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Kære	  forældre	  med	  dyspraksi	  inde	  på	  livet…	  
...I	  forbindelse	  med	  et	  specialeprojekt	  søger	  vi	  børn	  i	  alderen	  6-11	  år	  med	  grovmo-
torisk	  (generel)	  dyspraksi/Developmental	  Coordination	  Disorder	  (DCD).	  
Projektet	  er	  et	  specialeprojekt	  på	  Institut	  for	  Idræt	  og	  Ernæring,	  Københavns	  
Universitet	  i	  samarbejde	  med	  Klinisk	  Ganglaboratorium	  på	  Hvidovre	  Hospital.	  
Projektet	  har	  fokus	  på	  at	  undersøge	  balancen	  hos	  børn	  med	  dyspraksi,	  samt	  
hvordan	  denne	  spiller	  ind	  i	  forskellige	  funktionelle	  bevægelser.	  	  
	  
Formål	  
DCD-‐forskning	  er	  stadig	  forholdsvist	  nyt,	  og	  behandlingssystemet	  omkring	  lidel-‐
sen	  i	  Danmark	  kan	  stadig	  lære	  meget	  af	  forskningen.	  Der	  er	  påvist	  afvigelser	  på	  
balancen,	  men	  der	  er	  ligeledes	  tegn	  på,	  at	  problematikken	  hos	  børnene	  kan	  ligge	  
i	  den	  motoriske	  planlægning.	  Vi	  ønsker	  derfor	  at	  teste	  børnene	  på	  både	  sanseni-‐
veau,	  men	  også	  på	  et	  mere	  overordnet	  bevægelsesniveau.	  Derved	  ønsker	  vi	  at	  
blive	  klogere	  på	  problematikkerne	  med	  henblik	  på	  at	  forbedre	  behandlingsmu-‐
ligheder	  og	  indsatsen	  for	  disse	  børn.	  
	  
Deltagelse	  
For	  at	  kunne	  deltage	  i	  projektet	  skal	  dit	  barn	  

-‐ have	  grovmotorisk	  dyspraksi	  eller	  DCD	  
-‐ være	  i	  alderen	  6-‐11	  år	  	  
-‐ være	  fri	  for	  andre	  følgelidelser	  (eks.	  ADHD,	  autisme).	  Andre	  former	  for	  

dyspraksi	  må	  gerne	  være	  diagnosticeret.	  	  
	  
Tests	  
Projektet	  fokuserer	  på	  barnets	  bevægelsesmønstre	  og	  motorik,	  og	  undersøger	  
derfor	  med	  biomekaniske	  metoder	  barnet	  ved	  forskellige	  funktionelle	  bevægel-‐
ser.	  Dette	  kan	  være	  hink	  mellem	  tæpper,	  stående	  balance	  etc.	  Dit	  barn	  vil	  derfor	  
på	  intet	  tidspunkt	  blive	  udsat	  for	  ubehag.	  Dit	  barn	  vil	  kunne	  blive	  påført	  reflekte-‐
rende	  markører	  med	  plaster	  til	  3D-‐filmning,	  men	  dette	  medfører	  ikke	  nogen	  irri-‐
tation	  eller	  smerte.	  Ingen	  af	  testene	  er	  af	  udmattende	  karakter,	  og	  de	  udføres	  af	  
to	  fysiologisk	  uddannede	  studerende	  med	  stor	  erfaring	  indenfor	  pædagogisk	  
arbejde.	  Så	  der	  vil	  blive	  taget	  godt	  hånd	  om	  jer	  alle	  sammen.	  	  
	  
Hvor	  krævende	  er	  det?	  
Deltagelse	  i	  projektet	  indebærer	  2	  besøg	  i	  vores	  testlokaler	  i	  København/Hvid-‐
ovre	  i	  løbet	  af	  perioden	  oktober	  2013-‐februar	  2014.	  Hvert	  besøg	  vil	  have	  en	  va-‐
righed	  af	  ca.	  2	  timer.	  
Yderligere	  ønsker	  vi	  information	  i	  forbindelse	  med	  forløbet	  omkring	  diagnosti-‐
cering	  af	  jeres	  barn,	  og	  den	  behandling	  I	  er	  blevet	  tilbudt.	  	  
	  
Vi	  håber	  projektet	  har	  fanget	  jeres	  interesse,	  og	  at	  I	  har	  lyst	  til	  at	  hjælpe	  os	  med	  
at	  blive	  klogere	  på	  dyspraksi,	  og	  problematikkerne	  forstyrrelsen	  indebærer.	  	  
	  
For	  spørgsmål	  og	  tilmelding	  kan	  I	  kontakte	  Merete	  Brink	  Speedtsberg	  &	  Sofie	  
Bouschinger	  på	  dyspraksiprojekt@gmail.com	  
Eller	  tlf.	  26711334	  &	  29860686	  


