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   Jytte Falmår, 
fysioterapeut, MHH, 
redaktionsmedlem, 
jytte@falmaar.dk  
 

1971 
Fraktionen af Fysioterapeuter ansat ved Børneinsti-
tutioner og Skoler stiftes, og Børneavisen startes op
32 fysioterapeuter fra i alt 14 institutioner for børn holdt 
i 1971 stiftende generalforsamling for »Fraktionen af Fy-
sioterapeuter ansat ved Børneinstitutioner og Skoler« på 
Geels gård Kostskole. Med fraktionen ønskede man at ud-
veksle informationer og viden af interesse for medlems-
gruppen, samt skabe kendskab til og fælles fodslag med 
hinanden i medlemskredsen. 

Hanne Agerholm: Vi hed først Fraktionen af Børnefysio-
terapeuter, fordi vi var optaget af det politiske, og senere da 
det faglige blev det vigtigste, skiftede vi navn til Faggruppen 
af Børnefysioterapeuter. Hanne Agerholm tegnede det før-
ste logo med børnefi gurer i fremliggende-, kravlende- og 
stående stilling i farverne rød, gul, grøn. Logoet blev bragt i 
anvendelse fra 1990. 

Børneavisen blev startet op straks efter Fraktionens stif-
telse i 1971. Børneavisen havde hovedsageligt til formål at 
informere medlemmerne om nyheder og aktiviteter i Frak-
tionen og i Danske Fysioterapeuter. Den udkom som et 
postomdelt tidsskrift i form af 2 sammenhæftede A4-sider. 

Ældste eksemplar af »Børneavisen« i DSPF’s arkiv er 
fra juni 1994. Avisen indeholder bl.a. informationer om for-
mandsskifte, kredskontaktmøder, faglitteratur, faglig vi-
den, regler for fradragsberettiget kontingent, køb af labels 
med logo. – I avisen skriver Tove Lundgaard om den netop 
udgivne »Børnefysioterapeutpjece«: »Hurra – nu blev den 
færdig og du sidder allerede med dit eksemplar i hånden. 
Vi håber, at mange medlemmer vil være med til at udbre-

de kendskabet til vores faggruppe, og her er pjecen en god 
måde at komme ud til især forældre, læger, sundhedsplejer-
sker, dagplejemødre etc.« 

I starten bestod redaktionen af 2-3 personer, som selv 
skrev det meste af indholdet, selv satte bladet op, skaffede 
fotos, og samarbejdede med tegner og illustrator, Helle 
Drews, på Færøerne.

Søren Holt, redaktør fra ca. 1994, udtaler: »Børneavisen 
udkom 1-2 gange om året. Kopieret i kopimaskine og hæf-
tet i hånden. Da vi blev smarte, så fi k vi printet etiketter, så 
adresserne ikke mere skulle skrives i hånden. Faggruppens 
praktiske informationer fyldte mange af de få sider. Ind imel-
lem kom der en artikel fra et medlem, men der gik vist år 
imellem. Vi var ikke opsø gende«.

Medlemsbladets historie
Her er fragmenter af historien om, hvordan vort medlemsblad 
siden starten i 1971 har forandret og udviklet sig, og løbende 
understøttet kontakt og formidling mellem bestyrelse og med-
lemmer. Historien illustreres af aktuelle kontaktede redaktions-
 medlemmer. Der er ikke medtaget systematisk angivelse af 
redaktører eller redaktionsmedlemmer gennem årene.

Det første logo fra 1990. 
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1997 
Bladets navn ændres til »Børn i fokus«.
Årsagen til navneændring var, at en gruppe børn i Århus ud-
gav en avis for børn, kaldet »Børneavisen«. Af den grund 
valgte Faggruppen at ændre navnet til »Børn i Fokus«, ud 
fra 9 indkomne forslag fra medlemmerne. Fra redaktionen 
lød det: »Det har ikke været let, for Børneavisen har heddet 
Børneavisen i alle de 25 år, Faggruppen har eksisteret«.

»Børn i fokus« udkom i A5-format 4 gange årligt, og blev 
postomdelt ud fra Danske Fysioterapeuters opdaterede 
medlemsliste. 

Elna Søndergård: »Vi bad folk om at skrive om det, vi vid-
ste, de var optaget af, og vi spurgte til vi fi k et ja! For mange 
gav det en tryghed, at vi efter bedste evne læste korrektur i 
redaktionen, og dermed tog et medansvar for teksten. Søren 
læste videnskabelige artikler og lavede små resuméer, så ny 
viden kunne blive tilgængelig. Og ja, vi skrev selv noget, men 
jeg husker ikke, at det var meget. Det var altid spændende, 
når tegningerne kom fra Helle på Færøerne. Hun fi k alle ar-
tiklerne sendt op og bestemte selv, hvad og hvordan hun vil-
le illustrere«.

Det var fortrinsvist en snæver kreds, som leverede stof til 
bladet. Især redaktionen og kursusudvalget, samt be sty rel-
ses med lem mer. Men herefter begyndte fagligt stof og erfa-
ringsudvekslinger gradvis at blive mere centrale for børne -
fysioterapeuter og for indholdet af bladet, måske bl.a. inspi-
reret og »forstyrret« af nye teorier fra Movement Science.

