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LÆRINGSMULIGHEDER MED IDRÆT,
LEG OG BEVÆGELSE
Fysisk

Psykisk

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

• Grundbevægelser:
hoppe, dreje, hinke, løbe m.m.
• Kropskontrol
• Koordination
• Kommunikere med
kroppen: vise stemning, handling
• Sanseoplevelser
• Sanseintegration
• Kropsbevidsthed: mærke
kroppen
• Kropskontakt

Mod
Opleve
Klare udfordringer
Selvværd
Selvtillid
Tillid til andre
Tage initiativ
Give udtryk for følelser

• Opleve følelser: glæde,
spænding, usikkerhed,
stædighed
• Sætte grænser
• Håndtere konflikter

Socialt

Kognitivt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se hinanden
Lytte til hinanden
Kommunikere
Samarbejde
Forhandle
Kunne gå på kompromis
Tage hensyn
kropssprog
Empati
Fællesskab

Erkende
Tænke

Huske
Forstå sammenhænge
Have overblik
Forstå beskeder og regler
Løse problemer
Lære tal, bogstaver og ord
Lære farver og former
Lære begreber: op/ned,
foran/bagved, hurtigt/langsomt
• Tænke taktisk/teknisk
• Kreativitet og fantasi
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Styrke
Kondition
Smidighed
Udholdenhed
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SANSER OG BEVÆGELSE
Følesansen

Muskel-/ledsansen

Det kilder. Det kradser. Det er blødt. Det er hårdt. Jeg mærker min
krop. Jeg mærker kropskontakten fra de andre børn.

Er min arm bøjet eller strakt? Hvor hårdt skal jeg sparke til bolden?
Jeg kan mærke hvor min hånd er, selvom jeg har lukkede øjne.

Placering: sanseceller i slimhinderne og huden.

Placering: sanseceller i muskler, sener og led.

Registrerer: varme, kulde, tryk, smerte, konsistens og form.

Registrerer: muskler og seners spændingstilstand og lemmernes position i forhold til hinanden.

Betydning:
følelsen af nærvær og tryghed.
Aktiviteter: massage, tumle- og kildelege, leg i vand, leg med
bare fødder og let påklædning.

Betydning: kropsfornemmelse, balance, bevægelseskontrol og
kraftafstemning.
Aktiviteter: tumle, kravle, klatre, springe, hoppe, kaste, gribe,
trække, skubbe, slå, sparke og efterligne andres bevægelser.

Synssansen

Vestibulærsansen
Labyrintsansen

Sæbeboblerne i luften giver mig lyst til at løbe. Verden ser anderledes ud med hovedet nedad. Jeg kan se det på dig, når du er glad.

Hvad er op og hvad er ned? Jeg løber hurtigt i mange forskellige
retninger. Jeg snurrer rundt og bliver rundtosset! Det kilder i maven.

Placering: øjnene.

Placering: det indre øre.

Registrerer: visuelle indtryk.

Registrerer: hovedets bevægelser og position i forhold til lodret.

Betydning: orientering, balance, kropskontrol, kropsbevidsthed, efterligning, øjenkontakt, kommunikation, udforskning og æstetik.
Aktiviteter: fangelege, gemmelege, hente-bringelege, boldlege og lege hvor man skal følge hinandens
bevægelser.

Betydning: balance, orienteringsevne, muskeltonus og koncentration.
Aktiviteter: rulle, snurre, gynge, rutsje, hovedet nedad, hop,
spring, løbe rundt imellem hinanden.

Lugte- og smagssansen

Høresansen

Jeg kan dufte græsset på legepladsen og maden fra køkkenet. Jeg
kan smage om maden er sød, sur, bitter eller salt.

Det larmer når jeg spiller tromme. Jeg kan høre om jeg er inde eller ude, i et stort rum eller i et lille rum. Musik giver mig lyst til at
danse..

Placering: næse og mund.
Placering: ørerne.
Registrerer: lugte og smagsindtryk.
Registrerer: lyde.
Betydning: lyst til at spise og drikke, lyst til at røre
ved og være i nærheden af. Gode lugte- og smagsoplevelser giver overskud og lyst til bevægelse.
Aktiviteter: Smage og dufte til forskellige ting
med bind for øjnene. Gode, spændende måltider med tid og mulighed for at sanse
maden.

