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Hvordan? Et snapshot af
psykologisk testning af børn med 
CP I Danmark

CP Cog – et Skandinavisk
initiativ

Hvorfor? Inklusion og 
betydningen af at 
være med og lære
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TYPISKE KOGNITIVE 
FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSER VED CP

Perceptuelle vanskeligheder (visuelle, auditive) 

 Fx kortikale synsnedsættelser (CVI)

 Visuo-spatiale forstyrrelser

 Visuo-konstruktive vanskeligheder (hånd-øje koordinering)

Opmærksomhedsforstyrrelser

Eksekutive forstyrrelser

Hukommelsesvanskeligheder

Sprog- og kommunikationsvanskeligheder
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• Indlæringsvanskeligheder: Frampton, Yude & Goodman (1998): ca 1/3 havde

indlæringsvanskeligheder.

• Adfærdsvanskeligheder: 25 %– 60 % med adfærdsproblemer, fx ADHD-lignende

problematikker (Bøttcher & Dammeyer, 2014)

• Psykologiske og psykiatriske problemstillinger: 25 %– 60 % med psykologiske eller

psykiatriske problemer; angst, depression, sociale problemer (Bøttcher & Dammeyer, 2014)

Frampton, Yude & Goodman (1998): The prevalence and correlates of specific learning difficulties in a representative sample of children with

hemiplegia. British journal of educational psychology.

Bøttcher & Dammeyer (2014).  Disability as a risk factor? Development of psychopathology in children with disabilities. Research in 
developmental disabilities. (Oversigtsartikel/review)

BØRN MED CP HAR FORHØJET RISIKO FOR 
AFLEDTE VANSKELIGHEDER
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RACKAUSKAITE, ET AL., 2016

Forældre til 462 børn med CP (8-15 år) deltog

Screening med Child Behavior Checklist

46 % positive for psykopatologi

Associeret med generel nedsat kognitivt funktionsniveau.

Langt fra alle med positiv screening havde været udredt af psykolog eller psykiater.

Rackauskaite et al. (2016). Screening for psychopathology in a national cohort of 8- to 15-year-old children with cerebral palsy. Research in 
developmental disabilities, 49-50
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Weber et al., (2016). Sammenlignede en barne- og en voksengruppe med CP på en række 

sceeningsinstrumenter (VABS, CBCL, SDQ). Fandt samme niveau af 

opmærksomhedsvanskeligheder og sociale relationsproblemer i begge grupper.

Goodman (1998). Opfølgningsstudie. Efter fire år blev de børn, der ved T1 var blevet 

identificeret som havende psykologiske/psykiatriske problemer, igen identificeret.

-> De vokser sig ikke fra problemerne

Weber et al. (2016). Behavioral and emotional problems in children and adults with cerebral palsy. European Journal of pediatric neurology, 
20.

Goodman (1998). The longitudinal stability of psychiatric problems in children with hemiplegia. J. Child Psychol Psychiat, 39(3).

PSYKOLOGISKE OG PSYKIATRISKE 
PROBLEMER I ET LANGTIDSPERSPEKTIV
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CP COG

Bøttcher et al. (2015) Systematic cognitive follow-up of children with cerebral palsy – the development of an 

assessment and follow-up protocol. Scandinavian Journal of Disability Research. 

http://dx.doi.org/10.1080/15017419.2015.1091035 
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Tværfagligt Center for børn og 

unge, Vejle (PPR)

Nordsjællands Hospital, Børne-

og Ungeafdelingen

VISO

Deltagere

Seks familier med barn med CP 

på mellem 6 og 11 år

To familier med børn med CP 

på 5 år (året inden skolestart)

To familier

Dreng 10 år

Pige 6 år

Rekruttering

Brev til familier med relevante 

børn via CP registret. 

Brev i forbindelse med 

udviklingsundersøgelsen. 

Via faglige relationer.

Inklusionskriterier

5 til 11 år, placering i 

normalskole, bosiddende i Vejle 

kommune.  

13 børn og deres familier blev 

indbudt, 6 valgte at deltage. Et 

barn var allerede testet. De 

resterende fik tilbudt, og 4 valgte 

at tage imod tilbuddet.

Inklusionskriterie: Deltagelse i 

udviklingsundersøgelse. 

Udviklingsundersøgelse 

tilbydes børn i regionen med 

lettere CP.

Seks familier blev indbudt, to 

valgte at deltage.

VISO forløb

Data

Forældreinterview.

Lærerinterview.

Opfølgende forældreinterview 

efter undersøgelsen.

Psykolograpporter

Forældreinterview

Psykolograpporter

Forældreinterview

Psykolograpporter

PSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER AF BØRN
MED CP I DANMARK

Bøttcher, Falkenstrøm & Nielsen, (2014). Kognitive undersøgelser af børn med cerebral parese som grundlag for inkludering i 

skolealderen. Pædagogisk psykologisk tidsskrift, 5/6
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Usikkerhed og behov for viden:

Mor til ’Frederik’ på 7 år, i almindelig klasse uden støtte: ”Han klarer sig fint, det skal 
ikke blæses op. Men omvendt vil jeg gerne have at de er opmærksomme på de 
ting, man nu skal være opmærksom på. Men der er mange andre i klassen, der er 
meget mere urolige, der har andre udfordringer, der syner større. Med Frederik er 
det mere inde bag facaden, hans udfordringer ligger”.

