
1. Krop og bevægelse 
 
Ved du hvorfor det er vigtigt, at børn hopper og danser i børnehaven? 
Fordi: Barnet lærer verden at kende ved at bruge sin krop og sanser. Motoriske 
færdigheder fremmer børns selvtillid, koncentrationsevne og fysiske velbefindende. 

 
1.1 Sammenhængen og vores forudsætninger. 
 
 
I Tyttebærhuset og Blåbærhuset handler kropslighed ikke kun om motion eller motoriske 
færdigheder, men også om sanselighed, æstetiske og sociale læreprocesser. Forskningen viser, at det 
er igennem kroppen børnehavebarnet sanser og erfarer. Gennem handling og bevægelse tilegner 
barnet sig kompetencer indenfor alle udviklingsområder. Det er vores opgave at skabe et miljø som 
tilgodeser dette. 
Ved at tage vare på kroppen og sikre dens udfoldelser lægges grundlaget for fysisk og psykisk 
sundhed.  
 

I forbindelse med udarbejdelsen af dette 
temaafsnit, har personalet fundet inspiration i 
Thomas Moser og Mia Herskinds artikel.1 
At lykkes med sin krop er knyttet til fællesskab. 
At mislykkes er ofte ensbetydende med 
udelukkelse. Derfor skal vi være særlig 
opmærksomme på de børn, der har brug for 
kropslige udfordringer, opmuntring og støtte til at 
mestre færdigheder. Samtidig skal der også være 
en accept af forskellighed. Vi skal skabe 
deltagelsesmuligheder og på denne måde 
inkludere alle børn i fællesskabet. 
 

 
Børnene mærker forskellen på de forskellige 

genstande, der er fordelt i baljerne - løfter dem op 

med fødderne - der er ro i kroppen til at sanse, 

hygge og samhørringhed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt, at have lyst til grov motoriske aktiviteter, men der er samtidigt vigtigt, at kunne være 
i ro med kroppen og at ”hvile i sig selv”. Børn kan både overreagere og underreagere på stimuli. 
 

                                                           
1 Ekspertartikel ”I begyndelsen var bevægelsen” se Mia Herskinds på nettet (Århus Universitet). 



Kostordning: Vi serverer formiddagsmad kl. 9.30 hver 
dag, som regel med friskbagt brød og lidt frugt og grønt. 
Vi forholder os bevidst til hvad børnene får serveret. Vores 
kostpolitik hører til under kropstemaet, hvis kroppen skal 
fungere optimalt kræver det godt brændstof.  Se vores 
kostpolitik under Hverdag, pædagogik og aftaler på vores 
hjemmeside. 2 
Børnene deltager ofte i bagning af brød og hjælper med at 
skrælle gulerødder etc. 
 
Krop og seksualitet: Børn har en helt naturlig 
nysgerrighed overfor hinandens kroppe. Derfor leger de f.eks. doktorlege, numselege og 
kærestelege. Ligesom i enhver anden leg må vi være opmærksomme på, at ingen lider overlast og at 
legen er ligeværdig. Samtidig ved vi, at det er en nødvendig del af den seksuelle udvikling at 
udforske sin krop alene og sammen med andre. Vi må passe på, at vi ikke overreagerer og barnet 
skammes ud fordi det er optaget af dette.  
Børnene skal lære at sige fra overfor hinanden. De voksne skal sætte tydelige grænser, f.eks. er det 
ikke tilladt at tage underbukserne af og stikke ting op i kropsåbningerne. 
Når børnene bader i badebassin udenfor har de badetøj eller underbukser på.  
 
1.2 Mål 

• At børnene får mulighed for at opleve glæde ved deres krop og det at mestre noget nyt. 
• At give børnene rammer for selv at søge udfordringer 
• At vi giver børnene mulighed for aktivt at udforske verden gennem alle sanser3 
• At vi skaber rammer for ro og opmærksomhed 

 

Børnene skal udfordres kropsligt gennem hele børnehavetiden. Vores mål er at børnene skal kunne 
gøre så meget som muligt selv og øve sig ved gentagelser. 
 
Gr.3 (3-4år): 
Skal kunne tage det meste tøj og sko af og på. Dette er en læreproces, som der skal gives tid til og 
prioriteres både hjemme og i børnehaven. Vi 
tilstræber en rar og positiv stemning omkring det at 
være i garderoben. 
Flere børn end tidligere bruger ble, når de starter i 
børnehaven. Vi har dog stadig en forventning om, at 
de er renlige – eller bliver det kort efter start i 
børnehaven. Der laves aftaler med forældrene 
omkring dette. (Pjecen ”Smid bleen” fra 
sundhedsplejen er vedlagt velkomstbrevet). 
 
