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Motorik   
og sanser

Hvordan reagerer 
et barn med motoriske
vanskeligheder?
Barnet bliver uroligt, og søger stille siddende aktiviteter. Bli-
ver stille og indadvendt. Undgår bestemte aktiviteter. Bar-
net får negative oplevelser og erfaringer med sig selv,
andre mennesker og situationer.

Børn og søvn og pauser
Når barnet er vågent og er i gang, har hjernen travlt
med, at trække nye forbindelser mellem nervecellerne,
hver gang barnet lærer noget nyt. Den nyeste forsk-
ning viser, at hjernen også arbejder under søvn, men
på en lidt anden måde end i de vågne timer. Under
søvnen tjekker hjernen alle de nye forbindelser og
giver den ekstra forstærkning, så de er solide nok til at
holde resten af livet. Det er ikke kun under nattesøv-
nen og middagsluren, hjernen foretager denne afstiv-
ningsmanøvre. Den gør det også når barnet holder en
lille pause fra en koncentreret aktivitet.
Under søvnen bearbejder barnet desuden dagens
mange andre indtryk og omsætter dem til drømme.
Så der er brug for masser af søvn og hvile. Børn har
brug for 11-12 timer søvn. Derudover kommer mid-
dagsluren. Den gode søvn giver et glad veloplagte
barn fyldt med energi. 

Motorik 
Børns motoriske udvikling sker efter et grundmønster.
Først løfter barnet hoved, derefter lærer barnet at
rulle, krybe og kravle. Herefter lærer barnet at sidde,
rejse sig for lidt senere at begynde, at gå og senere
løbe. For det meste klarer barnet dette grundmønster
uden problemer. Men hos nogle børn opstår der pro-
blemer i den motoriske udvikling af forskellige årsager
f.eks. sygdom, født for tid-
ligt, problemer med 
syn eller øre.
Barnets motorik
er afgørende for
dets mulighed
for at lege og
lære og for at
udforske ver-
den, så når
barnets moto-
rik er dårlig er
der risiko for 
at det også på-
virker på andre
måder.

Vil du vide mere?
Kontakt Dagplejen Isefjord

Leder, Gitte Larsen
Tjørnegården 1, 4300 Holbæk

Mail: gl@holb.dk
Telf. 72 36 51 76

Mød os på Facebook: ”Dagplejen Isefjord”



Til forældre i dagplejen!
I hverdagen arbejder dagplejen med jeres barns sanser
og motorik, derfor vil vi i denne folder fortælle lidt om
hvorfor det er vigtigt, at børn bevæger sig og får ud-
vik let sine sanser. 

Perioden fra barnet er 1 til 6 år er den periode i barnets
liv, hvor både barnet og dets lege udvikler sig allermest.
Kaldes den sensomotoriske periode, fordi barnet her
lærer næsten alting ved hjælp af kroppens sanser og
bevægelser, dvs. motorikken. Det er måden barnet
kom mer til at lære sig selv og verden på. Gennem be-
vægelse lære de hvordan deres krop fungerer. De lærer
også alt det andet, der hører til det at være et menne-
ske, såvel følelsesmæssigt og intellektuelt som socialt. 

Når barnet begynder at bevæge sig, føle på ting, ba-
lancere med hoved og krop, kigge og lytte, sker det
ved hjælp af forskellige sanser, der arbejder sammen.
Bevægelser, sanseindtryk og oplevelser skal samordnes
i hjernen. Denne udvikling starter allerede i fostersta-
diet, og er en proces der foregår frem til skolealderen.
Denne proces er nødvendig for at gøre barnet skole-
klar. Hvis børn ikke inden skolestart udvikler en sikker
balance og får automatiserede de grundlæggende be-
vægelsesmønster, er der risiko for en overbelastning af
nervesystemet og dermed et manglende overskud til
at klare de mange nye og krævende opgaver som bar-
net møder i skolen. Symptomerne kan være indlæ-
ringsvanskeligheder, svært 
ved at sidde stille, 
at holde på en 
blyant, og 
kon cen-
trations-
problemer.

De sanser der har størst betydning for den motoriske
udvikling er:

Balancesansen:
Sidder i det indre øre. Den registrer hovedets bevæ-
gelser, position og bevægelsestempo. Fungerer ba-
lancesansen ikke optimalt bliver man svimmel og får
kvalme.
Stimuleres bl.a. når vi hopper, går, springer, løber,
klatre, svinger, rutsjer, snurrer, cykler, ruller, danser.

Følesansen: 
Udvikles allerede i fosterstadiet. Sidder overalt på
kroppen både overfladiske på huden og dybere i
kroppen. Den overfladiske følesans registrer kulde,
varme, smerte, og berøring. Den dybere liggende er
tæt forbundet med led og muskel-
sansen og har derfor betydning i
forhold til kropsbevidsthed.
Desuden er den med til at be-
rolige barnets sansesystem
og er derfor god at få stimu-
leret, hvis man har svært ved
at koncentrere sig eller van-
skeligt ved at falde i søvn.
Stimuleres ved hudkontakt,
massage, tryk, tøj, badning, og
tumlelege.

Muskel og led sansen:
Sidder i muskler og led overalt på kroppen. Fortæl-
ler hjernen hvornår og hvordan muskler og led træk-
ker sig sammen og strækker sig i forhold til
hinanden. Sætter også hjernen i stand til at vide hvor
hver enkelt legemsdel befinder sig, hvad den er i
gang med og hvor meget styrke der skal lægges i en
bevægelse.
Børn med langsomt udviklet muskel og led sansen er
ofte kluntede og føler en usikkerhed i kroppen.
Stimuleres ved: ligge på maven, strække arme og
ben op og ned, række ud efter legetøj, bære på ting,
spise selv, gå på bakker, trapper, kaste og gribe
bolde.

Hvad er sansemotorik?
Sans kommer fra det latinske sensus som betyder fø-
lelse, fornuft. Motorik betyder bevægelse.
Det vil sige at sansemotorik handler om at føle/sanse
og bevægelse. Hvis man ikke bevæger sig, så sanser
man ikke ret meget, og hvis man ikke kan sanse så er
det også svært, at bevæge sig hensigtsmæssigt.

Barnets sanser
Vi har mange forskellige sanser, og de er placeret over-
alt på kroppen, de sender konstant signaler op til hjer-
nen. 