I 2003 indledtes samarbejde med grafi ker Ulla Gøtze om 
layout og opsætning af bladet. Et samarbejde der stadig 
opretholdes i dag, og som er intensiveret gennem de fore-
løbigt 15 år.

2004 
Fra faggruppe til Fagforum for Børnefysioterapi 
I januar 2004 ændrede Faggruppen af Børnefysioterapeuter 
navn til det mere mundrette Fagforum for Børnefysioterapi. 
Hermed fulgte man samme praksis som Danske Fysiotera-
peuters øvrige faggrupper. 

Indholdsmæssigt havde medlemsbladet efterhånden fået 
et klart fagligt indhold. Der var oplæg om nye tanker ift. 
teoriafsæt, hjælpemidler, måle- og testmetoder, erfarings-
udvekslinger fra praksis, »Nyt fra bestyrelsen«, og nyt fra 
kredskontaktpersonerne, samt anmeldelser af faglitteratur 
og kurser.

Gennem medlemsbladets levetid – og også indenfor de 
senere år – har der i perioder været store vanskeligheder 
med at rekruttere medlemmer til redaktionen, og til at ska-
be et effektivt og kreativt samarbejde om udgivelse af bla-
det. Fra 2004 og godt et år frem blev der ikke udgivet noget 
blad af samme grund. Men efterspørgslen for et medlems-
blad var der stadig, og der kom gang i bladproduktionen 
igen i 2005, nu med en ambition om 2 udgivelser årligt.

Til venstre, første udgave af 
»Børn i fokus« fra 1997.

Illustrationer tegnet af Helle Drews.
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DSPFs logo anno 2014. liotek om pligtforsendelser og ISSN-nummer (et eksemplar 
af hver udgivelse skal sendes til Det Kongelige Bibliotek). 

Redaktionen diskuterede og fi k nedskrevet overordnede 
intentioner for indhold i medlemsbladet med afsæt i bru-
ger under søgel sen og i Fagligt Selskabs formål om at frem-
me formidling og vidensdeling.

Indholdsmæssigt rummer »Børn i fysioterapi« nu både 
artikler om forskning og artikler om praksisudvikling. Der 
tilstræbes at være min. 2 skribenter med ph.d.-baggrund 
pr. blad. Generelt tilstræbes artikler med referencer. Hvert 
blad har et »tema« for indholdet af ca. halvdelen af artik-
lerne. Resten af bladet rummer artikler med mange andre 
aktuelle emner. Bladet er som fra starten også stadig be-
styrelsens talerør.

Redaktionens arbejdsprocesser blev løbende udviklet, ju-
steret og struktureret med aftalte og beskrevne retningslin-
jer for at sikre fl ad struktur og fælles ansvar, samt minime-
re arbejdsbelastningen for det enkelte redaktionsmedlem. 
Redaktionen består pr. februar 2018 af 8 redaktionsmed-
lemmer, ansvarshavende redaktør er medlem af bestyrel-
sen. Hver halvårlige bladudgi velse planlægges på et redak-
tionsmøde, og derefter kommunikeres pr. mail og dropbox.

Nyt logo for DSPF blev valgt blandt bestyrelse og udvalg, 
og præsenteret i bladet 01/2014.

Siden efteråret 2014 er »Børn i fysioterapi« udsendt via 
MailChimp til nu ca. 580 medlemmer 2 gange årligt, med 
et omfang på 30-40 sider. Bladet lægges efterfølgende på 
DSPF’s hjemmeside i pdf-format, samt sendes til bibliote-
kerne på professionshøjskolerne. Artikler fra bladet formid-
les endvidere enkeltvis via hjemmesiden og facebook.

Fra redaktionen opleves stor lyst og villighed hos ad-
spurgte skribenter fra såvel forskning som praksis til at for-
midle viden og erfaring via medlemsbladet. Den eneste 
»bremse« på sådanne aktiviteter synes at være mangel på 
tid hos travle fagprofessionelle. Enhver skribent tilbydes lø-
bende coaching fra et redaktionsmedlem. Der læses korrek-
tur på alle artikler af 2 redaktionsmedlemmer, hvilket skri-
benterne generelt giver positiv tilbagemelding på. Skriben-
terne bidrager oftest selv med illu strationer til deres artikler.

Grith Gulløv Huwer: Det at være med til at få idéer, opsø-
ge, indhente og formidle viden er en lærerig og spændende 
proces. Vi i redaktionen bruger vores netværk indenfor hver 
vores forskellige »niche« og forsøger at få dækket det pædi-
atriske fagområde bredt ind. Vi bidrager også selv med artik-
ler til bladet, når vi brænder 
for at formidle faglig viden, 
deltagelse på kurser, nye 
tiltag på arbejdspladsen, 
arbejdsmetoder, praksis-
beskrivelser eller cases.

