
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