I Blåbærhuset udfordres grov motorikken: Barnet for 
f.eks.mod på at klatre og balancere på store væltede 
træstammer og klatre i træer.  
 
Eks: Den yngste dreng i gr. 3 er den første, der tør at kravle gennem hullet på træstammen, han er 

meget stolt og det at han tør, betyder at nogle af de andre også gør det.  

                                                           
 
3 (punkterne er fra vejledningen fra ministeriet) 



 

Ved ”De små fisk” er der et lille vandløb, som de yngste øver sig i at springe over, med hjælp fra en 
voksen. 
Der findes et lille klatretræ, som de yngste kan komme op i ved egen hjælp. 
 

”Se hvad jeg ka’!” 

 
Til ”morgenmustik” (musik/ gymnastik) kan målet i 
første omgang være, at barnet tør at være tilskuer, 
hvis han/hun ikke er parat til af deltage. Vi 
anerkender på denne måde barnets behov for at suge 
til sig og være tilskuer. Dette kan være 
forudsætningen for senere at deltage. Samtidig skal vi 
være opmærksomme på, at de svageste børn skal have 
en hjælpende hånd og at tidspunktet for deltagelse 
ikke forpasses. Det skal være vores mål, at alle 
deltager/inkluderes. Når der er muligt, vil vi lave 

mindre grupper. Dette skaber ofte større mulighed for inklusion. 
Finmotorisk skal de f.eks. kunne krølle deres madpapir sammen til en lille klump. Klippe med saks 
med hjælp fra en voksen. Bruge pincetgreb til små ting. Endelig er vores mål også at inspirere til at 
tegne og male. Ikke kun papir og blyant træner finmotorikken: 
 

Eks: Børnene har fanget en skarnbasse, den fanges 

nemmest med tommel- og pegefinger. 

 

Gr. 2 (4-5år):  
Skal være helt selvhjulpne med tøj og sko – dog 
ikke snøresko. 
Hoppe fra sten til sten på Blåbærhusets skrænt. 
Være med til at tegne og male i voksenstyrede 
forløb. 
Save med en sav. 
Snitte med en kniv. 
Kravle op og ud af hængekøjen uden hjælp. 
Til ”morgenmustik” skal børnene i denne gruppe 
kunne lide at være med og begynde at kunne være i 
centrum. 

 
Gr. 1 (5-6år):  
Inden tilmelding til skolestart skal der være opmærksomhed på om flg. kropslige mål er nået:  

• Deltage aktivt i ”Morgenmustik” – kunne være i centrum med sig selv. 
• At balancen er i orden – f.eks. at kunne hoppe på et ben 
• Slå kolbøtter 
• Have en vis udholdenhed og udfordre sine grænser  
• Kaste og gribe en bold 
• Korrekt greb om en blyant 
• Klippe efter en streg 
• Tegne sig selv og et hus 



• Skrive sit eget navn 
• Klæde sig selv af og på 
• Klare toiletbesøg 
• Modstå knubs og små skub fra andre børn 
• At udholde at tabe i en regelleg eller spil 
• At kunne modstå små drillerier og 

provokationer  fra andre 
 

Det er vigtigt at understrege, at ovenstående punkter 
kun er retningsgivende.4 
 
1.3. Tegn/Succeskriterier 
Overordnet for alle 3 aldersgrupper gælder, at glæden og begejstringen over at bruge kroppen 
umiddelbart kan aflæses hos barnet gennem kropslige eller sproglige udtryk. 
Vi skal registrere om barnet er alderssvarende i sin motoriske udvikling. 
Vi skal også holde øje med, om barnet kan finde ro i kroppen, dette har betydning i forhold til 
opmærksomhed.  
At børn udfordrer sig selv og har mod på nye ting. 
 
1.4. Tiltag 5 
Legepladsen i Tyttebærhuset skal være et inspirerende udviklingsrum, der skal være mulighed for at 
cykle, klatre, trille ned af bakken, kælke, spille hockey og fodbold, kaste og gribe, sjippe og løbe. 
Vores udendørs værksted giver mulighed for at øve sig med søm og hammer.  
Børn og/eller voksne sætter kropslige aktiviteter i gang på legepladsen eller i skovbørnehaven. 
 
Der er meget kropslighed og sanselighed i vores sysler i hverdagen og børnene er med i det omfang 
det er muligt. I køkkenhaven sås, luges og høstes. 
 

Vi bager.                                                                   Vi gør klar til at vaske legetøj af. 