I 100-året for Danske 
Fysioterapeuter er DSPF’s 
medlemsblad »Børn i 
fysioterapi« stadig et 
aktivt og levende for-
midlingsorgan med en 
47- årig historie som 
ballast!

Pia Sommerlund Lind: Efter forny-
et opstart af bladet var vores mål at 

skabe en holdbar struktur, hvor vi opfor-
drede og bad andre inde for faget om at skrive artikler, som 
vi så samlede og redigerede. I den forbindelse havde vi fokus 
på at skabe et blad med relevant stof indenfor alle områder 
af børnefysioterapien. 

Det var en god tid, hvor samarbejdet med de andre og 
samtalerne med skribenterne var spændende og udviklende 
for mit eget virke. I de 10 år som jeg var med i redaktionen, 
gav det mig og de andre i gruppen et godt netværk på tværs 
af landet, og fornemmelse af hvor vores fag var på vej hen.

Mette Amstrup: Jeg startede i redaktionen i 2005, hvor 
vi var delt i en øst og en vest redaktion. Vi begyndte at få re-
sumeer fra bacheloropgaver og masteropgaver, for at få no-
get af det nye videnskabelige med. Derudover begyndte vi at 
lave temanumre, så vi fi k skrevet artikler om relaterede em-
ner. Det var stadig praksisnært, så vi kunne inspirere hinan-
den til at bruge og afprøve i egen praksis.

Vi mødtes privat og diskuterede bladet og læste korrektur. 
Vi fi k diskuteret mange faglige spørgsmål de aftener.

2014 
Bladets navn ændres til »Børn i fysioterapi«
Form og indhold opdateres
Fagligt Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi (DSPF) dannedes 
i 2013. Det affødte behov for at forny og opkvalifi cere med-
lemsbladet, så det kunne understøtte formålene med et 
fagligt selskab.

Bestyrelsen og redaktionen ønskede udviklet et tidssva-
rende medlemsblad, der i form og indhold kunne imøde-
komme medlemmernes ønsker og behov, og med artikler 
af høj faglig relevans og kvalitet at kunne fremme lysten til 
at formidle, vidensdele og refl ektere blandt fysioterapeuter, 
der arbejder med børn.

Brugerundersøgelse blev gennemført i februar 2014 
blandt alle medlemmer af DSPF i samarbejde med Dan-
ske Fysioterapeuters analyseenhed i form af et elektronisk 
spørgeskema. Efterfølgende blev svarene tolket kvantita-
tivt og kvalitativt af samme analyseenhed. Resultatet blev 
offentliggjort til alle medlemmer. 

Læs evt mere om brugerundersøgelsen: http://www.bo-
ernefysioterapi.dk/om-os/born-i-fysioterapi

Udvikling af nyt elektronisk medlemsblad på baggrund 
af brugerundersøgelsen: 

Navnet »Børn i fysioterapi« blev besluttet af redaktionen.
Gøtze Grafi sk var central aktør ift. udvikling af det elek-

troniske medlemsblad i bladreform med et læsevenligt og 
»moderne« layout. Aftale blev indgået med VisioLink om at 
være udbyder og arkiv for bladet, og samarbejdsaftale blev 
indgået mellem redaktion og grafi ker om opsætning af bla-
det. Desuden blev der indgået en aftale med Kongeligt Bib-

101  2014
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Kvalitetsudvikling af medlemsbladet »Børn i fysioterapi«  for Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi 
BAGGRUND 
Dannelsen af Fagligt Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi i 2013 affødte behov for at forny og forbedre 

DSPF’s medlemsblad, så det kunne understøtte formålene med et fagligt selskab.
 
UDVIKLINGSSPØRGSMÅL Hvordan udvikle et medlemsblad der imødekommer medlemmernes ønsker og behov, og samtidig 

understøtter fagligt selskabs formål om at fremme formidling og vidensdeling?METODE 
1.  Brugerundersøgelse til at indkredse medlemmernes ønsker og behov for et medlemsblad. 

Undersøgelsen blev foretaget i samarbejde med Danske Fysioterapeuters analyseenhed  

i form af et elektronisk spørgeskema udsendt til alle DSPF’s medlemmer. Efterfølgende  

blev svarene tolket og fremlagt kvantitativt og kvalitativt af samme analyseenhed. 
2.  Samarbejde med grafiker om at udvikle og udgive et elektronisk medlemsblad. 
3.  Drøftelse af fremtidig indholdsmæssig linje for medlemsbladet, samt udarbejdelse af ret-

ningslinjer og arbejdsprocesser for redaktionsarbejdet. 
RESULTATER 
Ad 1. Brugerundersøgelsen 24 % af medlemmerne besvarede det elektroniske spørgeskema. Svarene var bl.a.:  
 55 % læste over halvdelen af medlemsbladet.   72 %  ønsker at bladet skal formidle dansk og international forskning,  

samt udviklingsprojekter.Medlemmernes angivelse af medlemsbladets betydning indenfor pædiatrisk fysioterapi:  

 76 % at bladet skaber sammenhængskraft blandt fysioterapeuter. 
 60 %  at bladet medvirker til det enkelte medlems identitet som fysioterapeut, der  

arbejder med børn.  59 %  at medlemsbladet giver anledning til debat blandt kolleger. 
 59 % ønskede at bladet fremover skal udkomme i elektronisk format. Ad 2. Samarbejde med grafikerUdvikling af elektronisk medlemsblad i bladreform med et læsevenligt og »moderne« layout.