Betydning: rytme, orientering, talesprog, motivation
og stemning.
Aktiviteter: remser, sanglege, musik, dans, lege med
kalderåb og lydsignaler, stilleleg og historiefortælling.

Ideer til at hjælpe børn i deres sanse- og bevægelsesudvikling
Sansning og bevægelse hænger uløseligt sammen. Begge dele udvikles gennem børnenes egne kropslige erfaringer. Mange og alsidige erfaringer giver et bredt og
solidt sansemotorisk fundament, som vil være en støtte og hjælp hele livet igennem. Hjælp børnene ved at:
• Give dem mulighed for at udfolde deres naturlige lyst til bevægelse og sanseoplevelser.
• Indrette de fysiske rammer så de udfordrer og inspirerer til mange forskellige former for bevægelse og sansestimulation.
• Lade dem prøve selv.
• Give tid til mange gentagelser.
• Sætte lege og aktiviteter i gang med mange forskellige former for sansestimulation og bevægelse.
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PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER
Før, under og efter aktiviteten
Målgruppe/deltagere

Den voksnes rolle(r)

Hvem skal deltage og hvordan er deres forudsætninger og motivation for
deltagelse?
• Alder, køn
• Niveau: fysisk, psykisk, socialt, kognitivt
• Intelligenser og læringsstile
• Sociale motivationsfaktorer: venskaber, voksenrelationer, gruppestørrelse
• Motivationsfaktorer i aktiviteten: yndlingslege, højt/lavt aktivitetsniveau
• Andre motivationsfaktorer: fysiske rammer, rekvisitter

Hvordan deltager jeg selv i aktiviteten?
• Igangsætter
• Rollemodel
• Støttefunktion for børnene
• Observere og justere i aktiviteten
• Formidlerrolle: stemmeføring, kropssprog, mimik, engagement
• Positionering: foran/ ved siden af/ bagved børnene

Læringsmål
Hvilke pædagogiske mål har jeg med aktiviteten?
• Fysisk, psykisk, socialt, kognitivt
• Læreplanstemaer
•Barnets alsidige personlige udvikling
•Sociale kompetencer
•Sprog
•Krop og bevægelse
•Naturen og naturfænomener
•Kulturelle udtryksformer og værdier

Teori
Hvilke(n) teori(er) arbejder jeg ud fra?
• Flowteori (Csikszentmihalyi)
• Nærmeste udviklingszone (Vygotsky)
• De tre læringsrum (Bernstein)
• Læringsstile (Dunn & Dunn)
• De mange intelligenser (Gardner)
• Inklusion / Det fælles tredje (Lihme, Madsen)
• Krop imiterer krop (Ponty, Sandholm, Bauer)
• Sanser og bevægelse (Ahlmann)

Middel (aktiviteter)

Justering af aktiviteten
Hvad kan jeg ændre på i aktiviteten for at styrke børnenes motivation og
holde mit pædagogiske fokus?
• Sværhedsgrad: opjustering/nedjustering
• Variation i opgaverne
• Ændre regler
• Fysiske rammer: større/mindre, ude/inde
• Rekvisitter
• Børnenes deltagelsesmuligheder
• Min egen deltagelse
• Deltagerne: hvem/antal
• Varighed af aktiviteten

Tegn og
Hvilke spørgsmål stiller jeg mig selv for at kunne justere og evaluere
aktiviteten?
• Går aktiviteten som planlagt?
• Når jeg mine pædagogiske mål?
• Er aktivitetsniveauet som jeg gerne vil have det?
• Hvad siger børnenes kropssprog, mimik, ord, lydniveau?
• Er børnene i flow?
• Er alle børn inkluderet i aktiviteten?
• Er børnene aktive deltagere i fællesskabet?
• Hvilke deltagelsesmåder vælger børnene?
• Hvordan er min egen deltagelse?
• Tager børnene elementer fra aktiviteten med ind i deres egne lege?

Hvilke(n) aktivitet(er) vil jeg bruge til at arbejde med
mine pædagogiske mål?
• Idræt, leg eller bevægelse
• Boldspil
• Fangelege
• Samarbejdslege
• Forhindringsbaner
• Udeaktiviteter
• Slåskultur
• Massage

Hvordan vil jeg dokumentere og/eller evaluere aktiviteten?
• Mundligt: børn, kolleger, forældre
• Skriftligt: logbog, dagssedler, nyhedsbrev, praksisfortælling
• Visuel: fotos, video, tegninger
• Teknisk: skridttæller, pulsure, tidtagning
• Fremvisning: forældremøde, p-møde, hjemmeside

Metode

Organisering og planlægning

Hvilke deltagelsesmuligheder giver jeg børnene?
• Imitation
• Medbestemmelse
• Prøve, øve, mestre
• Problemløsning
• Samarbejde
• Være i centrum
• Forskellige typer fællesskaber: konstruerede,
differentierede, spontane, relevante,
makkerpar, gruppe
• Pædagogisk bagdør: observation, støtte fra
en voksen, selv vælge sværhedsgrad,
succesoplevelser

Hvad er rammerne for aktiviteten?
• Aktivitetstid: varighed, hvornår, hvor ofte
• Tidsplanlægning, reflektion, dokumentation og evaluering
• Fysiske rammer og rekvisitter
• Personaleressourcer: ansvarlige, antal voksne
• Opbakning fra ledelse og kolleger
• Uddannelse, inspiration og erfaringsudveksling

Evaluering/dokumentation

Om modellen
Ovenstående model giver et overblik over nogle af de mange muligheder og udfordringer, der kan ligge i at bruge idræt, leg og bevægelse i det pædagogiske arbejde med børn. Alle punkterne i modellen er indbyrdes forbundne. Der er derfor ikke tale om en fast tjekliste, som man nødvendigvis skal igennem fra A til Z,
man sætter fokus på, afhænger
hver gang man laver en bevægelsesaktivitet. Hvordan man vælger at bruge modellen og hvilke punkter og
af ens konkrete arbejdssituation. Udover at fungere som et planlægnings- og evalueringsværktøj, kan modellen også bruges mere generelt som inspiration til at
blive ved med at stille sig selv og sine kolleger de gode undrende spørgsmål i forbindelse med idræt, leg og bevægelse.
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OBSERVATION MED
BEVÆGELSESLEG

Observation – Information – Refleksion – og Aktion med bevægelsesleg

FOKUS

Hvad fanger og hvordan?
Rette, fastholde og viljestyre
opmærksomhed
Fælles opmærksomhed
Reaktion

SPROG

Forstå ord
Forstå instruktioner
Kommunikere verbalt
med andre
Kunne forklare
Variere sproget

HUKOMMELSE

Regler
Lege
Sammenhænge
Rækkefølger
Antal billeder/genstande

GRUNDMOTORIK

Krybe, kravle, sidde, gå, løbe,
hoppe, springe, balancere, rulle,
snurre, svinge, vippe, kaste,
gribe, hinke, gynge, klatre,
skubbe, trække
Samt
Tonus, styrke, udholdenhed,
koordination

INSTRUKTION
Modtage, bearbejde,
forstå, acceptere
og reagere ifht. regler
og beskeder
Deltagerstrategi

SANSER

SOCIALE
RELATIONER
Fælleskab
Samarbejde
Empati
Fleksibilitet

PSYKISK

MOTIVATION

Nysgerrighed
Engagement
Initiativ
Kreativitet
Lyst til at bruge kroppen

Selvværd
Selvtillid
Mod
Robusthed
Vilje
Udtrykke følelser

Bevægelseslege
• Er et alsidigt pædagogisk redskab, som kan være med til at give information om barnets fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling.
• Giver mulighed for at anvende en bred vifte af metoder og midler, som kan tilpasses deltagernes betingelser for læring.
• Kan give information til brug ved refleksion og samarbejde, mono- og tværfagligt, om barnets udvikling og trivsel.
• Kan bruges som pædagogisk redskab til at arbejde med fysiske, psykiske, sociale og kognitive mål for læring og udvikling.
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Rum og retning
Balance
Skelne sanseindtryk
Kropsfornemmelse
Sanseintegration

Krop og bevægelse

IDEER TIL BEVÆGELSE

KRYBE

KRAVLE

GÅ

LØBE

HOPPE

SPRINGE

BALANCERE

RULLE

SNURRE

SVINGE

VIPPE

KASTE

GRIBE

HINKE

GYNGE

KLATRE

SKUBBE

TRÆKKE

PLANKE
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