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betydelige motoriske vanskeligheder, at det har stor indflydelse på deres dagligdag. Det kommer til udtryk i
aktiviteter, der stiller krav til fin- og grovmotorisk kunnen – altså når børnene skal tage tøj af og på, spise,

tegne, klippe, gribe, cykle og så videre. Disse børn kan også have sproglige vanskeligheder,
koncentrationsbesvær og svært ved at indgå i sociale sammenhænge. Motorisk usikre børn sammenfatter teori

og praktisk erfaring på området. Behandling af børn med sansemotoriske vanskeligheder rummer mange
udfordringer. Bogen præsenterer viden på et overordnet plan og giver konkrete anvisninger inden for

undersøgelse og intervention. Motorisk usikre børn henvender sig primært til ergoterapeuter og
fysioterapeuter, der arbejder inden for børneområdet. Studerende på disse uddannelser kan også have stor

glæde af bogen. Det samme gælder børnelæger, afspændingspædagoger og pædagoger med interesse for børn
med motoriske vanskeligheder.
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