Aftale med VisioLink som udbyder for bladet 
Ad 3. Redaktionens arbejdsprocesser Fastlæggelse af intentioner for indhold af medlemsbladet.
Samarbejdsforum i dropbox med bred ansvarsfordeling.Udarbejdelse af internt aftaleark vedr. arbejdsprocesser, samt relevante fælles retningslinjer.

Beslutning om at udsende bladet med MailChimp.DSPF’s bestyrelse har løbende været involveret i og godkendt beslutninger.KONKLUSION 
•  »Børn i fysioterapi« er siden efteråret 2014 udkommet elektronisk 2 gange årligt,  

omfang 30-40 A4-sider. •  Bladet fremstår med professionelt og indbydende layout i bladreformat.
•  Bladet indeholder både artikler om forskning og om praksisudvikling. Der tilstræbes min. 2 skribenter med ph.d.-baggrund pr. blad. 

Generelt tilstræbes artikler med referencer. •  Hvert blad har et »tema«, som belyser et valgt emne med 4-6 artikler. Desuden bringes artikler med andre aktuelle emner med  

relevans for fysioterapi til børn. Bladet er samtidigt talerør for Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi.  

•  Uformelt evalueres medlemsbladet højt af medlemmerne. Redaktionen oplever, at adspurgte skribenter gerne leverer  

vidensartikler til bladet. Høj evaluering hos annoncører.
    Link til Børn i fysioterapi:  http://www.boernefysioterapi.dk/om-os/born-i-fysioterapi
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   Uffe Læssøe
Docent ved Fysioterapeutuddannelsen samt 

Forsknings- og Udviklingsafdelingen, UCN,

ufl @ucn.dk  
 

Træning af den posturale kontrol

Balance og postural kontrol er integreret i næsten alt, hvad 

vi gør. Så snart vi står ud af sengen, er balancen udfordret. 

Og når man udfordrer balancen er man også i færd med at 

træne sin posturale kontrol. Fysioterapeut og forsker Anne 

Shumway-Cook, som er en af forfatterne til lærebogen Mo-

tor Control, har formuleret det på denne måde: »Training is 

challenging limits. Balance training is challenging balance 

limits and postural control by making the best use of what 

you have got«.
Træning indgår på denne måde som et integreret ele-

ment i hverdagen. Og det hjælper også, hvis der er et un-

derholdende aspekt ved træningen. Man kan se, at børn i 

alle aldre leger og udfordrer deres balance hele dagen. Det 

kan være på cykel, til fodbold, på kantstenen, på kite-sur-

feren, ved hop fra sten til sten, osv. De fl este børn og unge 

mennesker synes, at det er sjovt at udfordre deres balance, 

og de vil oftest slet ikke opleve, at de træner deres postu-

rale kontrol gennem deres fysisk aktive liv. Balance-usikre 

børn og voksne samt ældre mennesker kan derimod opleve, 

at sådanne aktiviteter er skræmmende. De kan opleve at 

være på grænsen af deres sansemotoriske kontrol ved selv 

mindre krævende situationer. For dem bliver det en over-

vindelse at skulle udfordre sig selv. Og for en terapeut bli-

ver kunsten derfor at vælge balanceudfordringer på rette 

niveau samt at give den rette motivation for at træne og 

lave øvelser. 
Men hvad er det da der trænes og udvikles gennem disse 

aktiviteter? Hvor er det, man kan forvente en effekt og en 

ændring som resultat af den sansemotoriske påvirkning?

»Use it or loose it«

Kroppen med alle dens funktioner synes at være i en dyna-

misk tilstand mellem opbygning og nedbrydning, hvilket 

ofte beskrives som det generelle princip: »use it or loose it«. 

Helt tilbage i 1892 beskrev den tyske kirurg Julius Wolff 

dette princip i forhold til knoglernes styrke: 

»Knoglevæv i et raskt menneske eller dyr vil tilpasse sig de 

belastninger, det bliver udsat for. Hvis belastningen på en 

speciel knogle øges, vil knoglen gradvist remodellere sig selv 

og blive stærkere for at modstå denne type belastning. Som 

resultat heraf vil den ydre kortikale del af knoglen blive tyk-

kere. Det modsatte er også tilfældet: hvis belastningen på 

knoglen mindskes, vil knoglen, på grund af den konstante re-

modellering, blive svagere«. 

Ligesom det gælder for knogler, ved man, at muskelstyrken 

tiltager ved træning og svinder ved immobilisering. Og med 

hensyn til konditionen er det kendt, at den kardio-vaskulære 

funktion skal vedligeholdes og forbedres gennem træning1. 

Faktisk synes dette princip at være så generelt gældende, 

at forskerne Mueller og Maluf har formuleret en såkaldt 

»Physical stress theory«2. Denne teori går ud på, at ændrin-

ger i det relative niveau for fysisk belastning resulterer i for-

udsigeligt tilpasningsrespons i al biologisk væv.

Den posturale kontrol kan naturligvis ikke direkte side-

stilles med de ovennævnte fysiologiske processer eller for-

skellige vævstyper, der reagerer på specifi kke belastninger 

og mekaniske stimuli. Men denne kontrol synes dog på til-

svarende vis at forringes ved understimulering og bedres 

ved udfordringer. Man kan undre sig over, hvordan dette 

sker og hvor i kroppen ændringerne foregår. Postural kon-

trol knytter an til den neuro-muskulære kontrol og er betin-

get af sansemotorisk interaktion. Man kan således lidt for-

simplet påstå, at balancetræning foregår »mellem ørerne«. 

Det er derfor relevant at lade sig inspirere af hjerneforsk-

ningen og forsøge at fi nde neurofysiologiske forklaringer på, 

hvad det er, der sker ved træning af den posturale kontrol. 

Og meget tyder på, at der også med hensyn til hjernens 

funktion gælder en form for »use it or loose it«-princip. 

Neuroplasticitet

Hjernen rummer ca. 125 milliarder nerveceller (neuroner). 

Og hver af disse nerveceller modtager input fra op til 

5.000-10.000 andre nerveceller, samtidig med at den en-

kelte nervecelle sender forbindelser til 5.000-10.000 an-

dre af hjernens nerveceller. Netværket af nerveceller udgør 

således en kompleksitet, der overstiger næsten alt andet3. 

Men hvordan opbygges en sådan hjerne, som mennesket er 

beriget med? Professor Jesper Mogensen har som hjerne-

forsker arbejdet med dette område i mange år og i det føl-

gende refereres i forkortet form nogle af hans beskrivelser 

opdelt i nogle hovedfaser3:

1.  I hjernen dannes i første omgang et stort antal nervecel-

ler, og der etableres synaptiske forbindelser mellem dis-

se – i et stort set relevant mønster. Dette opnås gennem 

et antal kemiske styremekanismer, som »viser vej« for 

de udvoksende udløbere – altså axoner og dendritter.

2.  Derefter følger en fase, hvor selektionsmekanismer sik-

rer, at et stort antal af de oprindeligt dannede neuroner 

og forbindelser elimineres. På denne måde forbliver i sid-

ste ende kun de funktionelt relevante nerveceller og for-

bindelser.

Dette princip omkring en oprindelig »overproduktion« fulgt 

af en fase, hvor det irrelevante fjernes, og det anvendelige 

både bevares og styrkes, er en grundlæggende mekanisme. 

Den gælder ikke kun i forbindelse med hjernens oprindelige 

udvikling, men ses også i et vist omfang gennem resten af 

livet. Eliminationen af de uønskede neuroner er et eksempel 

på det, man kalder apoptose – også kendt som programme-

ret celledød4. 
Men hvordan sikres det, at det er de »uønskede« celler, 

der fjernes (altså får udløst apoptose), og de »velfungeren-

de« neuroner der bevares? I denne forbindelse har en ræk-

ke stoffer, som fælles kaldes neurotrofi ner, stor betydning. 

Neurotrofi ner bliver optaget i neuroner – ofte i synapserne 

– og transporteret tilbage til cellelegemet. Et neuron, som 

sender et synaptisk input til et andet neuron, kan modtage 

en form for »bonus« – gennem at få en dosis af en af neuro-

trofi nerne. Dette sker først og fremmest, hvis den synap-

tiske aktivitet mellem neuronerne indgår i en succesfuld 

netværksaktivitet. I cellelegemet påvirker neurotrofi ner-

ne cellens mulighed for at overleve samt en række andre 

aspekter ved nervecellens funktioner – ikke mindst dens 

evne til at være plastisk og foranderlig5. 

3.  Når udviklingsperioden med den omfattende neurondød 

er overstået, følger der en fase domineret af såkaldt sy-

naptogenese, hvor de tilbageværende (og altså overord-

net velforbundne) neuroner foretager en omfattende ny-

dannelse af synapser. Herved udbygges det allerede 

eksisterende netværk. I en vis forstand fortsætter denne 

synaptogenese gennem hele livet, og den særligt omfat-

tende udgave, der fi nder sted under den oprindelige indi-

vidudvikling, fortsætter til et godt stykke tid efter fødsels-

tidspunktet6.
4.  Perioden med den intense nydannelse af synapser ledsa-

ges og efterfølges af en proces, hvor en stor del af de ny-

dannede synapser atter forsvinder, og en række af de ek-

sisterende og nydannede synapser styrkes. 

Igen er der tale om en proces, hvor en oprindelig »overpro-

duktion« ledsages og ikke mindst efterfølges af en periode, 

hvor henholdsvis neuroner og synapser atter »udtyndes« 

gennem en fjernelse af mange og styrkelse af de tilbagevæ-

rende. Ligesom det var tilfældet ved udvikling af neuroner, 

fokuserer udvælgelsesprocessen inden for synapseområdet 

på at eliminere de unyttige og styrke de nyttige synapser.

Motorisk læring
Meget taler for, at der sker en styrkelse af neuroner, som 

indgår i aktive netværk. For at træne og fremme den sanse-

motoriske kontrol må dette formodentligt betyde, at de 

neuroner der indgår i den sansemotoriske kontrol, skal be-

nyttes mest muligt. Synaptogenesen vil sandsynligvis blive 

stimuleret gennem meningsfulde aktiviteter og visse dele 

af hjernens funktion vil blive faciliteret af berøring og be-

vægelse. I et forsøg med en kompliceret balanceop gave så 

man således en øget mængde grå substans inden for både 

pande- og isselappen allerede efter få træningssessioner7.

I fostertilstanden og gennem de første leveår besidder 

nervesystemet en særlig høj grad af plasticitet. På nogle 

områder er den voksne hjerne mindre formbar8. Men grund-

principperne omkring styrkelse af hjernens nyttige forbin-

delsesmønstre og fjernelse af det unyttige eller overfl ødige 

bevares livet igennem. Og takket være disse former for pla-

sticitet kan hjernen i både sygdom og sundhed tilpasse sig 

til omstændighedernes skiftende krav – og dynamisk for-

mes af træning og oplevelser9. Ved at anvende den kan man 

ikke alene bevare, men forbedre hjernen. Og ved at udfordre 

hjernen med sansemotoriske udfordringer, vil man dermed 

skabe motorisk læring samt bevare og forbedre forudsæt-

ningerne for den posturale kontrol.

En komplet referenceliste kan downloades på http://www.

boernefysioterapi.dk/Medlemmer/Born-i-Fokus/Reference-
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Hvor i den pædagogiske dagligdag kan børn og voks-ne få pulsen op og boble af bevægeglæde? Hvor meget dug kommer der på ruderne, når børn og voksne danser til »Gravkoen«? Hvor fordybet og koncentreret er børn og voksne, når de dagligt i december åbner en låge med yogaøvelser i yogajulekalenderen?Kroppen på Toppen i børnehøjde er en tidlig indsats med et sundhedsfremmende perspektiv rettet mod alle børn fra 0-6 år i Aalborg kommune. Alle børn skal have kroppen på toppen ved at få mere fysisk aktivitet, røde kinder, hjerte-banken og sved på panden implementeret i den daglige pæ-dagogiske praksis både i vores daginstitutioner og i dagple-jen. Aktiviteterne planlægges, så de målrettes og udfordrer det enkelte barns motoriske udvikling.

Fra projekt til daglig indsats
Kroppen på Toppen i børnehøjde startede som projekt i Aal-borg kommune i 2007 med to fysioterapeuter som initiativ-

KROPPEN  
  på TOPPEN  
    i børnehøjde

tagere. Begge har arbejdet som børneterapeuter samt i an-dre sundhedsfremmende projekter. Projektet forløb over tre år og alle kommunens 150 daginstitutioner deltog. Alle medarbejdere og ledere deltog i en kursuspakke, hvor de fik viden om betydningen af fysisk aktivitet for børns udvik-ling, læring, trivsel og sundhed. Det blev højt prioriteret, at den sundhedsfaglige viden og teori blev koblet til hverda-gens pædagogiske praksis og mantraet blev »det du lærer i dag skal afprøves i institutionen i morgen, fordi det er muligt og fordi du har lyst.« I kursuspakken var der desuden besøg i daginstitutionerne af DGI, de lokale idrætsforeninger og fy-sioterapeuterne, hvor der blev afholdt kursus både for børn og voksne med pulsen oppe og varierende fysiske aktivite-ter i den pædagogiske kontekst. 
Børns umiddelbare bevægeglæde og lyst til fysisk aktivi-tet var omdrejningspunkt, og desuden var der fokus på, at det pædagogiske personale var rollemodeller, som inspi-rerede og motiverede til bevægelse og fysisk aktivitet. For at holde gryden i kog afholdtes hvert år temadage f.eks. med boldspil, dans, cirkus, børneyoga mv. Derudover invol-verede vi forældrene ved at deltage på aktive »forældre-kaffe«, hvor der både var baggrundsviden om, hvorfor børn har behov for at bevæge sig samt en praktisk del, hvor både børn, forældre og personale var fysisk aktive og f.eks lege-de »millionbøf« eller sang »jeg løb mig over sø og land«. Til fastholdelse af projektet og alle de ideer som udsprang, op-rettede vi en hjemmeside med let tilgængelige ideer til fy-sisk aktivitet. Kroppen på Toppens hjemmeside kan ses på følgende link: https://kroppenpaatoppen.dk/

Kroppen på Toppen er ikke længere et projekt, men fast  implementeret i den pædagogiske praksis i dagplejer, vugge-stuer og børnehaver i Aalborg kommune, med fysisk aktivitet  og bevægeglæde som en naturlig del. Det vil sige, at der år-ligt tilbydes temadage og der fortsat afholdes grundkurser  for nyansatte. Ud af det oprindelige projekt er der udsprunget  flere efterfølgende projekter som »Kroppen på toppen i dag-plejen«, hvor arbejdsmiljøindsatsen går hånd i hånd med børns selvhjulpethed. I 2016 afsluttedes et treårigt »Krop-pen på Toppen i naturen«, hvor fysisk aktivitet, friluftsliv og læring med naturen som ramme er omdrejningspunktet.

Tværfaglighed
Tværfagligheden mellem fysioterapeuter og pædagoger har været vigtig for udviklingen på sundhedsområdet for børne-ne i kommunens daginstitutioner og dagpleje. Indsatsen har 

med al tydelighed vist, at det er berigende for to forskellige  faggrupper at mødes på sundhedsfeltet. Vi kan se, at vi som fysioterapeuter har en hel anden tilgang til krop og bevæ-gelse end pædagoger. Vi er som fysioterapeuter mere direkte og målrettede omkring at udfordre børns motoriske kompe-tencer og stimulere deres bevægeglæde, mens pædagoger er rigtig gode til at tænke udvikling af børns kognitive pro-cesser. Når fysioterapeuter og pædagogers faglighed sup-plerer hinanden, går det hele op i en højere enhed. 

Bevægeglæde
Vores erfaring er, at hvis teori og forskningsresultater om-kring sundhed og fysisk aktivitet skal implementeres i den pædagogiske praksis i hverdagen, så er det vigtigt hele tiden  at underbygge teorierne med praksisnære eksempler og på  egen krop f.eks mærke, hvordan sundhedsstyrelsens anbe-falinger omkring moderat og højt intensitetsniveau føles. Di- daktisk har vi haft overvejelser om, hvilken sundhedsviden der skal på dagsordenen og ikke mindst hvordan. Vi er me-get bevidste om dialog og refleksioner som en del af under-visningen samt at deltagerne selv er fysisk aktive på kurserne  og får en form for sidemandsoplæring. Det at tænke forskel-lige didaktiske metoder ind, rammer givetvis flere af delta- gerne. Desuden er det vores oplevelse, at når voksne oplever  egen bevægeglæde, er det lettere efterfølgende at under-støtte børns bevægeglæde. Bevægeglæde grundlægges i  barndommen, og vi gør en del ud af, at det pædagogiske per- sonale derfor har et særligt ansvar for at understøtte børns 
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len eller andre steder. Samtidigt giver statementet mulig-

hed for at sætte fokus på andre områder, hvor fysioterapeu-

ter med specialviden indenfor det pædiatriske speciale har 

en berettigelse.Statementet beskriver fysiotera peutens kompetencer og 

berettigelse ind i Folkeskolen og beskriver blandt andet, at fy- 

sioterapeuten har sundhedsfremmende viden samt ekspertise  

til at fremme og gennemføre fysisk aktivitet hos børn og unge  

både indenfor fysisk og psykisk sundhed. Vi er som fysiotera-

peuter dygtige til at identificere og støtte børn med særlige  

behov, således at de også er fysisk aktive. Vi kan med vores 

faglighed være medvirkende til, at forhindre at de muskuloske- 

letale sygdomme stiger hos børn og unge. Dertil har vi faglig 

relevant viden om ergonomiske miljø for børn på skolerne.

DSPF´s opgave bliver at bidrage til oversættelsen af det 

nordiske konsensusstatement til dansk samt gennem sam-

arbejde og dialog, at bidrage med forslag til tilpasninger, 

så anbefalingerne bliver relevante i forhold til vores loka-

le, danske forhold samt at bidrage med at identificere om-

råder og indsatser, som vi finder vigtige for vores speciale i 

Danmark.
Vi har afholdt møde med Danske Fysioterapeuters faglige 

chef og den faglig konsulent på området, ovennævnte og bi-

draget med vores holdning og overvejelser ind i dette. Næ-

ste skridt er nu oversættelse samt tilpasning, så den ende-

lige danske version kan blive klar. Så vær klar til at læse og 

tage statementet i brug, når det kommer.

Jeg ønsker jer alle et godt efterår og vinter – og håber at 

se rigtig mange af jer ved vores arrangementer  

i efteråret og til fagkongres 2018.

  Anette Bentholm Ph.d. fra Institut for Idræt og Ernæring,  

KU, i 2017. Fysioterapeut, samt studeret idræt  
fra SDU og KU Lektor på fysioterapeutuddannelsen, UCN 

