
FÅ ET BARN DER STRUTTER AF SELVVÆRD
I Superbarn får du masser af inspiration til at stimulere dit barn - uanset om det er tre 
måneder og skal lære at ligge på maven, tre år og måske lidt af en klodsmajor, eller en 
syvårig, der bliver træt i hovedet og har svært ved at knække læsekoden.

NYHED!

KLIK HER
OG LÆS MERE

OM BOGEN

http://gad.dk/superbarn


SÅDAN FÅR DU ET 
NY BOG



STYRK
DIT BARNS SYN,
SELVVÆRD OG

SANSER

SUPERBARN

Vil du gerne have et barn, der 
strutter af selvværd? Som er i 
god kontakt med sin krop og 
sine sanser, og som er glad og 
nysgerrig på livet? Selvfølgelig 
vil du det. Nu kommer bogen, 
der fortæller, hvordan du opnår 
alt dette.





Flere små mennesker har problemer 
med synet, selvværdet, motorikken 
og indlæringen. Men det er aldrig for 
sent at rette op på det, hvis du ved, 
hvad du skal kigge efter, og får red-
skaberne til at stimulere på den rigtige 
måde.

I BOGEN SUPERBARN får du masser af inspiration til 
at stimulere dit barn - uanset om det er 3 måneder 
og skal lære at ligge på maven, 3 år og måske lidt af en 
klodsmajor, eller en 7-årig, der bliver træt i hovedet og 
har svært ved at knække læsekoden.

Forfatterne Maria Beadle og Anni Kirk, som er hen-
holdsvis optometrist og folkeskolelærer, har hjulpet 
tusindvis af børn med de banebrydende metoder, der 
beskrives i bogen her.

Bogens første del giver anvisninger på god hverdags-
stimulering fra 0-12 år. Anden del gennemgår begre-
ber som hjernens modning, syn og samsyn, reflekser 
og sanser - det hele hænger nemlig sammen.

SUPERKRÆFTER TIL ALLE

Alle børn har potentiale til at blive “superbørn”. Alle 
forældre har potentiale til at være “superforældre”. 
Bogen Superbarn bog sætter fokus på, hvordan dit 
barn stimuleres til at blive et superbarn. Et barn med 
en sund portion selvtillid og et tårnhøjt selvværd i en 
krop, der motorisk og sansemæssigt fungerer optimalt.

Det handler om, at dit barn får optimale betingelser 
for at udvikle sit medfødte potentiale. Superbørn er 
ikke en bestemt type børn med penge på lommen og 
høj IQ. Det er alle slags børn fra alle sociale lag og kul-
turer. Fællesnævneren er, at barnet er blevet stimuler-
et motorisk, visuelt, sansemæssigt, hjernemæssigt og 
følelsesmæssigt efter det rette udviklingstrin. Og med 
anerkendelse, respekt og behovsopfyldelse fra kærlige 
forældre.

Som forælder kan du måske være i tvivl om, hvorvidt 
der er noget galt. Bør du være bekymret, eller er det 
helt normalt, at dit spædbarn ikke gider ligge på ma-
ven? At dit børnehavebarn er lidt klodset? Eller at dit 

skolebarn er meget træt i hovedet hver dag? Og hvad 
er det egentlig, problemet bunder i - hvor tager du 
fat? Tjeklisten her kan give dig en idé om, hvorvidt der 
måske er noget, dit barn mangler at få stimuleret. 

0-1 ÅR
• Kan ikke lide at ligge på maven.
• Vil ikke kravle eller har kun kravlet i kort tid.
• Bevæger sig næsten ikke - vil hellere bare sid-
de stille.
• Bryder sig ikke om at blive nusset.
• Det ene øje skeler - måske skiftevis.

1-3 ÅR
• Har svært ved at holde øjenkontakt i længere 
tid og vil hellere se væk.
• Kan ikke lide forlystelser, der drejer rundt.
• Falder og slår sig ofte.
• Har altid fuld fart på og kan ikke gøre tingene 
langsomt.
• Går på tæerne og ikke på flad fod.

3-6 ÅR
• Klager over hovedpine.
• Gnider ofte øjnene - holder eventuelt en hånd 
for det ene øje eller kniber det i.
• Bliver køresyg.
• Gider ikke tegne, klippe, lave perler eller an-
det, der foregår tæt på, hvor øjnene skal bruges.
• Kan ikke holde ud at være i større forsamlinger 
som en stor familiefest - bliver helt “umulig”.
• Holder sig i baggrunden i leg med andre.

6-9 ÅR
• Langsom til at lære at læse.
• Svært ved at koncentrere sig om læsning, men 
kan sidde i timevis med spil/tv.
• “Ser” stadig med fingrene og piller ved alt. 
• Kan ikke sidde stille på stolen.
• Siger “jeg kan ikke”, før han/hun har forsøgt.

9-12 ÅR
• Kan ikke følge med i undertekster på TV.
• Læser med en finger som hjælper.
• Kan ikke huske, hvad han/hun netop har læst.
• Lav læsehastighed.
• Bevæger munden, når han/hun læser inde i 
hovedet.
• Generelt svært ved at tro på egne evner.



Måske sidder du nu og tænker: “Åh nej, jeg nåede ikke 
at stimulere alt det, jeg skulle, mens tid var”. Heldigvis 
er det aldrig for sent - uanset, om dit barn er 1 eller 
9 år. Og uanset om du kunne sætte et eller flere hak-
ker på listen, er du nok blevet nysgerrig på dit barns 
udvikling. Med den nysgerrighed er du allerede godt 
på vej. 

FLERE GLADE BØRN, TAK!

Som fagpersoner ser vi alt for mange børn med dår-
lig motorik, nedsat sansebearbejdelse, nedsat samsyn 
(øjnenes evne til at arbejde sammen), dårligt selv-
værd, urealistisk selvtillid og børn, der har svært ved at 
begå sig socialt og indlæringsmæssigt. Typisk begynder 
problemerne først at blive tydelige, når barnet kom-
mer i skole. 

• 3-5 BØRN i hver skoleklasse sidder typisk med 
et uopdaget samsynsproblem. Samtidig foregår 
op til 80-90% af al indlæring i de første skoleår 
visuelt.

• MINDST 20% har ukoordinerede øjenbe-
vægelser, hvilket nedsætter læsehastigheden.

• OP MOD 20% har nedsat fokuseringsevne, 
hvilket gør det svært at stille skarpt på bogstav-
erne i en tekst samt at skifte fokus fra tavle til 
bog og omvendt.

• VED SKOLESTART har 80-90% af børnene 
stadig ufrivillige medbevægelser og/eller nedsat 
vestibulær balance, hvilket gør det svært at sidde 
stille.

• OP TIL 15% af børn og unge har svært ved 
at foretage krydsbevægelser, hvor højre og ven-
stre hjernehalvdel skal samarbejde. Det kan give 
problemer med tekstanalyse og tekstforståelse.

Tendensen er stigende, og stort set alle, der har med 
børn at gøre, slår alarm. Samtidig bliver flere børn 
stressede, flere får diagnoser og færre børn kommer 
igennem folkeskolen med optimale faglige færdigheder. 
Ikke noget, der hjælper på selvværdet.

Heldigvis er der en masse, du som forælder kan gøre 
for at stimulere dit barns sanser, motorik og hjerne. 

Du kan begynde, fra dit barn er helt nyfødt, men det 
er aldrig for sent at starte. Og måske gør du allerede 
meget af det i forvejen. Det er nemmere, end det 
lyder. Det er ganske gratis, og det giver endnu mere 
udbytte, end du overhovedet tør drømme om.

Det er dig, der sidder med løsningen. Bogen Superbarn 
er en håndbog til dig som forælder, baseret på mange-
årige erfaringer og faglig viden.

PROBLEMER MED INDLÆRINGEN

Som henholdsvis folkeskolelærer og coach (Anni Kirk) 
og optometrist og samsynstræner (Maria Beadle) ser 
bogens forfattere flere børn med lavt selvværd, mo-
toriske og synsmæssige problemer. Problemer med 
motorik og syn giver barnet store udfordringer med 
indlæringen. Det kan simpelthen være svært at se på 
tavlen, lære at læse, koncentrere sig og sidde stille på 
stolen.

Måske derfor sidder der flere og flere børn i skolen 
med diagnoser af forskellige slags. Diagnoser, som i 
mange tilfælde handler om problemer med motorik, 
syn og sanser, og som du som forælder kan hjælpe 
barnet af med ved den rette stimulering. 

Når børn kæmper med lavt selvværd, kan det hand-
le om flere ting. I dag er der mange forskellige op-
dragelsesstrukturer og familiemønstre, børnene skal 
agere i. Nogle gange kommer vi som forældre des-
uden til at give vores børn for meget ansvar i form af 
mange valgmuligheder og ting, de skal tage stilling til. 
Alt sammen i den bedste mening.