Lærer til ’Frederik’: ”Nu har han det i en grad, hvor det ikke rigtig påvirker hans 
skoledag, så jeg synes ikke jeg har manglet det helt store. […] Jeg har altid tænkt 
spastisk lammelse i en meget sværere grad. Jeg har aldrig været klar over at man 
kunne have det i så mild en grad.”

PPR 
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Ny opmærksomhed:

Opfølgende interview med mor til ’Frederik’: ”Lærerne havde slet ikke været 
opmærksomme på at det kunne være sådan noget med arbejdshukommelse.”
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Viden forankret og formidlet i oplevelser:

Far til dreng: ”Han skal lave en test og han er træt, men han accepterer det. Selvom 
han er træt. Men der er fem spørgsmål tilbage. Det var også en ting, hun talte 
meget om, psykologen. Den der med, ikke bare resultatet, men hele forløbet. At 
lave testen”

NORDSJÆLLANDS HOSPITAL, 
BØRNEAFDELINGEN



AARHUS
UNIVERSITETAU

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

Viden og frustration:

Mor til dreng: ”Det, der var været lidt svært er.. de sagde at de så ham da fint 
inkluderet, men med fuld støtte. Og det kan man ikke. Selv de aller aller sværeste, 
de får jo ikke. […] For det første var det sådan en kamel at sluge, at hun 
[pædagogen] mente han havde behov for fuld støtte. Det var sådan lidt.. hmm, 
synes de han er så dårlig? At han har brug for så meget hjælp? Og så derfra og gå 
over til, jamen det kan jo slet ikke lade gøre. ” 
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At blive klædt på til kamp:

Far til pige: ”Det at kunne være på forkant med noget. Vi har kæmpet ½ år med 
kommunen om den stol, hun nu får. Den stol gør netop det, som de sagde oppe til 
udviklingsundersøgelsen – så slipper hun for at sidde og bruge kræfter på at holde 
sig oprejst.”
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Ekspertise:

”Nu har vi lige siden [pige] blev født prøvet at få feedback på alverdens sager. […] 
Men det her var den eneste sådan rigtige undersøgelse, hvor vi har fået sådan 
noget rigtig feedback. Noget vi kunne læse og hvor vi kunne sige, det er de her 
ting, noget vi kunne spørge til. Hvorfor.. hvad betyder det at hun ligger inden for, nu 
siger jeg bare noget, mellem 85 og 87, hvad betyder det, hvordan skal vi tolke det? 
Jamen det er sådan og sådan, konkrete eksempler. Psykologen fra VISO kunne 
også sige præcist, hvad der var typisk for CP børn. Hun vidste hvad det var for 
nogle problematikker, hun havde helt styr på det.” 

VISO
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Viden og frustration:

Interviewer: Papirerne bliver ikke brugt? ”Nej, overhovedet ikke” svarer moren. ”De 
bruger dem ikke. De havde fået dem og den ene havde slet ikke lyst til at læse 
dem og ville bare tage udgangspunkt i barnet som det var og den anden meldte 
tilbage at hun forstod det alligevel ikke.” 
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Behov for en psykologisk beskrivelse af deres barn:

• Usikkerhed i forhold til nuværende udviklingsbetingelser og barnets undervisningstilbud

• Inden skolestart i forhold til hvilket undervisningstilbud der vil passe bedst

Undersøgelsen har en dobbelt rolle: Som noget der skaber lydhørhed og som noget der skal 

lyttes til. Fælles reference og fælles sprog til fremtidigt samarbejde.

Tilfredsheden knyttede sig ofte til undersøgelsen sammen med tilbagemeldingen, frem for 

selve rapporten, som de deltagende forældre fandt svær at læse og forstå.

Forældrene står ofte med ‘stafetten’ og savner gennemgående sparringspartnere i forhold til 

fx konkret skolevalg

SAMLET RESULTAT
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Fx Skolen med aktiviteter, krav og forventninger

Sekundære defekter (manglende læring af centrale faglige og sociale 
færdigheder, psykologiske og psykiatriske problemer)

Primære defekter (organiske, sensoriske, neurologiske)

Problemer…
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FLERE UDVIKLINGSVEJE FRA SAMME
UDGANGSPUNKT



AARHUS
UNIVERSITETAU

For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

Uoverenstemmelsen øges, hvis barnet med CP kommer mærkbart bagud i forhold

til sociale milepæle, fx trinmål eller ‘at knække læsekoden’. 

-> Sikre barnets deltagelsesmuligheder i skolen, som ofte ikke umiddelbart rummer

dem på samme ligefremme måde, som typiske børn bliver det.

-> Være på forkant med det konkrete barns udfordringer og behov for støtte.

-> Forebygge belastningssymptomer, som yderligere kan være med til at skubbe

barnet mod ‘at være særlig’ og have svært ved at deltage i vigtige fællesskaber

for læring og udvikling

OPGAVERNE:


