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Forord
1. august 2007 trådte Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge – også kaldet 
Dagtilbudsloven – i kraft. Det har betydet, at Lov om børnemiljø i dagtilbud – også kaldet 
Børnemiljøloven – som trådte i kraft 1. juli 2006, ikke længere er en selvstændig lov. Bestem-
melserne fra Børnemiljøloven er nu indlemmet i dagtilbuds-lovens §7 stk. 1, §12, §13, §45 stk. 1, § 
46, §47 samt § 110.

Denne publikation handler om krop og bevægelse, som er et af de temaer, der skal indgå i en 
børnemiljøvurdering. Publikationen omhandler følgende:

Eksempler på dagtilbud, der på forskellig vis har arbejdet med at skabe et godt børnemiljø i 	

forhold til krop og bevægelse
En introduktion til  begreberne børnemiljø og børnemiljøvurdering	

Teoretiske betragtninger om ”det gode børnemiljø” i forhold til krop og bevægelse	

Praktiske betragtninger om ”det gode børnemiljø”	

Et bud på hvordan man kan bruge børnemiljøvurderingen som et redskab til at arbejde med 	

børnemiljøet i relation til krop og bevægelse

Man behøver ikke at læse afsnittene i kronologisk rækkefølge, men man kan nøjes med at ud-
vælge de afsnit, man finder særligt interessante.

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, håber, at publikationen kan give et inspirerende 
bud på, hvordan man i den pædagogiske dagligdag kan arbejde med krop og bevægelse – og 
dermed med et af børnemiljøets elementer.

Læs mere om børnemiljø og børnemiljøvurderingen på www.dcum.dk. Her finder man bl.a. et 
leksikon om børnemiljø, love og regler på området, links og litteratur samt værktøjer, som kan 
bruges til at lave en børnemiljøvurdering.

Dansk Center for Undervisningsmiljø, oktober 2007
Charlotte Sandberg Christensen, konsulent.



6

Uderummet som bevægelsesmiljø
Børnehaven Skovhuset, Skanderborg er en børnehave normeret til 35 børn. Den har til 
huse i en gammel skovfogedbolig i udkanten af byen. I børnehavens pædagogiske praksis 
lægger man bl.a. vægt på brugen af naturen og udelivet. Børnehaven har en del af skoven 
som legeplads og herfra er der er en smuk udsigt til Skanderborg sø. De fysiske rammer 
udenfor byder på mange muligheder for krop og bevægelse – der er hængekøje, stejle 
skrænter som giver mulighed for at løbe og rulle op og ned, forskelligt underlag som græs, 
fliser og ujævn skovbund, træer man må klatre i, buskads hvor man kan gemme sig, en 
stor bålhytte hvor man kan lave mad og varme sig, cykler, mælkekasser til at bygge med, 
basketballkurv, træstammer til at balancere på, en stor sandkasse, hyggekroge og gynger. 
Man udnytter også de gode muligheder i nærmiljøet for kropslige oplevelser; f.eks. en tur 
i skoven, besøge geder og får og gåture til søen for at kigge på ænder og fugle. Udover 
den frie leg, som vægtes højt, deltager børnene også i forskellige voksenstyrede aktiviteter 
- såsom samlinger, hvor man bl.a. laver sanglege, samt bagning og madlavning til den 
ugentlige maddag. Læs mere på www.asylgade.dk
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Børnemiljøet og 
børnemiljøvurderingen

Alle børn i Danmark har ret til et godt børnemiljø, der fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og 
læring. Det står der i Dagtilbudsloven

Bestemmelserne om børnemiljøvurderinger i Dagtilbudsloven betyder, at dagtilbud for børn 
indtil skolestart samt fritidshjem for børn i skolealderen skal udarbejde en skriftlig børnemiljø-
vurdering mindst hvert tredje år.

Baggrunden for bestemmelserne om børnemiljøvurderinger i dagtilbudsloven er, at dagtilbud 
med tiden har udviklet sig fra primært at have haft et pasningsmæssigt formål til også at have 
sociale og pædagogiske formål. Denne udvikling blev bl.a. betonet ved, at Serviceloven i 1998 
fik en mere detaljeret formålsbeskrivelse for dagtilbuddene samt ved indførelsen af de pædago-
giske læreplaner i 2004. Disse tiltag er et udtryk for, at der er kommet mere fokus på betydnin-
gen af det pædagogiske indhold i dagtilbuddene, og at der i stigende grad lægges vægt på, at 
dagtilbuddene, udover at børnene passes på betryggende måde, også er et sted, hvor børnene 
udvikles og lærer. Med kravet om at udarbejde en børnemiljøvurdering præciseres det, at ikke 
kun det pædagogiske indhold har betydning for børnenes udvikling og læring –  miljøet spiller 
også en væsentlig rolle.(DCUM, 2006/2)

Formålet med bestemmelserne om børnemiljøet i Dagtilbudsloven er at bidrage til et godt fy-
sisk, psykisk og æstetisk miljø, der fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Via 
børnemiljøvurderingen bliver betydningen af børnemiljøet synliggjort og samtidig får personalet 
en bevidsthed om, hvordan rammerne bedst muligt kan udnyttes bl.a. til at understøtte tema-
erne i de pædagogiske læreplaner. At man har indført lovkrav i forhold til børnemiljøet er ikke 
ensbetydende med, at der ikke tidligere har været lovgivning om børnenes miljø i dagtilbud, for 
bestemmelserne om børnemiljøet i Dagtilbudsloven indeholder ikke nye krav, hvad angår de 
sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i dagtilbud. Børnemiljøet skal stadig vurderes inden 
for allerede gældende regler samt de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. 
Der findes således en række love, der omhandler delelementer af børnemiljøet. For eksempel er 
der regler om legepladssikkerhed, brand, fødevaresikkerhed, etc. og de instanser, som er knyttet 
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hertil f.eks. brandmyndigheder og forebyggende sundhedsordninger. Det nye ved bestemmel-
serne om børnemiljø i Dagtilbudsloven er, at den skriftlige børnemiljøvurdering skal medvirke 
til en løbende og systematisk vurdering af børnemiljøet i det enkelte dagtilbud og dermed til at 
skabe en bevidsthed om de muligheder, der er for at udvikle og forbedre det. (DCUM, 2006/2). 

Nedenstående figur skal illustrere, at børnemiljøet, der skal vurderes via børnemiljøvurderin-
gen, indeholder 3 aspekter: det fysiske børnemiljø, det æstetiske børnemiljø og det psykiske 
børnemiljø. Det fysiske børnemiljø handler om, hvorvidt de fysiske rammer inde og ude er sik-
kerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det drejer sig bl.a. om mulighed for bevægelse, ergo-
nomi, pladsforhold, støj, lys og sikkerhedsmæssige forhold. Det æstetiske børnemiljø vedrører, 
hvordan omgivelserne påvirker børnenes sanser i dagligdagen. Det æstetiske miljø har betyd-
ning for, om børnene oplever dagtilbuddet som et rart sted at være samt om børnene inspireres 
og får lyst til at udfolde sig. Det kan f.eks. handle om udsmykningen i rummene, indretningen 
og om der er gode legesteder. Det psykiske børnemiljø drejer sig om, hvordan børnene trives 
med hinanden og med de voksne. I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskaber, venskaber, 
tryghed, tillid, medbestemmelse og udfordringer til en positiv hverdag. (DCUM, 2006/1). 

Kilde: DCUM

Pilene rundt i trekanten skal vise, at de tre aspekter på børnenes miljø har mange indbyrdes 
sammenhænge, de påvirker hinanden og i praksis kan det være uhensigtsmæssigt at opdele 
børnemiljøet i skarpe kategorier. Figuren skal også illustrere, at børnemiljøet skabes af den 
gensidige påvirkning, der finder sted mellem børnene og omgivelserne – omgivelserne påvirker 
barnet, og barnet påvirker omgivelserne. Samlet kan man sige, at børnemiljøet er et resultat af 
udformningen og brugen af de fysiske rammer samt af de holdninger, relationer og handlinger, 
som udspiller sig dagtilbuddet (DCUM, 2006/1).

Psykisk

Børnemiljø

ÆstetiskFysisk
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En børnemiljøvurdering omfatter følgende fire faser: kortlægning, beskrivelse, handlingsplan 
og opfølgning. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børne-
miljøet skal inddrages alt efter børnenes alder og modenhed. Det er et udtryk for, at man anser 
børn for vidende mennesker, der er kompetente i forhold til, at kunne formidle den viden og 
de holdninger, de har. Med hensyn til børneperspektivet er der gennemgående to forskellige 
måder at forstå begrebet på. På den ene side kan man tale om, at børneperspektivet etableres 
ved, at den voksne bestræber sig på at forstå og fortolke børns handlinger, attituder etc. ud fra 
børnenes eget perspektiv. På den anden side kan de voksne lægge op til, at børn selv gør rede 
for, hvordan de opfatter verden. Derved udfordres de voksne måske på deres (voksen)forståelse 
af, hvad et godt børnemiljø er. Fælles er, at barnet placeres centralt, og at børneperspektivet er 
de voksnes forsøg på at forstå og sætte sig ind i de tanker og opfattelser, barnet har af sit eget 
liv. (Kampmann J., 1998). Forældrebestyrelsen skal ligeledes inddrages i drøftelser undervejs i 
processen, så børnemiljøvurderingen også kommer til at afspejle forældrenes holdninger.  

Der er forskellige metoder til at inddrage børnenes oplevelse af eget miljø i dagtilbuddet. Dem 
vil jeg vende tilbage til i afsnit 5, der handler om, hvordan man kan bruge børnemiljøvurderin-
gen som et redskab til at arbejde med børnemiljøet i forhold til krop og bevægelse. 

Indretning som inviterer til bevægelse
Inden man skulle i gang med en større ombygning i en vuggestue i Hirtshals, stillede de 
voksne sig selv spørgsmålet: Hvad tilbyder vores rum børnene? Via iagttagelser af børnenes 
liv og færden i institutionen, som pædagogerne i fællesskab fortolkede, fandt man bl.a. 
frem til følgende svar: stillesiddende aktiviteter da rummene er fyldt med stole og borde, en 
lang gang der inviterer til løb og uro, vinduer placeret i en højde så kun voksne kan kigge 
ud samt at legetøjet bruges som et beskæftigelsesmateriale, der har til opgave at holde 
børnene i ro. Visionen for institutionen var gennem ombygningen at skabe et uformelt 
lærings- og udviklingsmiljø, hvor børnenes naturlige forskertrang støttes gennem institu-
tionens indretning. Efter ombygningen valgte man blandt andet at lave flere steder, der 
appellerer til, at børnene kan bruge kroppen. I indgangspartiet, som ofte er en urolig zone, 
blev der opstillet bløde stole samt motoriske udfordringer i form af puder, podier, madras-
ser og lignende. Et klatreredskab med rutsjebane og stige og med en stor blød madras 
placeret nedenunder inviterer til ”farlige” aktiviteter. Under loftet blev der ophængt hæn-
gekøjer, der let kan foldes ud og bruges til at sove i eller som del af den motoriske træning. 
Gulvene består af forskelligt materiale, så børnene får forskellige sanseoplevelser: blødt, 
hårdt, ru, glat, koldt og lunt. Læs mere i Børneinstitutioner – byggeri og indretning, hæfte 
2 ombygninger på side 38-45.
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Hvilket miljø har børn brug for i forhold 
til udvikling af deres kropslighed 
– et teoretisk udgangspunkt

I forhold til hvilket miljø børn har brug for til udvikling af deres kropslighed, vil jeg tage ud-
gangspunkt i de tanker, som ekspertgruppen bag de pædagogiske læreplaner har gjort sig i 
forhold til temaet krop og bevægelse (Hansted M., 2004):

”Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som 
finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige om-
råde. Men kroppen er mere end et værktøj til at bevæge sig med. Kroppen er et stort og sammensat 
sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer samt 
kommunikation. Ved at tage vare på kroppen og sikre dens udfoldelser lægges grundlaget for fysisk og 
psykisk sundhed”.

Ud fra ovenstående kom ekspertgruppen med følgende bud på, hvordan børns kropslighed i 
forhold til udvikling og læring kan udtrykkes i fire funktioner samt hvilke bevægelsespædagogi-
ske overvejelser, der knytter sig hertil. ( Herskind M., Moser T., 2004 samt Herskind M., Moser 
T., 2005/1):
 
Krop og bevægelse som redskab til at erobre verden
Her forstås kroppen som redskabet, hvormed barnet forflytter sig i miljøet og hvormed det ma-
nipulerer med omverdenen. Kroppen ses i forhold til motorik og bevægelsesfærdigheder såsom 
grov- og finmotorik samt balance. Når krop og bevægelse betragtes som redskab til at erobre 
verden, har børnene brug for en institution, der tilbyder rum, tid og relationer, hvor de kan:

Udvikle deres grov- og finmotorik med udgangspunkt i deres aktuelle udviklingsniveau	

Udvikle deres styrke, udholdenhed samt bevægelighed med udgangspunkt i deres aktuelle 	

funktionsniveau
Få varierede og mangfoldige bevægelsesudfordringer baseret på hverdagsaktiviteter, idræt 	

og æstetiske udtryksformer
Opleve varierede og stimulerende bevægelsesmiljøer – gerne ved hjælp af mulighederne i 	

naturen

2
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Krop og bevægelse som sanselig tilgang til verden
Her er der fokus på, at krop og bevægelse indeholder en sanselig oplevelse og læring bl.a. i 
forhold til kropslige og fysiske muligheder og begrænsninger. Kroppen rummer en viden, der 
kan udtrykkes eksplicit, men som også er tavs og indlejret i de kropslige handlinger. Når krop 
og bevægelse betragtes som en sanselig tilgang til verden, har børnene brug for:

At udforske, nyde og forstå det fysiske miljø, naturen og kulturen gennem kropslig handling	

At anvende og stimulere alle sanser gennem forskelligartede opgaver og udfordringer, 	

blandt andet via brug af forskellige materialer, redskaber og værktøjer
At blive kendt med og få forståelse for forskellige kropslige udtryks- og ”være” former såsom 	

den raske og den syge krop, den ”normale” og den ”særlige krop”, den ”kønnede krop” og 
kropslighed i forskellige kulturer.

Krop og bevægelse som grundlag for social iscenesættelse og for kommunika-
tion og samarbejde
Her fokuseres på, at krop og bevægelse både er regulerende i forhold til og påvirket af sociale 
relationer. Kroppen opfattes som et redskab for kommunikation og social iscenesættelse. Når 
krop og bevægelse betragtes som grundlag for kommunikation og samhandling, skal børnene 
have mulighed for:

At udvikle kropslige, kulturelle og sociale færdigheder og vaner, der åbner for meningsfuld 	

deltagelse i forskellige fællesskaber via deltagelse i daginstitutionens fællesskab
At stimulere det verbalt-refleksive via det kropslige gennem en aktiv og bevidst brug af kob-	

lingen mellem bevægelse, leg og sprog.
At udvikle sensibilitet og forståelse for egen og andres indbyrdes kropslige udtryk og reaktio-	

ner samt i forhold til opgaver og udfordringer
At lære respekt for egen og andres kropslige integritet ved at udvikle og styrke en kropsligt 	

forankret moral.

Krop og bevægelse som identitetsskabende – og forankrende funktion
Her ses krop og bevægelse som indgangen til barnets position i det sociale fællesskab og i 
verden – og dermed også til identitetsdannelsen. Krop og bevægelse indgår som en faktor både 
i forhold til individets identitet og i forhold til en kulturel identitet. Krop og bevægelse kan så-
ledes illustrere forskelle og ligheder både mellem kulturer og individer. Når krop og bevægelse 
betragtes som tilgang til egen person skal børnene:

Opleve sig selv som mestrende på det kropslige og motoriske plan	
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Opleve at få positiv respons på deres handle- og væremåder og derigennem styrke deres 	

selvopfattelse
Opleve at blive styrket i deres personlige og kropslige autonomi og værdi	

Tilegne sig viden om og indsigt i kroppens funktion og i dens betydning for sundhed og et 	

rigt liv

Kreative sanseoplevelser
I Børnehaven Børnely, Lyngby har man den holdning, at de voksne skal bringe oplevelser 
ind i børns liv, som de ikke selv kan række ud efter. Det pædagogiske grundlag bygger 
blandt andet på Howard Gardners teori om de mange intelligenser. Med afsæt i dette 
grundlag gik Børnely i gang med et længerevarende musikprojekt. Børnehaven startede 
med at introducere børnene for musikken på forskellig vis. Først fik de besøg af musikgrup-
pen Djanzz, der spillede frisk, sprudlende sigøjnerjazz. Formålet med besøget var at gøre 
børnene fortrolige med musikerne og de musikinstrumenter, de benyttede. Derefter afholdt 
Djanzz en koncert  for børn og personale og til sidst sluttede Djanzz af med en familie-
koncert for flere af områdets daginstitutioner. Næsten alle familier mødte op, og nu var 
det børnene, som var ”eksperter” på oplevelsen. Denne introduktion dannede baggrund 
for den kommende uge i børnehaven, hvor alle børnene skulle male musikken. At male 
musikken er en aktivitet, der giver gode muligheder for at sætte børnenes sanseapparat i 
gang. I forbindelse med projektet blev værkstedet forandret til musikrum og legerummet 
blev omdannet til et atelier. Hver dag samledes alle kl. 9.30 til en 15-20 minutters jamses-
sion, hvor der blev leget, sunget og spillet stomp. Det viste sig, at den fælles jamsession gav 
et godt afsæt for resten af dagens forløb. Efter at have jammet gik børnene i gang med 
at male, mens de lyttede til et bestemt stykke musik. Hver børnegruppe havde sin musik: 
Klassisk (de fire årstider), pompøst (no stress) og endelig fem udvalgte børnesange fra 
Hemli´helikopter. Senere opstod der mulighed for at vise børnenes kunstværker på Dagin-
stitutionernes vinterudstilling på Stadsbiblioteket i Lyngby. Billederne blev udstillet med et 
lille fotografi af kunstneren påhæftet maleriet og både børn og voksne var superstolte over 
forløbet. 
Læs mere i Sølvguiden, side 52.
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Hvilket miljø har børn brug for i forhold 
til udvikling af deres kropslighed 
– en praktisk idékasse

Med udgangspunkt i betragtningerne fra afsnit 2 vil jeg i det følgende komme med eksempler 
på overvejelser og praktiske aktiviteter i relation til et godt bevægelsesmiljø.

3. 1 Når krop og bevægelse betragtes som redskaber til at erobre verden:
Når krop og bevægelse betragtes som redskaber til at erobre verden, bør aktiviteterne for det 
første handle om at udvikle børnenes grov- og finmotorik med udgangspunkt i deres aktuelle 
udviklingsniveau. For det andet om at udvikle børnenes styrke, udholdenhed samt bevægelig-
hed med udgangspunkt i deres aktuelle funktionsniveau. For det tredje om at få varierede og 
mangfoldige bevægelsesudfordringer baseret på hverdagsaktiviteter, idræt og æstetiske udtryks-
former og slutteligt bør aktiviteterne handle om at opleve varierede og stimulerende bevægel-
sesmiljøer – gerne ved hjælp af mulighederne i naturen (Herskind M., Moser T., 2004). I det 
følgende vil jeg komme med et bud på, hvilke overvejelser man kan gøre sig samt forslag til 
konkrete aktiviteter, når krop og bevægelse betragtes som redskaber til at erobre verden. 

Overvejelser i forhold til krop og bevægelse som redskab til at erobre verden

A. De fysiske rammer udendørs
Når det drejer sig om indretningen og brugen af de fysiske rammer udendørs må man gøre 
sig flere overvejelser. For det første må man have i baghovedet, at der skal være mulighed for 
”ægte” leg – det vil sige spontan leg, som udspringer fra barnet selv ud fra de forudsætnin-
ger, det har og ud fra det udviklingstrin, det står på. I den spontane leg er det børnene, som 
bestemmer, organiserer samt laver regler, og børn på forskellige udviklingstrin kan finde det 
meningsfuldt at lege sammen. Ægte leg sker uden voksenstyring og ændres ud fra de givne 
rammer (Sjøen E., 2000). For det andet skal miljøet være spændende, for spænding er drivkraf-
ten i ægte leg (Sjøen E., 2000 ). En undersøgelse om børns ønsker til bygninger viser, at børn 
bl.a. ønsker sig ”noget farligt”. Begrebet ”det farlige” har rod i behovet for at afsøge sine egne 
grænser og store udfordringer til kroppen bliver ofte nævnt som det første – og altid af drenge. 
I processen med at afprøve sine egne grænser bliver barnet klar over, hvad det tør og magter, 
og det får lejlighed til at øve sig på at komme videre. Når barnet bevæger sig ud til det yderste 

3
Det sjoveste var 
at lave kolbøtter

Simon, 4 år
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af sine grænser, lærer det dem at kende, og når det overskrider grænsen, får det selvværdet til 
at vokse (Straagaard A., 2003). For det tredje bør miljøet tilbyde så mange legemuligheder, at 
barnet slipper for at vente eller kæmpe for at få lov til at lege (Sjøen E., 2000). For det fjerde 
skal miljøet være varieret – for eksempel med hensyn til forskellige former for belægning (græs, 
jord, fliser), forskellige typer af legeredskaber og forskellige former for beplantning (Rasmussen 
K., 2005). For det femte må man se på, hvordan de voksne præger brugen af uderummet via 
voksenstyrede aktiviteter, regler, kontrol, rutiner osv. Her kan man stille spørgsmål som: Er der 
mange eller få regler? Er der unødige hindringer for kropslig udfoldelse? Er der gode begrundel-
ser herfor eller kunne man anskue tingene på en anden måde? (Rasmussen K., 2005). Endelig 
skal miljøet give mulighed for forskellige typer af aktiviteter såsom (Fisker B., 2005):

Ophold: Spisning, tegning, spil, højtlæsning	

Stillelege: Lege der kræver begrænset fysisk aktivitet såsom puslespil, lege med biler, dukker 	

eller klodser.
Fælleslege: Lege som indebærer fysisk udfoldelse såsom sang- og musiklege, dramatik, 	

dans, rollelege, og boldspil.
Løbe- og kørelege: Lege der indeholder et fartmoment samt betydelig fysisk aktivitet – for 	

eksempel at cykle, køre på go-carts, løbehjul og rulleskøjter.
Leg med jord og sand: Lege hvor man graver og eksperimenterer med sand og jord på for-	

skellig vis
Leg med vand: Lege hvor man f.eks. bygger kanaler, sejler med skibe og pinde, sopper i vand. 	

Leg med ild: Leg hvor man omgås ild på en forsvarlig måde såsom lerbrænding, bagning el-	

ler madlavning.
Udendørs værksted: Aktiviteter som lerarbejde og træværksted	

Bygge og konstruere: Aktiviteter såsom at bygge huse og huler samt at konstruere tårne og broer 	

Have og dyrehold: Mulighed for at dyrke grøntsager og blomster samt at holde kæledyr eller 	

observere det forekommende dyreliv
Bevægelseslege: Lege der giver barnet mulighed for at bruge hele sin krop i grovmotoriske 	

aktiviteter såsom at klatre, gynge, rutsje, løbe, hoppe, kaste, gribe og rulle. Gennem leg skal 
børnene træne og strække de store muskelgrupper som læg- og hasemuskler, ryg-, mave- og 
brystmuskler. Hertil er naturen en god bevægelsesramme, fordi et ujævnt terræn med bakker, 
buler og grene at skræve over udfordrer motorikken og giver et naturligt stræk til musklerne. 

Miljøet skal gerne indeholde følgende muligheder for barnet (Toft J., 2002/1):
Bakket terræn der giver børnene mulighed for at strække bagsiden af benet ud, få vendt 	

foden i forskellige stillinger samt at bruge sine kræfter på at komme op og ned. Skråplaner 
inspirerer børn til at lege – selv kravlebørn kan lide at kravle op og ned.
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Noget at hænge i såsom grene eller tove giver børnene mulighed for at hænge i armene og 	

dermed strække hele kroppen ud – især det øverste af ryggen og skulderbæltet. Samtidig 
kan de bruge armkræfter på at hive sig op i armene, gå armgang eller dovendyrgang. Tove er 
gode at slå svalereder i og klatre op i. På denne måde trænes armmuskler og koordination 
og det smidiggør ryg og skuldre.
Klatremuligheder i træer eller klatrestativer, net eller lignende. Klatring træner arm og ben-	

muskler, rotation, bevægelighed, koordination og smidighed – og det er temmelig hårdt. 
Noget at hoppe på som f.eks. madrasser eller hoppebøffer. At hoppe træner afsætsmusk-	

lerne, balancen og konditionen. 

B. De fysiske rammer inden døre
Med hensyn til den fysiske indretning indendøre har fysioterapeut og mag.psyk. Lise Ahlmann 
følgende betragtninger (Ahlmann L., 2006). Hun mener, at egnede fysiske rammer er en forud-
sætning for de fleste gode legeaktiviteter, men påpeger samtidig, at mange institutioner har så 
snævre pladsforhold, at børnenes væsentligste lege foregår på trods af de forhindringer, som 
omgivelserne byder dem. Da det sjældent er muligt at skaffe mere plads, har Ahlmann fokus på, 
hvordan man bedst muligt kan skaffe børnene det nødvendige rum til bevægelse inden for de 
givne rammer. Hun opstiller følgende overordnede retningslinier:

1 Tydelighed
2 Fleksibilitet
3 Inspiration og Udfordringer:

Ahlmann udfolder begreberne således: Tydelighed betyder blandt andet, at det klart skal fremgå 
af indretningen, hvilke funktioner eller aktiviteter forskellige rum skal give mulighed for, og 
at der inden for samme område ikke bør indrettes til flere aktiviteter, som kan forstyrre eller 
modvirke hinanden. Tydelighed gør det lettere for børnene at orientere sig, det fjerner væsent-
lige kilder til overflødige konflikter og letter pædagogernes arbejde. Tydelighed vedrører også 
udbuddet af legetøj, som bør begrænses så meget, at der let kan holdes orden i reoler og skabe. 
Fleksibilitet betyder, at rummenes indretning ikke må fastløses i løsninger, der engang har 
været nyttige, men som senere viser sig at blokere for nye løsninger. Det skal både for voksne 
og børn være muligt at foretage ændringer, der imødekommer periodiske eller varige nye behov. 
Ved valg af legetøj betyder fleksibilitet, at man prioriterer ting, som kan bruges på mange måder 
frem for noget, der kun har en specialiseret funktion. Inspiration og udfordringer betyder, at 
rummenes indretning og møblering skal inspirere børnene til udforskning og eksperimenter 
samtidig med, at børnene udfordrer sig selv, således at de udvikler nye kompetencer. I den for-
bindelse er det vigtigt, at udfordringerne svarer til børnenes alder og udviklingstrin. 
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Disse overordnede retningslinier nødvendiggør som regel en form for funktionsopdeling. I vug-
gestuer kan en funktionsopdeling ofte praktiseres indenfor et grupperums rammer. Her er den 
vigtigste funktion ifølge Ahlmann et tumleområde med en tyk madras på gulvet, en ribbe samt 
bløde ting som f.eks. skumpuder. Derudover er der primært brug for mest mulig fri gulvplads 
og opdeling i velafgrænsede fredede områder, hvor forskellige former for aktivitet kan foregå 
uden at forstyrre hinanden. I børnehaver er behovet for plads mere presserende og kravene til 
de fysiske rammer er ofte så komplekse, at det er svært at tilgodese dem inden for rammerne 
af traditionelle grupperum. En bedre løsning kan således være at opgive grupperummene og 
indrette alle rum som fælles værksteder med hver deres funktion. Også i børnehaven er et tum-
leværksted med mest mulig fri gulvplads og passende udfordringer det vigtigste rum. Ahlmann 
kommer med følgende bud på, hvad tumleværkstedet i en børnehave bør indeholde: 

En reol til redskaber, materialer og instrumenter. De nederste hylder bruges til det, som kan 	

være frit tilgængeligt og de øverste hylder til ting, der kræver voksen kontrol
Hoppebøffer, traktorslanger etc. kan indgå i landskabet. Trampoliner er derimod ikke egne-	

de, dels fordi de er for farlige til at kunne bruges uden hæmmende regler og kontrol, og dels 
fordi de har alt for begrænsede anvendelsesmuligheder
Klatrevæg eller ribbe med en stor madras til at hoppe ned på 	

Hængekøjer, knudetove og forskellige slags gynger hvis det er teknisk muligt at have kroge i 	

loftet
En voksen med relevant viden, lyst og erfaring, der har ansvar for værkstedets brug og ind-	

retning og som af og til også kan igangsætte mere målrettede former for bevægelseslege, 
har stor betydning for, at et tumleværksted fungerer efter hensigten.
 Et supplerende, lille og fredeligt tumlerum med madras på hele gulvet og mange bløde 	

puder, hvor de små og lidt frygtsomme kan udfolde sig, vil være ideelt, da et tumleværksted 
indrettet efter de større børns behov er ofte for overvældende for de mindre børn. Sådan et 
rum er også velegnet både til hulebygning og højtlæsning eller bare til hvile og hyggesnak.

Ahlmann påpeger, at en funktionsopdeling af dagtilbuddet kan give mange nye muligheder, 
men det forudsætter samtidig nye former for organisation og tilrettelæggelse og stiller derfor 
særlige krav til samarbejdet i personalegruppen. Enhver ændring i de fysiske rammer kræver 
således en rimelighed grad af enighed, som udspringer af grundige drøftelser. Samtidig er det 
meget vigtigt, at en ændring i de fysiske rammer er i overensstemmelse med de involverede 
pædagogers mål, metoder og prioriteringer. 
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C. Voksenstyrede bevægelsesaktiviteter
Vedrørende voksenstyrede aktiviteter må man bl.a. gøre sig overvejelser om, hvordan børn lærer 
bevægelser, om den voksenstyrede aktivitet passer til barnets alder samt hvordan man instru-
erer. Dette vil jeg komme nærmere ind på i det følgende.

Når det gælder læring af bevægelser er det vigtigste ifølge bevægelseskonsulent Anne Bro-
dersen ikke, at man som voksen tilrettelægger aktiviteter for børnene, men at man opbygger 
et legemiljø, der passer til børnenes alderstrin med god tid til at eksperimentere og fred til 
fordybelse (Toft J, 2002/2). Brodersen påpeger, at alle bevægelser er sammensat af en række 
grundbevægelser, som børnene af sig selv træner via grundlege, fra de er helt små. Alle raske 
børn lærer f.eks. at gå og at hoppe, uanset om voksne hjælper dem eller ej. For at automatisere 
bevægelsen har barnet brug for at øve sig i den samme bevægelse mange gange i træk. Først 
når barnet kan tænke på noget andet samtidig med, at det udfører bevægelsen, er den auto-
matiseret. Herefter bliver bevægelsen ofte en del af barnets leg. Efterhånden som barnet søger 
nye udfordringer, kan den voksne vise vej, enten ved selv at udføre aktiviteter der kan inspirere 
barnet, eller komme med forslag til variationer. 

En undersøgelse (Jensen V., 2006) viser, at idrætslege, der ikke passer til børnenes alder, kan 
hindre bevægelse. Årsagen er blandt andet, at små børn har svært ved at forstå reglerne i de 
idrætslege, man legede i de idrætsbørnehaver, der indgik i undersøgelsen. Undersøgelsen 
pegede på, at børn i børnehavealderen ikke forstår reglerne i legen og at de sociale kompeten-
cer, som børnene primært udviklede via legene, var at vente på tur samt at holde sig i ro, mens 
reglerne blev forklaret. Desuden magtede børnene ikke bevægelserne, og ofte blev de fastholdt 
i bestemte positioner med kroppen, så bevægelsesmulighederne blev begrænsede. En af poin-
terne var således, at reglerne ikke bør have en alt for væsentlig rolle i legeforløbet, fordi det kan 
være med til at begrænse børnenes interaktioner med hinanden og med pædagogen. Undersø-
gelsen viste desuden, at måden, som den voksne instruerer legen på, også har betydning. Hvis 
den voksne brugte et irettesættende sprog og kun talte ud fra reglerne, reagerede børnene slet 
ikke på det, der blev sagt. Derimod blev børnene blev fastholdt og engageret i legen, hvis de 
voksne brugte deres kropssprog og krydrede det talte sprog med metaforer. Konklusionen var 
bl.a., at idrætslege sagtens kan berige pædagogikken, for der foregår også en helt masse andre 
processer end lige det fysiske, men det er vigtigt, at pædagogerne reflekterer over de lærepro-
cesser, som igangsættes i idrætslegene, og at der er pædagogiske mål for, hvad legene bruges 
til. Bevægelsesaktiviteter kan være velegnede til udvikling af sociale og personlige kompetencer 
såsom med- og selvbestemmelse, kommunikation og samarbejde. Samtidig kan voksenstyrede 
aktiviteter også være en måde at inddrage de børn, der har svært ved at finde deres plads i fæl-
lesskabet ( Herskind M., 2005).
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Forslag til konkrete aktiviteter
Man kan arbejde med krop og bevægelse som redskaber til at erobre verden for eksempel ved 
hjælp af at:

Sætte fokus på krop og bevægelse i hverdagen ved at inddrage børnene bevidst og naturligt 	

i dagligdagsaktiviteter: Børnene henter selv madpakker, tager selv tøj af og på og hælder selv 
mælk i glasset. Den naturlige inddragelse har den fordel, at den ikke på samme måde som 
større projektforløb kræver tid og energi i forhold til organisering og tilrettelæggelse
Lege fælleslege med særlig fokus på grovmotoriske udfordringer	

Spille spil der indebærer fysisk aktivitet f.eks. ringspil, skyde på mål, fodbold	

Tænke i finmotoriske aktiviteter såsom at tegne, lave perleplader, skrælle appelsiner/kartof-	

ler, knappe knapper selv, håndtere ske og kop, bygge med klodser, kaste en bold etc.
Lege fælleslege med særligt fokus på styrke og udholdenhed som f.eks. tovtrækning	

Tænke i æstetiske udtryksformer såsom at male og tegne, dans og drama 	

Tage nogle af de aktiviteter som man laver inden døre med ud på legepladsen. Hvis man 	

kan lide at male, kan man f.eks. hænge papir op på rækværket og stå og male der
Tænke i børns forskellighed i forhold til deres aktuelle udviklingsniveau – der skal være mu-	

ligheder for forskellige niveauer alt efter, hvor kompetente børnene er i deres kropsudvikling 
Tænke i inddragelse af handicappede i forhold til bevægelsesaktiviteter og det fysiske bevæ-	

gelsesmiljø
Sørge for at børnene har en passende påklædning, der ikke hæmmer bevægelse – både ude 	

og inde
Tænke i ergonomi. Børn har brug for møbler, som passer til dem og gerne nogle, der giver 	

mulighed for varierede siddestillinger. Pauser er lige så vigtige, f.eks. mens man strækker 
sig, ryster sig eller bevæger sig. Børn har også brug for gode siddemuligheder på gulvet, når 
det er der, der leges.  Mulighed for at sidde godt på gulvet opnås bedst ved at finde løsnin-
ger, som ikke er for bløde f.eks. en tynd fast madras og ved at sørge for, at der ikke er koldt 
eller træk i gulvhøjde
Bringe naturen ind på legepladsen så den kan blive en del af dagligdagen. Natur på lege-	

pladsen kan være halmballer og gamle træstammer, træer og buske, jord at grave i, en bål-
plads, vand, pinde, sten og rafter at bygge med
Tænke på at de voksne har stor betydning for, hvordan børnene bruger legepladsen. Udnyt 	

hele legepladsens bredde, så pædagogerne ikke står samlet et sted, men er over hele lege-
pladsen og i gang med noget, som de kan lide at lave
Udnytte de lokaler og områder der er i nærmiljøet til leg og bevægelse	

Indrette miljøet så der er mulighed for at udvikle de grovmotoriske færdigheder – det vil sige 	

steder steder, hvor man kan rulle, gynge, hoppe, klatre, hinke etc.
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Have legeredskaber som bolde, sjippetove, balanceredskaber, tove etc., der appellerer til 	

fysisk aktivitet 
Tænke i muligheder for at bevæge sig indendøre – f.eks. i form af tumlerum, afgrænsede 	

felter hvor der må tumles, steder hvor man må hoppe. To springmadrasser lagt ovenpå hin-
anden kan bruges som hoppepude 
Tænke i variable miljøer f.eks. i form af stabelbare kasser, man selv kan bygge op så højt, 	

som man tør og så springe ned på en madras eller borde, puder og stole der kan bruges 
som forhindringsbane eller junglelandskab
Tænke i møbler der sparer plads, når de ikke er i brug såsom stabelbare taburetter og væg-	

hængte borde, som kan klappes ned
Bygge aktivitetsaktivitetsbaner. 	

Følgende er eksempler på indhold i en aktivitetsbane i et tumlerum eller gymnastiksal (Gjesing, 
2004):

Gå på line:	  Balancegang på farvede striber eller på streg af bred tape
Gå planken ud: Balancegang på bræt i passende bredde hævet lidt over jorden	

Kartoffelkur: Hvert barn får en kartoffel på en ske og skal så gå på tværs af rummet med 	

skeen med kartoflen i hånden
Snurretop: Plastik keglestub man kan sidde indeni og snurre rundt på gulvet	

Jorden er giftig: Hvert barn får to tæppefliser eller gummipuder. Barnet står på den ene flise 	

eller pude, placerer den anden pude eller flise foran sig, går over på den, tager den første og 
placerer den foran sig og går over på den etc.
Støvsuger: Krølle papirlommetørklæder eller servietter med tæerne, så de bliver væk. Måske 	

siddende på en skammel
Skattejagt: Finde nogle genstande (klodser, kugler og figurer) med hænderne i en kasse, 	

fyldt med sand, kastanjer, gule ærter
Rullepølse: Rulle hen ad en stor madras med armene over hovedet. Mens man holder en 	

ring i hænderne. På den måde sikres det, at barnet strækker ud, mens det ruller
Målkast: Kaste ærteposer efter mål. Målet kan være en hulahopring, en spand eller en af de 	

voksne, der enten skal stå helt stille eller må bevæge sig imens. 

3.2 Når krop og bevægelse betragtes som en sanselig tilgang til verden
Når krop og bevægelse betragtes som en sanselig tilgang til verden bør aktiviteterne for det 
første handle om at udforske, nyde og forstå det fysiske miljø, natur og kultur gennem kropslig 
handling. For det andet er det væsentligt at anvende og stimulere alle sanser gennem forskel-
ligartede opgaver og udfordringer – blandt andet via brug af forskellige materialer, redskaber og 
værktøj og endelig bør aktiviteterne handle om at blive kendt med og få forståelse for forskel-

Det bedste jeg 
ved er at gynge

Sara, 3 år
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lige kropslige udtryks- og ”være” former, som for eksempel den raske og den syge krop, den 
”normale” og den ”særlige krop”, den ”kønnede krop” samt kropslighed i forskellige kulturer 
(Herskind M., Moser T., 2004). I det følgende vil jeg komme med et bud på, hvilke overvejelser 
man kan gøre sig samt forslag til konkrete aktiviteter, når krop og bevægelse betragtes som en 
sanselig tilgang til verden. 

Overvejelser i forhold til krop og bevægelse som sanselig tilgang til verden
Menneskers udvikling sker i et samspil mellem vores biologiske indre og det sociale ydre, hvor 
forbindelsen herimellem går via sanserne. Vi har følgende otte sanser (Jacobsen C., 2005. samt 
Gjesing G., 2004):

Synssansen har betydning for, at vi kan se og skelne detaljer i former og farver. Blandt andet 	

via synet får man information til at kontrollere bevægelser
Høresansen gør, at vi kan opleve lyde og skelne detaljer i lyden	

Muskel- og ledsansen kaldes også den proprioceptive sans. Muskel- og ledsansen registre-	

rer og justerer ubevidst lemmernes indbyrdes position i forhold til tyngdekraften samt sam-
mentrækning og stræk af muskler og led. Børn med dårlig organiseret proprioception har 
svært ved at gøre noget uden samtidig at se på det. Via muskel- og ledsansen kan man f.eks. 
ubevidst tilpasse muskelspænding hensigtsmæssigt til at være i oprejst stilling
Følesansen er vores største sansesystem, og den har stor betydning for såvel det fysiske 	

som det psykiske velvære. Der er sansereceptorer placeret over hele kroppen. De er tættest 
omkring mund og fingre, mens receptorerne på ryggen er spredte. Der er forskellige sanse-
receptorer for berøring, tryk, smerte, kulde og varme
Kinæstetisk sans er en slags bevægelsestænkning, som bevidst registrerer stillinger og be-	

vægelser i og med kroppen. Den kinæstetiske sans er en kombination af følesansen og mu-
skel- og ledsansen. Ved hjælp af den kinæstetiske sans kan man uden at bruge synet f.eks. 
mærke, om en finger er bøjet eller strakt, finde vej og knappe jakken i mørke
Labyrint- og lodliniesansen kaldes også det vestibulære sansesystem. Sanserne giver os 	

besked om hovedets stilling i forhold til tyngdekraften eller lodlinien samt om retning og 
hastighed
Lugtesansen giver os lugt- eller duftoplevelser af forskellig art. Det er ofte via dufte og lugte, 	

at man mindes og genoplever tidligere hændelser
Smagssansen giver smagsoplevelser, fra den mad vi spiser. Den afgør f.eks., om noget sma-	

ger sødt, surt, salt eller bittert

Sansesystemerne kan opdeles på forskellig vis. Man kan bl.a. skelne mellem sanser, som mod-
tager stimuli fra omverdenen og sanser, der registrerer stimuli fra kroppen selv. Til den første 
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kategori hører smagssansen, lugtesansen, synssansen, høresansen og følesansen. Til den 
sidste kategori hører labyrint- og lodliniesansen, den kinæstetiske sans samt muskel- og led-
sansen. Sansesystemerne fungerer som en funktionel helhed. De påvirker og påvirkes gensidigt 
af hinanden, men inden man går i gang med konkrete aktiviteter, kan det alligevel være en god 
ide at overveje, hvilken type af sansemæssig påvirkning aktiviteterne i særlig grad lægger op til. 
Samlet gælder det, at alle vores sanser skal udfordres for eksempel ved at rulle, hoppe, gynge, 
vende på hovedet, se på skyer, dufte til græsset, mærke vandet, høre spændende lyde og smage 
på mange forskellige ting. Samtidig er det også vigtigt, at man får mulighed for at hvile sig og 
lukke sanseindtrykkene ude, for muligheden for at veksle mellem rolige og udfordrende miljøer 
er den bedste næring til hjernen og dermed til sanseintegrationen.
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Forslag til konkrete aktiviteter
Følgende aktiviteter har fokus på sanser som registrerer stimuli fra omverdenen dvs. høre-, 
syns-, føle-, smags- og lugtesanser. Man kan arbejde med krop og bevægelse i relation til disse 
sanser for eksempel ved at:

Lave oplevelser med sne såsom ”snebrusebad” hvor man står under små træer og ryster 	

dem eller man kan lave ”engle” i sneen med arme og ben
Bruge naturens materialer som sanseredskaber f.eks. kilde på kinden med gæslinger og fjer 	

eller rulle sig i græsset
Tænke i forskellige berøringer såsom blødt, hårdt, nubret, fast, glat osv.	

Lytte til lydene fra forskellige instrumenter, klukkende vand, fuglesang og vindens blæsen	

Dufte til og nyde synet af forskellige blomster og planter	

Sanse forskellige materialer med hænderne f.eks. ved at lege med ler, ælte dej osv.	

Lave en sansesti –  hvor bundmaterialet består af skiftende materialer som kogler, fliser, 	

blade, grannåle, sand, småsten, mos osv. Effekten er størst i sommerhalvåret, når børnene 
på bare tæer kan sanse underlaget med fødderne
Lege kontaktlege såsom Vaskehallen: Børnene står i to rækker tæt på hinanden. Man skiftes 	

til at bevæge sig ned gennem vaskehallen og blive vasket, poleret, skuret og skrubbet
Lave afspænding hvor man bruger en ballstick bold. Børnene går sammen to og to. Den ene 	

lægger sig på maven på en måtte og slapper af. Den anden ruller en ballstickbold rundt på 
hele bagsiden. Bagefter ”tegner” han eller hun omridset af kroppen med bolden
Lave afstressende kropslige aktiviteter som massage, ligge på gulvet og høre stille musik og 	

iscenesatte pauser i form af  hvile time/powernapping
Lave sansekasser med forskelligt indhold, der jævnligt skiftes	

Følgende aktiviteter har fokus på sanser, der registrerer stimuli fra kroppen selv dvs. labyrint- og 
lodliniesansen, den kinæstetiske sans samt muskel- og ledsansen. Man kan arbejde med krop 
og bevægelse i relation til disse sanser for eksempel ved at:

Lege på variabelt underlag som f.eks. skovbund, sand, mos, græs, grus m.v	

Igangsætte aktiviteter hvor man udelukker synssansen – f.eks. blindebuk eller at stå på et 	

ben med lukkede øjne
Male og tegne	

Spille teater	

Danse til musik	



26

Stå på hænder, snurre rundt, trille, slå kolbøtter, lege i bakket terræn eller på konstruerede 	

skråplan, gynge og svinge i hængekøje
Lege grundlege som at sjippe, svinge med hulahop ring, gå på stylter, spille med to bolde el-	

ler hoppe i elastik

Følgende aktiviteter har fokus på at blive kendt med og få forståelse for forskellige kropslige 
udtryks- og ”være” former. Her kan man arbejde med krop og bevægelse f.eks. ved at:

Læse bøger der fortæller om, hvordan man kropsligt agerer i andre kulturer – f.eks. at man 	

i Afrika kan møde folk, som transporterer vand i krukker på hovedet. Hernæst kan børnene 
selv prøve –f.eks. ved at balancere med en ærtepose på hovedet
Læse bøger om at være syg – og blive rask igen	

Give børnene en forståelse for ”særlige kroppe” – måske ved at være venskabsinstitution med 	

en specialbørnehave eller ved at deltage i arrangementer sammen med handicappede børn
Give børnene en forståelse for den ”kønnede krop” ved somme tider at lave dreng/pige akti-	

viteter

3.3 Når krop og bevægelse betragtes som grundlag for kommunikation og sam-
handling
Når krop og bevægelse betragtes som grundlag for kommunikation og samhandling, bør akti-
viteterne for det første handle om at udvikle kropslige, kulturelle og sociale færdigheder samt 
vaner, der åbner for meningsfuld deltagelse i forskellige fællesskaber, via deltagelse i daginsti-
tutionens fællesskab. For det andet om at stimulere det verbalt-refleksive via det kropslige gen-
nem en aktiv og bevidst brug af koblingen bevægelse, leg og sprog. For det tredje om at udvikle 
sensibilitet og forståelse for egen og andres indbyrdes kropslige udtryk og reaktioner samt i 
forhold til opgaver og udfordringer og endelig bør aktiviteterne handle om at lære respekt for 
egen og andres kropslige integritet ved at udvikle og styrke en kropsligt forankret moral (Her-
skind M., Moser T., 2004). I det følgende vil jeg komme med et bud på, hvilke overvejelser man 
kan gøre sig samt forslag til konkrete aktiviteter, når krop og bevægelse betragtes som grundlag 
for kommunikation og samhandling 

Overvejelser i forhold til krop og bevægelse som grundlag for kommunikation 
og samhandling

A. Legen som socialt element
For børnene er det sociale element i leg vigtigt. Legen handler ikke blot om at klatre højest, 
hoppe længst eller sparke bolden hårdest, den handler i lige så høj grad om at være sammen 

Må jeg være med?
  Rasmus 5 år
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med andre. Legen kan betragtes om en social institution, fordi børnenes moral udvikles gen-
nem de regler, børnene skaber i legen. Der sker en opdragelse i demokrati, når en gruppe af 
børn diskuterer sig frem til de regler eller rammer, som skal gælde i deres fælles leg. I denne 
proces kan det ske, at børn skændes, fordi ingen vil give sig. Dette er en vigtig del af socialise-
ringen, for hvis børnene til sidst bliver enige og kommer gennem uenighederne, så har de lært 
noget, der er grundlæggende for demokratiet (Sjøen E., 2000).

B. Dagtilbuddets holdninger til krop og bevægelse
Mia Herskind og Thomas Moser, Learning Lab Denmark  påpeger ( Herskind M., Moser T., 
2004), at alle dagtilbud har en mere eller mindre eksplicit holdning til kroppens og bevægel-
sens betydning for både sundhed, livskvalitet, læring og trivsel. Dette kommer bl.a. til udtryk 
i læreplaner, politikker og regler, men holdningerne udmønter sig også i den praksis, man har 
i institutionen. Herskind og Moser peger på, at den kropslige praksis ofte er tavs. Børn og 
voksne lærer den kropslige praksis at kende gennem en mimetisk proces, hvilket vil sige, at 
man lærer ved at gøre og ved at efterligne. Når man mimer, efterligner man ikke blot motorik 
og bevægelser men også holdninger og værdier. Herskind og Moser påpeger, at konsekvensen 
er, at både børn og voksne ”falder i hak” med de mere eller mindre eksplicitte krav og forvent-
ninger institutionen har til adfærd, holdninger og værdier. De holdninger og værdier, man har i 
institutionen f.eks. i forhold til roller, magt og tilhørsforhold, kommer bl.a. til syne på følgende 
vis:

Kropssproget kan f.eks. omfatte måden, man bevæger sig på, hvordan man placerer sig i 	

forhold til hinanden, mimik og gestus. Både børn og voksnes kropssprog indgår som et cen-
tralt parameter i det at ”lære at begå sig”. Via kropssproget udtrykker vi f.eks. ubehag eller 
fornøjelse i forhold til egen og andres kropslighed. Selv helt små børn mestrer at tolke og 
anvende det kropslige sprog på en institutionsspecifik rigtig måde. At lykkes i denne bestræ-
belse betyder, at man knyttes til fællesskabet. At mislykkes udtrykt som manglende mestring 
af de institutionsspecifikke krav vil ifølge Moser og Herskind være ensbetydende med ude-
lukkelse og sanktioner
Kropsholdninger og værdier ligger også ”gemt” f.eks. i rummenes indretning; etablering af 	

pude- og tumlerum og udvikling af legeplads, møbelfri stuer etc. Den måde man indretter 
og bruger de fysiske rammer, udtrykker viden om og holdninger til den betydning kroppen 
og bevægelsen har for barnets trivsel og udvikling
Værdier og normer bliver desuden ”kropsliggjort” i de daglige ritualer, hvor ritualer forstås 	

som det, der vedvarende og selvfølgeligt gøres igen og igen, og hvor man i gentagelsen har 
glemt, hvordan tingene er opstået. Men kroppen gør, som ritualet forlanger og stiller ingen 
spørgsmål, idet handlingen er blevet en selvfølge
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De voksnes adfærd i forhold til egen krop i hverdagen. Foretrækker de voksne stillesiddende 	

aktiviteter eller udstråler de, at de er glade for kropslig udfoldelse

C. Koblingen mellem sprog og bevægelse
Flere undersøgelser har påvist en tydelig sammenhæng mellem det motoriske og det sproglige 
funktionsniveau. I en undersøgelse af 242 seks-/syvårige børn kunne man observere en tydelig 
sammenhæng mellem børnenes sproglige funktionsniveau og deres grov- og finmotorik. Der 
var kun en svag sammenhæng mellem sprog og kropsbalance (Herskind M., Moser T., 2005/2). 
Ifølge fysioterapeut og mag.psyk. Lise Ahlmann (Ahlmann, 2006) er rytme af stor betydning for 
den sproglige, den musikalske og den motoriske udvikling. Gennem rytmiske betoninger ledes 
den lyttendes opmærksomhed hen på de passager i talestrømmen, der rummer den væsent-
ligste information. På den måde styrer talerytmens karakter den lyttendes opmærksomhed og 
understøtter samtidig ordenes mening. Rytmens forudsigelighed frigør energi til at koncentrere 
opmærksomheden om de egentlige informationer, som talen rummer. Ahlmann peger end-
videre på, at små børn gennemgående har en hurtigere rytme end voksne, når der er tale om 
spontane bevægelser, de behersker, og at små børn typisk har en forkærlighed for at bevæge sig 
til musik med en hurtig rytme. Dette overses eller ignoreres ofte, for eksempel når de voksne 
styrer sang og bevægelsesaktiviteter med småbørn. Ahlmann mener, at størstedelen af tradi-
tionelle sange og sanglege har en så langsom rytme, at de slet ikke appellerer til små børns 
spontane lyst til at bevæge sig, hvilket kan give den type aktiviteter et præg af kedsomhed, 
samtidig med at man går glip af musikkens store mulighed som redskab til støtte for bevægel-
sesudviklingen. 

Forslag til konkrete aktiviteter
Man kan arbejde med krop og bevægelse som grundlag for kommunikation og samhandling for 
eksempel ved at:

Lave rytmisk-musikalske aktiviteter. Her kan man f.eks. bruge en stor bold, hvor barnet lig-	

ger på maven hen over bolden og blive gynget op og ned, mens det opmuntres til rytmiske 
lyde og udråb
Lege med rytmeinstrumenter som f.eks. claves, marimba, trommer og synge til	

Lege med rim og remser, fordi ordene i rim, remser og sange ofte vil blive tydeligere udtalt 	

end i almindelig tale. Det kan være en hjælp i forbindelse med tilegnelse af nye ord, og når 
børnene skal finde ud af, hvordan ordene udtales
Gynge – fordi en god tur på gyngerne spontant stimulerer til lyd	

Lave rytmikforløb med sanglege – gerne nogle med hurtig rytme. Det gør det muligt for børne-	

ne at koble sproget med kropslig handling, hvilket især har betydning for børnenes forståelse 
af udsagnsord ( f.eks. hoppe, kravle, løbe), kropsdele og forholdsord (op, ned, foran, bagved)
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Opfordre børnene til at tælle mens de sjipper og hinker	

Male samtidig med at der sættes ord på farver og genstande	

Danse og synge til musik	

Tænke på at udvikle et trygt og attraktivt socialt miljø hvor kommunikationsmønstret i for-	

bindelse med bevægelse er baseret på en positiv grundtone: man glæder sig over det, de 
andre kan klare og der reageres ikke med mobning og nedværdigende bemærkninger, når 
noget mislykkes
Skærpe børnenes opmærksomhed overfor andres kropslige udtryk, han ser glad ud, han ser 	

ked ud af det osv.
Bruge kropssproget bevidst f.eks. i ”kamplege” 	

Gøre børnene opmærksomme på hvordan man i vores kultur behersker kropsfunktioner. For 	

eksempel ved at snakke om at man ikke prutter ved bordet, at man holder sig for munden, 
når man nyser, at man tørrer en løbende næse i papir og ikke i blusen, at man ikke spiser 
sine bussemænd etc.
Gøre børnene opmærksomme på hvordan man i vores kultur agerer kropsligt i forhold til 	

andre. For eksempel ved at snakke om at man ikke slår, skubber, sparker andre med mindre 
man ”tumler for sjov”
Gøre børnene opmærksomme på at kropslig adfærd kan være forskellig i forskellige rum og 	

sammenhænge. For eksempel ved at snakke om at en adfærd f.eks. er acceptabel i tumle-
rummet men ikke i dukkekrogen eller under måltidet

3.4 Når krop og bevægelse betragtes som en mulig tilgang til egen personlig-
hed og identitet
Når krop og bevægelse ses som en mulig tilgang til egen personlighed, skal børnene for det før-
ste have mulighed for at opleve sig selv som mestrende på det kropslige og motoriske plan. For 
det andet at opleve at få positiv respons på deres handle- og væremåder og derigennem styrke 
deres selvopfattelse. For det tredje at styrkes i deres personlige og kropslige autonomi og værdi 
og endelig skal børnene have mulighed for at tilegne sig viden om og indsigt i kroppens funk-
tion og i dens betydning for sundhed og et rigt liv (Herskind M., Moser T., 2004). I det følgende 
vil jeg komme med et bud på, hvilke overvejelser man kan gøre sig samt forslag til konkrete 
aktiviteter, når krop og bevægelse betragtes som tilgang til egen personlighed og identitet. 

Yes, jeg ku!
Clara, 6 år
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Overvejelser i forhold til krop og bevægelse som mulig tilgang til egen person-
lighed og identitet

A. Mestring
I forhold til børns mestring må man gøre sig flere overvejelser (Moser T., 2004). For det første 
er det vigtigt, at man i forbindelse med kropslige aktiviteter lægger hovedvægten på mestring 
og glæde. Hvis børnene skal udvikle en varig glæde over kroppen og bevægelsen, skal de tidlige 
erfaringer være positive. De voksne skal ikke udelukkende fokusere på resultaterne – det er 
vigtigere at fokusere på, at barnet tester sig selv med en opgave og at det i længden gør en 
indsats. For det andet bør man ved planlægningen af bevægelsesaktiviteterne både tage hensyn 
til barnets individuelle forudsætninger og udvikling og lægge op til en god differentiering af op-
gaverne sådan, at børn med forskellige motoriske forudsætninger kan nå frem til en vanskelig-
hedsgrad, der passer dem. For det tredje bør man være opmærksom på, at ting tager tid – også 
på det motoriske område. Der skal mange gentagelser til for, at barnet udvikler sin færdighed 
i en bevægelse eller en aktivitet, så det nytter ikke at presse barnet. Barnet skal selv have lov til 
at udvikle sin interesse og motivation for en opgave eller en aktivitet og det kræver tid at tackle 
modgang og at motivere sig til at gøre et nyt forsøg. Tid og rum er ofte vigtigere for læring og 
udvikling end de voksnes ”instruktioner”. Endelig skal det påpeges, at omgivelserne også har 
betydning. Tænk aktivt over hvor gode betingelserne er for læring i situationen, når barnet knok-
ler med en opgave, som er svær. Er der ro, plads, forståelse og nærvær? eller er der forstyrrelser 
og i givet fald hvilke forstyrrelser kan så fjernes? 

B. De voksnes respons på barnets handlinger
De voksne bør være bevidste om deres tilbagemeldninger på barnets handlinger. De skal sige 
noget om det enkelte barn og ikke fokusere på en sammenligning med andre. De voksne 
bør opbygge en kultur, hvor der er plads til at eksperimentere, og hvor det ikke føles pinligt 
at forfejle noget. Det er nødvendigt, at både de fysiske rammer og de voksnes holdning giver 
plads til, at børn kan afprøve, eksperimentere og fejle igen og igen (Moser T., 2004). For at 
barnet udvikler og forfiner sine kropskompetencer skal det møde udfordringer undervejs. Her 
må den voksne være bevidst om at støtte barnet men ikke overtage. Der er mange voksne, der 
med ordene ”pas nu på” og forskellige former for unødvendig begrænsning og kontrol er med 
til at hæmme børnenes lyst og motivation for at udforske og afprøve deres motoriske grænser 
af. ”Pas på” kan nemt blive ikke blot en forstyrrelse, men en mistillidserklæring og dermed en 
negativ forventning om, at dette her kan barnet ikke klare (Stevn L., 2004).  Samtidig indehol-
der meget af den hjælp voksne rutinemæssigt yder til små børn et budskab til barnet: ”Du kan 
ikke – Jeg skal nok! ”. På den måde lærer de små børn sig ingenting at kunne, fordi de voksne 
forventer, at de ingenting kan. Derved kan man komme til at forpasse nogle sensitive perioder, 
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hvor barnet er allermest optaget af at være aktivt og opleve, at det kan noget. For når det har 
stået på et stykke tid, har barnet lært lektien: ”Det er ikke mig, men den voksne, der skal gøre 
det! ”(Wiborg A., 2004).

C. Hvad er sundhed?

Begrebet sundhed kan være vanskelig at håndtere, fordi der er mange definitioner af sundhed, 
som kan være vanskelige at forene. Ordet ”sundhed” betyder egentligt ”styrke” eller ”kraft”, 
mens ordet ”helbred” betyder at være ”hel, uden skavanker”. De ældre sundhedbegreber lægger 
især vægt på, at sundhed (eller fravær af sundhed) er en tilstand. Der kan også være tale om 
en balancetilstand mellem forskellige påvirkninger. Et eksempel herpå er WHO´s definition på 
sundhed fra 1949 (Jacobsen, 2005): ” Sundhed er en tilstand af total fysisk, mental og social 
velvære, og ikke blot fravær af sygdom eller skrøbelighed”. Andre begreber lægger vægt på, at 
sundhed er en kapacitet, kompetence eller evne til at handle, beslutte etc., mens atter andre 
lægger vægt på, at sundhed er en proces. Fælles for de fleste definitioner af sundhed er, at de 
giver et bud på, hvad der opfattes som ”et godt liv”.  Hvad der er et ”godt liv” kan være defi-
neret med udgangspunkt i et fagligt, professionelt perspektiv – hvad enten dette perspektiv er 
lægefagligt, psykologfagligt, sygeplejefagligt eller andet. ”Et godt liv” kan også være defineret 
ud fra et dagligdags, socialt perspektiv, hvor der er fokus på, hvilke roller de sociale omgivelser 
forventer, at man lever op til. Endelig kan sundhed være defineret ud fra et subjektivt, indivi-
duelt perspektiv, altså hvad den enkelte person selv synes. ”Det gode liv” er således ikke kun 
et abstrakt definitionsspørgsmål – det er også et spørgsmål om, hvem der skal bestemme, 
hvad det drejer sig om. De forskellige professioner, der arbejder med sundhed, er specialise-
rede indenfor forskellige områder som f.eks. fysiologi, psykologi og samfundsvidenskab. I kraft 
af deres forskelligartede baggrund vil de forskellige professioner indenfor sundhedsområdet 
give forskellige løsninger på folks problemer og dermed forskellige bud på, hvad det gode liv 
er (Sundhedsstyrelsen, 2005 ). Pædagogerne må således overveje, hvad sundhed er for dem i 
relation til at give børnene ”mulighed for at tilegne sig viden om og indsigt i kroppens funktion 
og i dens betydning for sundhed og et rigt liv”.

Forslag til konkrete aktiviteter
Man kan arbejde med krop og bevægelse som tilgang til egen personlighed og identitet for 
eksempel ved at: 

Give barnet lejlighed til øve sig og eksperimentere med daglige, kendte og nødvendige ak-	

tiviteter for på den måde at lære det. Det kan være at binde snørebånd, spise med kniv og 
gaffel, spænde bæltet, hælde mælk op etc.. Hjælpen bør ikke bestå i at overtage det, barnet 
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ikke kan, men i at guide barnet igennem opgaven, så det kan øve sig
Lægge tingene til rette, så det er muligt for barnet at klare nogle ting selv. For eksempel ved 	

at sørge for at kanden med mælk ikke er for fuld, så det er let at hælde, at have en klud ved 
bordet, så barnet selv kan tørre op, hvis det spilder samt ved at stille kopper og tallerkener i 
et skab, som barnet kan nå, så det kan være med til at dække bord 
Anerkende barnet for dets forsøg på at mestre en aktivitet	

Hjælpe barnet til at overskride egne grænser så det opdager nye muligheder og ressourcer i 	

sig selv
Gøre brug af plancher over kroppen i en snak om kroppens funktioner	

Snakke med børnene om hvad sundhed er	

Lave en temauge om sund mad, tilbyde børnene frugt og grønt i løbet af dagen og snakke 	

med dem om den mad de spiser
Lave en plan for at få inaktive børn til at blive mere aktive. Planen bør laves i fællesskab med 	

forældrene
Give alsidige bevægelsestilbud. Jo flere forskellige tilbud institutionen kan give via de fysiske 	

rammer og vokseninitierede aktiviteter, desto større er chancen for, at børn får en god ople-
velse ved at bruge kroppen

H V I S  D U  V I L  V I D E  M E R E 

Links
www. altomkost.dk
Projekt alt om kost – smag for livet har bl.a. følgende målsætninger: at fremme sund mad og 
måltider i institutioner for herigennem at påvirke børns kostvaner, at tilbyde rejsehold som hjæl-
per med udarbejdelse af mad- og måltidspolitikker, hotline, udviklingsprojekter samt informati-
onsmaterialer.

www.boerneboxen.dk
Børneboxen er et samarbejde mellem offentlige myndigheder, undervisnings- og institutioner 
samt private fra fødevareerhvervene og detailhandelen. Initiativet er målrettet dagtilbud med 
børn i alderen 3-6 år. Børne-boxen er planlagt til at udkomme fem gange årligt med vejledning 
og materialer, der er bygget op omkring et legetema såsom pirater, haven eller eventyr. Formålet 
er at fremme børns sundhed i hverdagen ved at udvikle, lancere og drive et pakkekoncept, som 
er baseret på temaer, der inspirerer dagtilbuddene til jævnligt at gennemføre lege og aktiviteter 
med fokus på sund mad, bevægelse, personlig hygiejne og sociale kompetencer.
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www.boernmadbevaegelse.dk
Fyns amt stod bag dette projekt, hvor formålet bl.a. var at udvikle mad- og bevægelsespolitikker 
i dagtilbud, skoler og fritidsordninger, at skabe miljøer for mad, måltider og bevægelse såsom 
attraktive og udviklende spisestuer og legearealer samt at udvikle børns kompetencer, så de kan 
handle for at fremme egne og andres sunde mad- og bevægelsesvaner. På hjemmesiden kan 
man finde inspirerende materiale fra projektet.

http://fdf.dk
På Frivilligt drenge- og pigeforbunds hjemmeside finder man under punktet Ideværksted en 
legedatabase med 1087 lege til børn i alle aldre. Der er blandt andet eksempler på fangelege, 
tonselege og gemmelege.

www. rumlerikkerne.dk
Formålet med Rumlerikkerne er at øge børnefamiliers interesse for sund mad og motion. Klub-
ben inviteterer forældre med børn på 3-4 år til at melde sig ind i klubben. Som medlem modta-
ger familien/barnet materiale med gode råd om mad og bevægelse to gange om året.

www. sundhedstegnet.dk
Sundhedstegnet er et redskab til en sundere hverdag bl.a. i dagtilbud og fritidshjem. Ideen 
med sundhedstegnet er, at institutionerne arbejder med forskellige aspekter af børn og unges 
sundhed – leg og bevægelse, sund mad, trivsel m.v. Arbejdet med sundhedstegnet er først og 
fremmest en proces, men samtidig en mulighed for at skabe opmærksomhed omkring en sund 
børnekultur.

Litteratur
Bevægelse og udvikling
Bogen beskriver blandt andet sammenhængen mellem rytme, sprog og bevægelse, sansning og 
perception, samt hvordan de fysiske rammer kan støtte op om børns lyst til bevægelse.
Lise Ahlmann
Christian Ejlers´ forlag, 2006.

Bevægelseslege med de 0-6 årige og deres forældre
I bogen findes en lang række ideer til bevægelsesaktiviteter med de 0-6 årige, der giver barnet 
bevægelseserfaringer og legemskendskab. Der er f.eks. ideer til gynge- og vuggelege, balance- 
spænding og afspændingslege, lege med lyd, bevægelse og fantasi. 
Lone Byrner
Hans G. Dal, 1998.
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Brug din krop
Bogen handler om, hvordan man forebygger forkert udvikling i bevægeapparatet – som f.eks. 
ømme, stramme muskler.
Anne Brodersen og Bente Pedersen
Forfatterforlaget, 2002.

Børn i bevægelse
Bogen handler om dagligdagsaktiviteter, bevægelseslege med spæd- og børn samt sanselege.
Pauline Voss Romme
Dafolo, 2002.

Børneinstitutioner – Byggeri og indretning hæfte 1-5
Serien belyser væsentlige problemstillinger inden for byggeri af børneinstitutioner ved at anvise 
mulige løsninger og give eksempler på god praksis, som kan være med til at fremme børns 
trivsel og dagligdag i udviklende og sunde børneinstitutioner.  
Kroghs forlag, 2003.

Børns uderum
I tekst og billeder kommer bogen med mange gode eksempler på, hvordan man kan skabe 
spændende og inspirerende uderum for børn.
Henrik Vilsbøll
Forlaget Børn og Unge, 2003.

Fra børnehave til idrætsbørnehave
Hæftet besvarer spørgsmål som: hvorfor etablere en idrætsbørnehave ? hvad er den idrætspæ-
dagogiske metode? hvilke fysiske rammer skal der være? og hvordan kommer vi i gang?
Torben Freij Jensen m.fl.
Danmarks Idrætsforbund, 2006. Hæftet kan findes på www.dif.dk under publikationer, Børn og unge

Legepladsen for alle
Bogen omhandler legepladsens funktion og indretning med fokus på legepladser for børn med 
bevægelseshandicap. Bogen giver inspiration i forhold nyetablering af legeplads eller ved æn-
dringer af den eksisterende legeplads.
Else Søjmark og Ib Hornbæk
Videnscenter for bevægelseshandicap, 1998. Kan findes på www.vfb.dk under udgivelser.
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Legepladser i Ebeltoft Kommune hæfte 1 og 2 
Hæfte 1 beskriver regler i forhold til etablering af naturlegepladser samt behovet for vedligehol-
delse. Hæfte 2 beskriver naturlegepladsens funktion, elementer, aktiviteter og redskaber.
Knud Nordstrøm, Bo Fisker og Søren Valbak 
Ebeltoft Kommune og DGI, 2005.

Naturlegepladser – et idehæfte fra Friluftsrådet
Hæftet indeholder ideer til planter, legeredskaber, hytter og huler, vand, ild/bålplads, dyr, gen-
brug og teater.
Frie børnehavers forlag, 1998.

Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet – i dagleje, børneinstitution og derhjemme
Bogen handler om bl.a. om, hvordan man styrker børns bevægemuligheder og bevægeglæde. 
Der er mange gode eksempler på konkrete tiltag.
Gudrun Gjesing
Kroghs forlag, 2004.

Rygsækken: En bog om børn, musik og bevægelse.
Bog med tilhørende CD om  0-6 årige børns sproglige, musikalske, motoriske og sociale udvik-
ling med forslag til konkrete aktiviteter.
Bibi Fussing og Dorte Bille
Edition Egtved, 2000
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Pædagogisk idræt
I idrætsbørnehaven Ryvang 2, Hellerup har man siden begyndelsen af 2003 arbejdet med 
pædagogisk idræt. Personalet er uddannet specielt i idrætspædagogiske aktiviteter gennem 
Danmarks Idrætsforbund, og man søger at opnå al udvikling og læring gennem forskellige 
former for fysisk aktivitet inde og ude. I børnehaven er der næsten intet legetøj – i stedet er 
der masser af madrasser, trampoliner, sjippetove, hulahopringe, hoppebøffer, skateboards, 
rulleskøjter, hockeystave, bolde, klatremuligheder, balancebaner, mælkekasser til at bygge 
huse og tårne af, en hængekøje samt en bålplads der også bruges som fortællested, og det 
sted man snitter med kniv. Samlingen om morgenen er lavet om til morgengymnastik og 
desuden skal børnene deltage i to til tre strukturerede aktiviteter om ugen. Det kan f.eks. 
være boldlege, vild leg for aktive drenge, afrikansk dans, skovtur med indbygget overlevel-
seslege eller rytmik. Herudover synger og bevæger alle børn og voksne sig til musik en gang 
om ugen. Pædagogerne tror meget på eksemplets magt, så de leger lige så meget som 
børnene og er altid med i aktiviteterne på lige fod.  Læs mere på www.ryvang2.dk
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Hvordan kan børnemiljøvurderingen 
bruges i arbejdet med krop og 
bevægelse?

Afsnittene 2 og 3  har haft fokus på det gode bevægelsesmiljø. I dette afsnit vil jeg se på, hvor-
dan børnemiljøvurderingen kan bruges som indgangen til at arbejde med det gode bevægelses-
miljø.

Som tidligere nævnt består en børnemiljøvurdering af faserne: kortlægning, beskrivelse, hand-
lingsplan og opfølgning. I det følgende vil jeg komme ind på overvejelser i forhold til hver af de 
enkelte faser, men inden man går i gang med kortlægningen, er det nødvendigt at planlægge 
processen. 

Planlægning
Inden man starter arbejdet med kortlægningen, vil det være fornuftigt, at man i institutionen får 
præciseret, hvad man mener, der kendetegner et godt børnemiljø. For at få et frugtbart afsæt for 
det videre forløb vil det være hensigtsmæssigt at inddrage forældre – gerne alle – eller som mi-
nimum forældrebestyrelsen. Afhængig af børnenes alder kan de også inddrages i planlægning. 
En metode hertil kan være at afholde cafedebat på en forældreaften eller et personalemøde. I 
cafedebatten kan deltagerne i fællesskab finde frem til, hvilke faktorer, der kendetegner et godt 
børnemiljø. Dernæst kan man prøve at præcisere de enkelte faktorers delelementer. Hvis man 
f.eks. mener, at en af faktorerne i et godt børnemiljø er ”gode muligheder for kropslig udfol-
delse”, må man prøve at sætte flere ord på, hvad der menes med det. På den måde får man 
fastlagt et holdningsmæssigt udgangspunkt, som kan bruges dels til at give en række indikato-
rer på det gode bevægelsesmiljø og dels til at systematisere kortlægningen, så man ved, hvad 
man primært skal kigge efter.

I bestemmelserne om børnemiljø i Dagtilbudsloven står der, at børnemiljøet skal vurderes i et 
børneperspektiv og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages alt efter børnenes alder og 
modenhed. Man kan skelne mellem tre niveauer af involvering af børn: Indtænkning af børn, 
inddragelse af børn og børns medbestemmelse (Carstensen T., Hess A., Jørgensen G. og Ras-
mussen K., 2004). Ved indtænkning af børn bliver børnene ikke nødvendigvis spurgt eller ind-
draget i beslutninger, men de voksne forsøger at se en problemstilling med barnets øjne. Ved 
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inddragelse af børn bliver børnene spurgt om deres erfaringer og meninger i forhold til et tema 
og ved medbestemmelse vil beslutninger træffes i dialog mellem voksne og børn. Det er vigtigt 
at gøre sig klart, hvilket niveau børnene deltager på og at overveje formålet med inddragelse, 
hvem børnegruppen er, og hvad man forventer af børnene. 

Inden man går i gang, bør man gøre sig en række etiske overvejelser (Kampmann J., 1998). Det 
kan f.eks. være i forhold til, hvilke børn man udvælger til fotofortælling, interviews etc. Hvorfor 
vælger man netop disse børn og kan de, som ikke kommer til orde, eventuelt komme til at stå 
tilbage med en oplevelse af at blive holdt udenfor. En anden overvejelse kan gå på den informa-
tion, der gives til børn og forældre – er både børn og forældre blevet tilstrækkeligt informeret 
om formålet med børnemiljøvurderingen, hvilke metoder man anvender, hvor længe forløbet vil 
vare samt om muligheden for at stille spørgsmål til forløbet. En tredje etisk problemstilling kan 
dreje sig om tilsagn til deltagelse. Man bør sikre sig forældrenes tilsagn til, at barnet f.eks. med-
virker i interviews. Desuden skal barnet informeres om at deltagelse er frivillig, og at barnet når 
som helst kan forlade projektet. En fjerde overvejelse kan handle om, hvordan de voksne indbyr-
des vil give hinanden respons på observationer, der omhandler kollegaernes udøvelse af deres 
faglighed. Endelig skal man overveje til hvem, hvornår og hvordan man formidler resultaterne.
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Kortlægningsfasen
I kortlægningen kan man gøre brug af såvel kvalitative metoder f.eks. interviews, fotos, tegnin-
ger, fortællinger som kvantitative metoder såsom optælling af børn på bestemte steder i insti-
tutionen eller spørgeskemaer, som forældrene udfylder sammen med børnene. Det anbefales 
ofte, at man anvender flere metoder til dataindsamling (Kampmann J., 1998). Fordelen ved at 
bruge flere metoder er, at man derved får afdækket et tema ud fra forskellige vinkler. Det giver 
forskellige typer af viden, der kan tegne et mere nuanceret billede, end hvis man kun bruger en 
enkelt metode. Nogle metoder er desuden mere velegnede til at afdække de fysiske rammer i 
forhold til bevægelse, mens andre metoder bedre kan opfange den psykiske dimension i forhold 
til bevægelse. I det følgende præsenteres enkelte metoder til at kortlægge børnenes oplevelse af 
deres miljø.

Optælling af børn i de fysiske omgivelser
Hvis man ønsker en kortlægning af, hvordan de fysiske rammer inde som ude udnyttes, kan man 
anvende et observationsskema, hvor man i et bestemt tidsrum noterer, hvor børn og voksne befin-
der sig, hvad de laver og hvor ingen opholder sig – dvs. ”de døde steder” (Rasmussen K., 2005).
I KID-projektet ”Børns kropslige udfoldelse i København” blev en variant af metoden anvendt 
til at kortlægge brugen af legepladsen. En voksen fik et skema over områderne på legepladsen. 
Hver 10.minut blev der med prikker markeret, hvor børn og voksne opholdt sig – voksne havde 
en farve, drengebørn en anden farve og pigebørn en tredje farve. Der viste sig hurtigt et møn-
ster, og det blev klart for de voksne, at der var et hjørne af legepladsen, som aldrig blev brugt.
(Hagemann S.; 2004)

Deltagende observation
Deltagerobservation kan beskrives som ”en vekselvirkning mellem deltagelse i andre menne-
skers hverdagsliv og observation og systematisk refleksion over det iagttagede” (Olesen, 2005). 
Når man bruger deltagende observation med henblik på at fange børneperspektivet, bør ud-
gangspunktet være, at det er den voksne, der er den nysgerrige og delvis uvidende, mens barnet 
er ekspert i sit eget liv. Via sine handlinger, udtryk og bevægelser sender barnet information om 
sin verden, og den voksne må bestræbe sig på at forstå denne verden ud fra barnets perspektiv. 
Ved at lade en af de voksne deltage i aktiviteterne med fokus på observation og ikke på relatere-
de arbejdsopgaver, kan vedkommende rette sin opmærksomhed mod, hvad der i praksis faktisk 
foregår i forhold til kropslig udfoldelse. Ved at holde fokus på hvordan børnene reagerer f.eks. i 
forhold til voksenstyrede bevægelsesaktiviteter, i forbindelse med dagligdagsaktiviteter som på- 
og afklædning i garderoben samt i forhold til leg på legepladsen, kan de voksne få en begynden-
de fornemmelse af, hvordan børnene opfatter sådanne aktiviteter og rammer. At udføre delta-
gende observation er noget sværere, end det umiddelbart kunne lyde. Det kan være vanskeligt 
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for den voksne observatør, som jo er en del af institutionens voksenkultur, at se andet end den 
selvfølgelighed voksenkulturen har etableret omkring aktiviteterne. Det kræver således øvelse 
og bevidst arbejde med hensyn til, hvad man overhovedet får øje på. ( Kampmann J., 1998).

Når man observerer, kan det derfor være en god ide at være flere, der observerer de samme 
situationer for at få flere øjne på, der måske observerer noget forskelligt. Det kan også være en 
mulighed at alliere sig med naboinstitutionen eller en gruppe seminariestuderende for at få nye 
øjne på situationer, som i institutionen med tiden er blevet til ”selvfølgelige” situationer. Efter 
observationsperioden skriver man ned, hvad man så. Man skal passe på ikke at lægge egne for-
tolkninger ned over iagttagelsen, men kun beskrive hvad man direkte ser. En tommelfingerregel 
er, at man max. observerer 1 time ad gangen. (Andersen J., Jørgensen B., 2004)

Interview
Børneinterview kan være en god måde at få indblik i, hvordan børnene oplever deres hverdag 
i institutionen. Forberedelsen består i at udarbejde et interviewdesign, der kort og præcist gør 
rede for, hvad man vil snakke med børnene om, og hvordan man har tænkt sig at gøre det. 
Designet kan f.eks. komme ind på interviewformen (individuelt-, parvis-  eller gruppeinterview), 
hvor i institutionen interviewet skal foregå, samt hvilke spørgsmål,  man vil stille. Her er det 
godt at have en liste med spørgsmål, som man vil stille i løbet af samtalen. Spørgsmålene bør 
tænkes i et logisk forløb, der leder fra det ene emne over i det næste og de sværeste spørgsmål 
stilles til sidst. Undervejs skal der være plads til at snakken formes af børnenes interesser (www.
dcum.dk/boernemiljøe/vaerktoejer/boerneinterview). 

I forbindelse med interviewet skal man fortælle børnene hvorfor og i hvilken sammenhæng, 
de skal interviewes. Den voksne skal forklare barnet, at det er barnet, som er ekspert på sit 
hverdagsliv. Denne indstilling åbner op for, at barnet kan udtale sig uden tanke for, hvad 
intervieweren gerne vil have, at barnet siger. Det er ikke hensigtsmæssigt at tvinge børnene til 
at svare og det kan være nødvendigt at lade børn melde sig ud af interviewet undervejs. Det er 
interviewerens opgave at følge børnene i deres snak og få dem til at uddybe deres interesser og 
synspunkter. Vil man gerne have uddybet noget, kan det være en ide at gentage de sidste ord 
fra den sætning, der lige er blevet sagt. Det opfordrer til mere snak om det samme uden at stille 
ledende spørgsmål. For at få børnene til at fokusere på emnet og give dem de bedste mulighe-
der for at svare er det en god ide først at spørge om noget konkret og derefter noget generelt. 
Det åbner for et emne på en måde, der gør det muligt for børnene at forholde sig til det. Det 
er en fordel at optage interviewet på bånd, hvis det kan lade sig gøre, da det giver mulighed for 
fuld koncentration under interviewet og nøjagtige citater til det videre arbejde (www.dcum.dk/
boernemiljøe/vaerktoejer/boerneinterview).
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Man kan også gøre brug af en variant, hvor intervieweren indleder med at sige første del af et 
udsagn, som barnet skal færdiggøre  – f.eks. ”jeg synes at vores fælles morgengymnastik er 
……..” Denne form for strukturering indebærer en risiko for, at den voksne i højere grad får svar 
på spørgsmål ud fra et voksenperspektiv end, at man får indfanget udsagn om forhold, der 
betyder noget for børnene. Der er dog positive erfaringer med denne form for støtte i forhold til 
at interviewe de yngste børn (Kampmann J., 1998)

Fotofortællinger
Børns fotografier og fortællinger kan være en god og forholdsvis enkel måde at inddrage børn 
på i forhold til kortlægning af det fysisk/æstetiske bevægelsesmiljø. Metoden giver de voksne 
mulighed for at få indsigt i det enkelte barns oplevelse af, hvilke steder der inviterer og inspirer 
til kropslig udfoldelse. 

Først inviteres børn til at fotografere. De får udleveret engangskameraer og får stillet en enkel 
opgave som f.eks. ”fotografer de steder, du godt kan lide at lege, og de steder du ikke kan lide 
at lege”. Bagefter ser barnet og den voksne på fotografierne sammen. Barnet fortæller om sine 
fotos og den voksne kigger, lytter og spørger, indtil man forstår mening, sammenhæng og 
detaljer. På denne måde er barnet med- og førstefortolker af sine egne fotos. Undervejs skriver 
den voksne stikord om barnets udsagn. Også her kan det være en fordel at optage børnenes 
fortællinger på bånd, da børnecitater og udpluk af børns egne fortællinger om deres hverdag 
kan være meget sigende og oplysende (Carstensen T., Hess A., Jørgensen G. og Rasmussen K..,  
2004). Udover at give indblik i det enkelte barns oplevelser giver metoden også mulighed for at 
få overblik over mønstre og fællestræk ved børnenes fotoserier, hvis man lægger serierne op på 
et bord og kigger efter ligheder og forskelle. Erfaringer viser, at man på den måde kan få øje på 
mønstre og tendenser, man ikke ville have bemærket på samme måde, hvis man blot havde set 
på fotografierne enkeltvis. (Rasmussen K., 2005). 

Beskrivelsesfasen
I beskrivelsesfasen forholder de voksne sig til de data, der blev indsamlet i kortlægningsfasen 
i et forsøg på at tolke ”barnets stemme”. Når man bearbejder materialet fra kortlægningen, 
beskriver man de områder, som skiller sig ud positivt og negativt – f.eks. ved at stille følgende 
spørgsmål: Hvad fungerer godt og hvad fungerer ikke så godt?, Hvad viste materialet af typiske 
situationer og undtagelser herfra?, Hvilke modsætninger var der? Dernæst forholder man sig 
undrende og spørgende til datamaterialet f.eks. ved at stille spørgsmål som: Hvad er anderle-
des, end jeg havde forventet?, Hvad er det vigtigste, jeg iagttog?, Hvilke ideer og forslag havde 
børnene? Det er altid en god ide, hvis man kan være flere om at analysere det indsamlede ma-
teriale, idet det giver bedre muligheder for en bredere tolkning, end hvis det kun er lederen eller 
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en pædagog, der arbejder med materialet. Det kan ligeledes være en god ide at alliere sig med 
andre institutioner i området eller seminariestuderende. Personer, som kommer udefra, vil ikke 
være præget af institutionens vaner og tænkning og kommer således med et nyt blik på forhold, 
der måske er ”selvfølgelige” for institutionens eget personale. (Andersen J., Jørgensen B., 2004)

Til sidst sammenholder de voksne deres fortolkninger af data fra kortlægningsfasen med defi-
nitionerne på et godt bevægelsesmiljø fra planlægningsfasen. Ud fra de ønsker vi har til et godt 
bevægelsesmiljø, hvad har så i praksis vist sig at fungere godt, og hvad skal vi gøre noget ved?

Handlingsplansfasen
I handlingsplanen gør man rede for hvilke løsningsforslag, man vil iværksætte i relation til de 
forhold, som ikke fungerer hensigtsmæssigt. Man prioriterer hvilke løsninger, man går i gang 
med først, og hvilke der kan vente lidt. Desuden redegør man for hvem der er ansvarlig for gen-
nemførelsen af løsningsforslaget, og hvornår det skal være gennemført. Nøgleordene er altså; 
hvad, hvordan, hvornår og hvem.

Når man skal vælge løsningsforslag til en problemstilling, må se man se om datamaterialet fra 
kortlægningen indeholder forslag til løsninger. Man kan også finde inspiration til løsninger ved 
at se på de forhold i bevægelsesmiljøet, der har vist sig at fungere godt, og vurdere om der er 
elementer, som man kan overføre eller lære af til de områder, der ikke fungerer så godt. Andre 
muligheder kunne være en brainstorm på en forældreaften/et personalemøde eller at lave en 
idekasse, hvor forældre og personale kan komme med konstruktive løsningsforslag. Ved valg af 
løsninger må man overveje løsningens samspil med det fysiske, psykiske og æstetiske børne-
miljø. Hvis man vælger at indføre ugentlige fælles bevægelseslege, må man f.eks. sikre et godt 
psykisk børnemiljø ved at sørge for, at aktiviteten favner alle børn, således at børn, som ikke 
er så kompetente kropsligt, ikke udelukkes fra fællesskabet. Et andet eksempel kunne være, 
at man ønsker at etablere en naturlegeplads, som giver gode muligheder for bevægelses- og 
sanseaktiviteter. Her må man med tanke på det fysiske børnemiljø sikre sig, at legepladsen er 
sikkerhedsmæssig forsvarlig. Et tredje eksempel kunne være, at man ønsker at arbejde med 
indretningen og udsmykningen i institutionen. Her må man med tanke på det æstetiske børne-
miljø have fokus på, hvordan indretningen både kan appellere til sanselige oplevelser og til at 
man hviler sig og lukker sanseindtrykkene ude. 

Opfølgningsfasen
I opfølgningsfasen ser man på, hvordan det gik med de tiltag, man har sat i værk og om løsnin-
gen fungerer tilfredsstillende. Man kan anvende de samme metoder som under kortlægningen 
for at inddrage børnenes perspektiv på løsningsmodellen.
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Et praktisk eksempel
Følgende fiktive eksempel er et bud på, hvordan man kan arbejde med rammerne for krop og 
bevægelse i børnemiljøvurderingen. 

Planlægning
Børnehaven Solsiden skal i gang med at lave sin børnemiljøvurdering. I en cafedebat fandt man 
først frem til de punkter, som både personalet og forældrene blev enige om var vigtige elemen-
ter i et godt børnemiljø. Et af punkterne handlede om, at der skulle være ”gode rammer for 
bevægelse i børnenes hverdag”. Hernæst blev det præciseret, hvad man i Solsiden forstår ved 
et godt bevægelsesmiljø:

Vores rum både ude og inde skal give mulighed for og plads til både stille lege og mere fy-	

sisk betonede lege
Vi ønsker, at voksenstyrede bevægelseslege skal favne alle børn uanset deres motoriske ud-	

gangspunkt således, at det bliver en god oplevelse for børnene at være med
 Vi ønsker, at bevægelsesmiljøet skal give mulighed for både sanselige oplevelser og for at 	

hvile sig og lukke sanseindtrykkene ude
Bevægelsesmiljøet skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt 	

Kortlægning
Børnehaven Solsidens definition på et godt bevægelsesmiljø blev ledesnoren i, hvad man skulle 
have fokus på i kortlægningen. Man valgte at bruge flere metoder for at indfange børnenes 
holdninger til bevægelsesmiljøet. Man brugte således både optællinger, deltagende observation 
og fotofortællinger. 

Beskrivelse
To af pædagogerne fortolkede de indsamlede data fra kortlægningen og fandt frem til følgende:

Indendøre leges der først og fremmest stille lege, og der er kun ringe muligheder for bevæ-	

gelse. Børnene siger, at de savner ”farlige steder” indenfor og steder, hvor de må løbe 
Hele legepladsens areal udnyttes godt til forskellige former for leg og børnene peger på 	

mange gode legesteder udenfor
Børnene synes, at den fælles gymnastik om fredagen er sjov	

Om eftermiddagen virker flere af børnene højrøstede og trætte 	

Flere børn er kommet til skade på legepladsen, fordi der under balancebommen ligger man-	

ge skarpe sten, som børnene skærer sig på, når de øver på bommen
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Handlingsplan
I kortlægningsfasen pegede børnene i deres fotofortællinger på forslag til løsninger. Idekas-
sen, som både forældre og personale kunne putte løsningsforslag i, var også fyldt med de gode 
ideer. Man fandt frem til følgende løsninger, som blev udført i prioriteret rækkefølge:
1.  Man får fjernet sten under balancebommene på legepladsen – samtidig henvender man sig 

til kommunen, fordi det snart er tid for det årlige legepladseftersyn. (Løsningen gennemfø-
res indenfor 1 uge)

2.  Indretningen inden døre skal ændres. Man flytter om således, at nogle af de funktioner, der 
er i ”hyggerummet” (sofa, bogkasser og lille bord), flyttes ud i fællesrummet. Her indretter 
man en hygge/læse højt niche. ”Hyggerummet” omdannes til tumlerum med madrasser, 
bløde puder, ribber, hoppebøf og hængekøjer. Inden lukketid rulles madrasserne sammen og 
lægges op i hængekøjerne, så rengøringspersonalet kan komme til at støvsuge. (Løsningen 
gennemføres indenfor 6 måneder)

3.  I middagsstunden anvendes det nye tumlerum som sove- og afslapningsrum, hvor flere af 
de børn, som om eftermiddagen er meget trætte, får et powernap eller ligger og lytter til 
stille musik i hovedtelefonerne. (Løsningen gennemføres indenfor 7 måneder)

Man udvælger ansvarspersoner for hvert af de tre løsningstiltag  og ved gennemførelsen invite-
rer man forældrene til at hjælpe med omflytningen i en arbejdsweeekend. Samtidig bruger man 
en del af legetøjsbudgettet på at indkøbe inventar til tumlerummet.

Opfølgning
Ved at foretage en optælling af børnene kan man se, at tumlerummet bliver meget brugt om 
eftermiddagen, især i vinterhalvåret hvor børnene tit leger indenfor. Man interviewer børnene 
om, hvad de synes om tumlerummet – langt de fleste giver udtryk for, at det er et ”sjovt rum”. 
Ved deltagende observation registrerer personalet, at en del børn nyder at have en stille stund 
med rolig musik midt på dagen. Legepladsinspektionen viste, at gyngerne var meget slidte og 
snart skal udskiftes.  
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Links
www.bupl.dk
På Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforenings hjemmeside kan man finde hjælp til 
arbejdet med børnemiljøet og børnemiljøvurderingen.

www. dcum.dk
Man kan hente hjælp til arbejdet med børnemiljøet hos Dansk Center for Undervisningsmiljø, 
DCUM, som er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre børne- og under-
visningsmiljøet i Danmark. På www.dcum.dk kan man f.eks. finde værktøjer, der kan bruges 
til børnemiljøvurderingen, en oversigt over relevant lovgivning som dækker området samt et 
leksikon med gode råd til, hvordan man kan arbejde med forskellige temaer i forhold til børne-
miljøet. 

Litteratur
Børnemiljøloven – regler om miljøet i dagtilbud.
Bogen beskriver Børnemiljølovens regler og tilblivelse, lovens indhold i forhold til lederens 
forpligtelser og hvordan vurderingsarbejdet kan gribes an.
Aage Hulgaard
Kroghs Forlag, 2006

Børneperspektiv og børn som informanter
Arbejdsnotat som beskæftiger sig med børneperspektiv og med børn som informanter. Der 
er en kort gennemgang af forskellige teorier og resultater på området og af metoder man kan 
bruge i sit arbejde. Desuden skitseres en række overvejelser man bør gøre sig i forhold til bru-
gen af børn som informanter.
Jan Kampmann
Børnerådet, 1998. Kan findes på www.borneradet.dk under artikler.

Iagttagelse af børn, pædagogik, personale
Tidsskriftet er en del af serien 0-14. I dette temanummer om iagttagelse er der introduktioner til 
nyere iagttagelsesmetoder samt flere former for skemaer og teorier om iagttagelse.
0-14. Iagttagelse af børn, pædagogik, personale, nr 3/2004 – 14. årgang. September 2004.
Dansk Pædagogisk Forum, 2004.
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Iagttagelse og fortælling
Bogen giver en lang række eksempler på anvendelsen af fortællinger i beskrivelsen af børn. Den 
indeholder desuden kritik af traditionelle observationsmetoder og en gennemgang af udvalgte 
teorier om fortælling.
Søren Schmidt og Henning Kopart
Forlaget Børn og Unge, 2006.

Med barnets øjne
Bogen indeholder teori om barneperspektivet, praktiske eksempler og mange anvisninger på 
hvordan personalet konkret kan inddrage børnene i den pædagogiske praksis.
John Andersen
Dansk Pædagogisk Forum, 2002
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Sanselige oplevelser i skoven
Skovbørnehaven ligger i Bjerringbros udkant og blev etableret i 1988. På legepladsen er der 
bl.a. masser af klatretræer med tove, en lyseblå fiskerbåd ”Elna af Ebeltoft” og der holdes 
geder, får og høns. I børnehaven har man har valgt at holde dyr, fordi man ser det som et 
godt pædagogisk redskab til at lære børnene at have ansvar for levende væsener. De får et 
naturligt forhold til dyr og børnene lærer om fødekæden og livscyklusen. Det gør de blandt 
andet ved at udruge æg til kyllinger, opfostre dem og siden slagte dem.
Ugen i skovbørnehaven er struktureret således, at alle børn er i skoven mandag og onsdag 
– børnene er selv med til at planlægge, hvor i skoven turen går hen. Tirsdag og torsdag 
er der to hjemmegrupper, som bliver i institutionen. Det er meget forskelligt, hvad man 
laver i hjemmegruppen, men der er en fast pligt: at fodre dyrene. Om fredagen laver alle 
børn og voksne noget sammen f.eks. legetøjsdag, slagte høns, lave bål, musikgruppe, gå på 
biblioteket etc. Læs mere på www.skoven.net
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