Bogen hjælper dig med at skabe en god basis for dit 
barn til at klare sig både indlæringsmæssigt og socialt, 
både i og uden for skolen. Dels ved at sørge for, at alle 
de motoriske, sansemæssige og synsmæssige evner, 
som skal bruges for at klare sig i skolen, fungerer op-
timalt. Dels ved at fokusere på, at du så tidligt som 
muligt i dit barns liv stimulerer og opbygger et godt 
selvværd hos dit barn.

DIT BARNS SANSER

I løbet af de første leveår udvikles barnets motorik, syn 
og hjerne i et samspil med hinanden, med dig samt 
resten af barnets nære verden. Dit barns billede af 
verden skabes ud fra barnets sanser, og derfor er det 
meget vigtigt, at barnets sansesystem virker perfekt.



Barnets selvværd og selvtillid vil udvikles sideløbende 
og er meget afhængigt af barnets relationer til dig og 
de andre vigtige voksne.

INDLÆRING PÅ HØJT PLAN

Dit nyfødte barn står foran en masse spændende ud-
fordringer. Det er derfor vigtigt at få stimuleret ham/
hende i den rigtige retning. Dit barn kan kun lære at 
bevæge sig korrekt, hvis det sanser korrekt. 

Brug af syn, sanser, balance og motorik er grundlaget 
for al indlæring - både som lille barn, som skolebarn, 
ung og senere som voksen på en arbejdsplads. At 
være god til indlæring kræver en god motorik, balance 
og sansning, en velfungerende hjerne og kontrol over 
alle følelserne. 

En baby har over 100 milliarder nerveceller i sin hjerne. 
Nervecellerne får først næring, når de bliver stimuleret 
og brugt. Gennem hele livet dannes nye forbindelser 
mellem nervecellerne, ligesom de enkelte nervecel-
ler kan dele sig. De nye forbindelser dannes netop 
gennem stimulering. 

Man kan grundlæggende sige, at en hjerne udvikler sig, 
som den stimuleres til både gennem krop og sanser, 
men også via påvirkning fra omgivelserne - ikke mindst 
fra dig. Modningen af dit barns nervesystem hænger 
sammen med dit barns erfaringer og oplevelser med 
dig. Derfor er der også forskel på, hvornår det enkelte 
barn når et bestemt udviklingstrin.

Kun cirka 30% af hjernen er ved fødslen fastlagt til 
forudbestemt lærdom. Det betyder, at der er cirka 
70% tilbage til ny viden. Det er derfor op til dig og 
dit barn samt barnets omgivelser at udnytte de 70% 

bedst muligt, så barnet stimuleres til at udnytte sit po-
tentiale fuldt ud og blive et superbarn.

STØT BARNET I UDVIKLINGEN

Undervejs i udviklingen fra nyfødt baby til gående barn 
over skolebarn til teenager skal dit barn igennem en 
mængde udviklingstrin, både motorisk, visuelt og men-
talt, samtidig med at hjernen udvikler sig eksplosivt. 
Alle udviklingstrinnene hænger sammen.

Når barnet har taget et udviklingstrin, vil det ofte 
reagere mentalt. Den rytme, som indtil nu har fungeret 
fint, er der ikke længere, dit barn begynder måske at 
græde over ingenting, sover dårligt og spiser ikke, som 
han/hun plejer. 

Det skyldes, at dit barns verden ved hvert udviklings-
trin bliver ændret. Barnet bliver mere bevidst om ver-
den omkring sig og kan for hver gang benytte sig af nye 
færdigheder.

Hvis du som forælder kan rumme dit barn og være 
forstående over for disse udsving, hjælper du dit barn 
godt på vej i sin udvikling. Husk på, at du ikke kan 
kysse, kramme og forkæle dit barn for meget.

LÆS MERE

Du kan læse mere om bogen Superbarn på 
WWW.GAD.DK/SUPERBARN

Du kan også læse et UDDRAG AF BOGEN

Kun cirka 30% af hjernen er ved fødslen fastlagt 
til forudbestemt lærdom. Det betyder, at der 
er ca. 70% tilbage til ny viden. Det er derfor 
op til dig og dit barn samt barnets omgiv-
elser at udnytte de 70% bedst muligt, så 
barnet stimuleres til at udnytte sit po-
tentiale fuldt ud og blive et superbarn.
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