                                                           
4 Se brobygningsmateriale, der er lavet i samarbejde med Sejs skole og børnehaverne i Sejs 2010 – se på hjemmesiden 
 



Vi henter hestemød til urtehaven.                                Børnene hjælper med at passe urtehaven. 

 

Blåbærhuset er en meget fin ramme omkring kropslige udfordringer. I skoven er der udfordrende 
terræn, man kan springe over bækken, balancere på væltede træer, klatre i træerne og 
udholdenheden bliver udfordret på ture af passende længde. 
Der laves bål næsten hver dag i bålhuset, så der skal saves og hugges brænde. 
Vi har en skrænt med store sten, hvor børnene kan springe fra sten til sten, og der er træstammer 
man kan balancere på. 

Blåbærhuset. 
 
I Tyttebærhuset er der rum hvor det er muligt at bruge ”de store armbevægelser”. På Loftet kan 
bygges huler, der kan laves balanceopstillinger, cirkus, hulahop etc. I ”Tumleren” kan der også 
”mosles rundt”, man kan springe fra ribben, bygge med store klodser m.m. Disse rum skaber 
samtidig mulighed for at fordybe sig i en leg, uden at blive forstyrret af andre børn. 
Vi ændrer af og til på udstyret i rummene, pakker noget væk og finder noget andet/nyt frem. 
 
Vi skal også være opmærksomme på at skabe stille stunder og rum til dette. Vi tilstræber, at spise i 
små grupper og på den måde skabe ro og opmærksomhed. Børnegrupperne skiftes til at være på 
legepladsen, så der er mere plads både ude og inde. 
 
Lokalt i Sejs kan vi benytte os af at børnehaven ligger naturskønt i nærheden af Sindbjerg Stovbjerg 
og der er skov i gåafstand. Vi kan benytte skolens boldbane og legeplads. 
 



Vi lægger vægt på selvhjulpenhed d.v.s. at børnene lærer at tage tøj på, pakke taske til ture, rydde 
op etc. Børnene skal tage ansvar for personlige ting, som f.eks. madkassen og skiftetøj. Vi opfordrer 
også forældrene til at lade børnene tage dette ansvar. 
 
Der arrangeres ture med kropslig udfordring. 
Der spilles fodbold og hockey.  
Vi har cykeluge med de ældste, hvor vi cykler i skoven. 
Endelig er vi optagede af at få krop på de fortællinger vi formidler til børnene, på denne måde gives 
en kropslig oplevelse af sangen.* 
 
Eks. Vi holder vores årlige høstfest – inden maden synges sangen ”Husbonden sender Lasse ud”. 

Børnene er klædt ud som husbond, Lasse, hund, ild etc. og agerer til sangen. 

 

Til sidst skal endelig nævnes strukturerede voksenstyrede forløb hvor kroppen er i centrum: 
I vinterhalvåret laver vi ”Morgenmustik” en gang om ugen. Her leger vi til rytmer og musik og 
fortællinger. Musik taler til kroppen og børn kan slet ikke lade være at bevæge sig til musik. I vores 
tumlerum er der også mulighed for, at bevæge sig spontant til musik, at lave sansemotoriske 
aktiviteter i mindre grupper og kamplege. 

Vi har vores egne kælkebakke Her leger vi en kampleg 

 
 
 



1.5 Elektroniske medier 
 
Børnene tegner og fortæller på iPad. 

 
 
 
 
I Tyttebærhuset nedprioriterer vi spil på 
computer/IPads, små elektroniske spil og TV. 
Børnene får oplevelser med elektroniske spil 
tilgodeset derhjemme og vi vil gerne skabe tid 
og rum for mere kropslige og sanselige 
aktiviteter. 
Vi synes samtidigt, at det er vigtigt, at 
børnene får kendskab til elektroniske medier.6 
 

 
Vi vil gerne bruge vore IPads som et redskab til kreative/æstetiske læreprocesser sammen med 
børnene.  
Vi stiller krav til, at de apps vi bruger, kan bruges aktivt i samspil med andre og ikke bare er tom 
underholdning og tidsfordriv. 
 
1.6. Evaluering – bemærkninger specielt til dette tema : 
Det er vigtigt at lave iagttagelser på barnets kropslige færdigheder gennem hele børnehavetiden, 
sådan at der så tidligt som muligt kan iværksættes ekstra indsats.  
Vi kan bruge TRAS-Mo7 til at vurdere om et barn har sansemotoriske udfordringer. Vi og 
forældrene har derefter også mulighed for at søge vejledning hos kommunens børnefysioterapeuter. 
 

                                                           
6 Silkeborg kommunes bevillings- og kvalitetsmål 2014 -15. 
7 Tidlig Registrering af Motorik 