abn@ucn.dk  

Baggrund – elever med autisme og ADHD og 

skoleidrættenPå grund af inklusionsloven er der i dag færre, der modtager 

specialundervisning, og flere børn der undervises i almen-

undervisningen. Det vurderes at op til 43 % af de elever, der 

er blevet inkluderet i den danske folkeskole, er elever med 

autisme og ADHD (1, 2). En målgruppe, der oftest før især 

2012, var tilknyttet specialtilrettelagt skoletilbud, og dermed  

ekskluderet fra almenskolen, og måske af den grund en mål-

gruppe, som lærere og pædagoger peger på at være vanske-

lige at inkludere i skolens hverdag (6). Mange evaluerings-

rapporter viser, at der har været begrænset opbakning til 

inklusion, kun 15 % af lærerne bakkede i 2015 op omkring  

inklusionsmålsætningen (4, 6). Ligeledes peger lærere og 

pædagoger stadig på, at de mangler strategier og redskaber 

til at understøtte elever, især specielt de der har autisme og 

ADHD (6). Idrætsfaget beror i meget højere grad end de øv-

rige fag på sociale interaktioner og samarbejde ud over mo-

toriske færdigheder og en god sundhed. Der er også sket en 

øget polarisering mellem de elever, der er meget og mindre 

dygtige til idræt, en polarisering, som må formodes ikke er 

blevet mindre siden inklusionsloven (7). Intentionen om inklu- 

sion er derfor sårbar ikke mindst for faget idræt, og kan der-

for være en af forklaringerne på, at op til 25 % af de inklude-

rede elever ekskluderes fra et fag som idræt i folkeskolen (5).
Ph.d. afhandling og metodisk tilgang

Denne artikel tager udgangspunkt i min Ph.d. afhandling, 

der har titlen: »Du må ikke løbe uden for banen«. Det er 

en processociologisk undersøgelse, hvor det er mit mål at 

under søge de muligheder og begrænsninger, der er for  

inkluderende processer i skoleidrætten for elever med 

autisme og ADHD. Empirien er indsamlet på to skoler i 

Aalborg Kommune, hvor jeg har fulgt i alt 11 fokuselever 

med autisme og ADHD. Undersøgelsen ligger inden for det 

fortolkningsmæssige para digme (8), og der anvendes pri-

mært kvalitative forskningsmetoder, som deltagende  

observationer primært i idrætsundervisningen, individuelle  

interviews med alle fokuseleverne, skolelederne og den 

pædagogiske konsulent i kommunen. Der er endvidere  

foretaget uformelle interviews med forældrene til foku-

seleverne og fokusgruppeinterviews med fokuselevernes 

idrætslærere, samt netværksanalyser i de klasser, hvor  

fokuseleverne går. Undersøgelsen bygger på en processo-

ciologisk metodologi, der er delt op i en makro- og mikro-

del (9). I denne artikel vil jeg kun præsentere dele af min 

mikroanalyse, som også er afhandlingens primære om-

drejningspunkt. 

Inklusions- og  eksklusionsparadokset
–  når elever med autisme og ADHD  
skal inkluderes i skoleidrætten

Inklusionsloven fra 2012 manifesterer endegyldigt ideen om inklu-

sion i den danske folkeskole med baggrund i at,

-  Danmark underskrev Salamanca-erklæringen i 1994, om børns 

lige ret til uddannelse uanset handicap (1). 

-  Udgifterne til specialområdet steg betydeligt op igennem 

1990´erne (2). -  Øget eksklusionskultur i samfundet, med flere specialiserede til-

bud til elever med faglige og sociale vanskeligheder i skolerne (3).

  Hanne Christensen Formand for DSPF SD, MLP 
hanne.chr@live.dk 

N år I læser denne udgave af ’Børn i fysioterapi’ er 

efteråret godt i gang og bestyrelse og udvalg vil 

være travlt optaget af flere forskellige opgaver – 

Både opgaver, som vi selv har igangsat og opgaver, 

som vi løser på opfordring fra andre.
Tre eksempler på opgaver er, Årskonferencen som vores 

arbejdsgruppe for faglige aktiviteter hvert år afholder i uge 

41, arbejdet med at beskrive vores speciale i samarbejde 

med Dansk Selskab for Fysioterapi og tilpasning af et nor-

disk statement omkring børnefysioterapi, her har Danske 

Fysioterapeuter efterspurgt vores holdninger og ekspertise.

Det nordiske statement er et eksempel på en opgave, 

hvor vi glædes over at Danske Fysioterapeuter fortsat giver  

børneområdet stor politisk opmærksomhed. På initiativ af 

formændene for de nordiske fysioterapiorganisationer, har 

organisationerne i fællesskab udarbejdet et statement med 

titlen: »Physiotherapy and well-being of children –the role 

of Physiotherapists in school healthcare«. Det overordne-

de formål med statementet er sammen at sætte fokus på, 

hvordan stærkere motoriske færdigheder giver klogere, 

sundere og mere glade børn. 
Som nogle af jer måske læste om i sommers, præsente-

rede Danske Fysioterapeuter og de øvrige organisationer  

statementet på verdenskongressen for fysioterapeuter i 

Cape Town i Sydafrika – og skabte dermed stor opmærk-

somhed om emnet børn i bevægelse – tak for det! 

Den fulde udgave af det nordiske konsensus statement 

kan læses her: https://fysio.dk/globalassets/documents/ 

nyheder/konsensusstatement-2017.pdf
Danske Fysioterapeuter fortsætter gennem statementet 

arbejdet med at få flere fysioterapeuter ansat i folkesko-
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