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Kroppen som grundlag for erfaring, viden, 
følelsesmæssige og sociale processer

 Børn er i verden gennem kroppen (Merleau-Ponty, 
Løkken)
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Thomas Moser (2012) ”Det kropslige barn – nogle tanker om kropslighed og dannelse” 
I Motorik og bevægelse i børns liv Jens-Ole Jensen (red.), Via Systime. s. 17



Den styrkede pædagogiske læreplans tilblivelse

 Tage jer med i overvejelserne i forhold til 
udformningen af læreplanstemaet ”Krop, sanser og 
bevægelse” – hvorfor prioriterede vi de forskellige 
aspekter. Dette siger også noget om de dilemmaer 
og udfordringer vi så i forhold til temaet.

 Skrevet spørgsmål/dilemmaer ind med blåt, dem 
kan vi evt. tage udgangspunkt i, i den efterfølgende 
debat

Inddrage eksempler fra forskningsprojektet ”Magien i 
dagtilbuddet”

• Samle på gode eksempler i forhold til implementering 
af den styrkede pædagogiske læreplan.

• Arbejde med et tema/ et fokus/ en aktivitet  over 
længere tid (6-12 uger)

• Læring: fokus på internalisering, fordybelse og lyst

• Bruge gentagelser og små variationer

• Bruge æstetiske og legende tilgange til at gøre temaet 
spændende, inspirerende og sjovt for børnene 

• Lade temaet/ aktiviteten være afsættet og bagefter 
analysere hvilke læreplanstemaer der har været i spil. 
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Arbejdet med læreplanen

 Bredt sammensat gruppe (leder, pædagoger, 
dagplejer, forsker, motorik konsulent, 

 Afsæt i pædagogiske grundlag

 Input fra feltet undervejs

 Postkasse

 2 konferencer med workshops

4x2 timer til at lande på fælles beskrivelse
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Krop, sanser og bevægelse

I Læreplanstemaet har vi bl.a. vægtet:

 Kroppen som grundlag for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer

 Bevægelsesglæde, kreativitet og leg

 Grænser og tryghed

 Biologisk og eksistentiel dimension

 Aktivitet og rolig kontakt til kroppen

Mål

 Udforske og eksperimentere

 Glæde og tiltro til krop – ro og bevægelse

Punkter om det gode læringsmiljø

 Pædagoger, fysiske miljø, ledelsen, børnefællesskabet
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Sanser ind i overskriften

 Tydeliggøre at sanseintegration er helt central for 
barnet udvikling i denne alder

 Viser at krop, sanser og bevægelse er helt central 
for barnets udvikling, dannelse, trivsel og læring

 Vi taler ikke om noget der kan klares ved en time i 
hallen hver fredag……

Krop, sanser og bevægelse

Besøg af medarbejder fra kontor for skole, der forholdt sig 
til vores beskrivelse
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Bevægelsesglæde

 Krops nytteværdi >< kroppens egenværdi 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal 
understøtte, at alle børn oplever krops og 
bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så 
børnene bliver fortrolige med deres krop, 
herunder kropslige fornemmelser, kroppens 
funktioner, sanser og forskellige former for 
bevægelse. 

Se også Jens-Ole Jensen (2020) 
”Bevægelsesglæde. Et fysisk, metafysisk, 
traditionsbundet og forpligtende fænomen. I 
sans for bevægelse. Hans Reitzels Forlag
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Den risikofyldte leg
Overdrevet fokus på sikkerhed

Der laves mange regler der begrænser børnenes kropslige erfaringer

 Træer beskæres

 Regler for mælkekasser, cykler mm.

Den risikofyldte legs betydning for barnets udvikling

 Motorisk læring: udfordre sig selv

 Sociale kompetencer: samarbejde om at løse opgaven, f.eks klatre i træ, 
få fart på gyngen og kæmpe

 Antifobisk effekt: udfordre egen frygt for f.eks. højder, vand, ild

 Risikomestring: øvelse giver værdifulde erfaringer og en krop der kan 
mestre udfordringerne.

Hvordan findes balancen mellem at sikre børns optimale udvikling og 
samtidig undgå alvorlige skader? 9



Grænser og tryghed

 Som en vej til trivsel

 Kunne mærke egen behov og grænser
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Bredere syn på krop, sanser og bevægelse

 Både i ro og aktivitet

 Ikke en time i hallen en gang om ugen, men tænkt 
ind i alle dagens læringsmiljøer

 Rutiner

 Vokseninitierede aktiviteter (f.eks. samling)

 Børneinitierede aktiviteter (eksempel)

Miljøerne skal skabe rum for børnenes erfaringer med 
kropslige fornemmelser og  følelser, herunder rolig kontakt til 
kroppen, hvor det enkelte barn udvikler kendskab til og 
tryghed ved kroppens  reaktioner og signaler og oplever en ro 
ved at hvile i sig selv: Der skal både være plads til børnenes 
kropslige ”væren” og ”gøren”. 

”Børnene skal inviteres til at få mange forskellige kropslige 
erfaringer i et læringsmiljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet 
og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske personale 
understøtter det enkelte barn og skaber fleksible, 
inkluderende læringsmiljøer”
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Eksempel på samling

Samlingen foregår på stuen. Der er 12 børn og to pædagoger. 
Børnene sidder på sofaen i to rækker (nogle på sædet, andre på 
ryglænet). Pædagogen D sidder foran børnene på en skammel 
med en bog i hånden. ”I dag skal vi lege en historie. Kan I huske 
sidste gang, vi gjorde det?”. Børnene fortæller, hvad de kan 
huske. Pædagogen D sidder lænet forover på skamlen, hun har et 
venligt ansigt og udståler ro. Hun viser titlen på bogen, 
”Lamboline har en faldedag”. ”Kan I alle finde ud af at falde? Lad 
os lige prøve det”. Pædagogen D stiller sig op på gulvet og falder 
over sine egne fødder, alle børnene griner. Børnene kommer også 
ned på gulvet og falder, og Pædagogen D falder også igen – alle 
griner. Pædagogen D sætter sig tilbage på stolen, og børnene er 
hurtigt oppe på deres pladser igen, og Pædagogen D begynder at 
læse historien højt.

Efter historien er læst højt skal børnene være med til at dramatisere 
historien
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Eksempel på børneinitieret leg

”Jeg går rundt på legepladsen en solrig dag i maj. Jeg lægger 
mærke til tre store drenge, der drøner rundt på legepladsen med 
meget energi og høj lyd. Jeg tænker, ’Gad vide, hvordan de kan 
få kanaliseret alt den energi ud her i børnehaven?’. Næste gang 
jeg ser dem, har de slæbt et vissent grantræ op på rutsjebanen 
og står og taler om, hvordan de alle tre kan komme ombord i 
’rumraketten’, når de skal rutsje ned. I første forsøg er det kun to, 
der komme med ombord, men alle tre hjælpes om at få 
grantræet op ad trapperne, så de kan gøre et nyt forsøg. De 
gentager aktiviteten mange gange og forhandler undervejs om, 
hvordan de alle kan nå at komme ombord. Der er store krav til 
samarbejdet, hvis alle skal nå med ombord. Aktiviteten varer ca. 
45 min., og drengene er fuldstændigt optagede af deres leg. De 
får lov til at fordybe sig i aktiviteten uden at blive afbrudt.”

Børn er fantastisk gode til at finde på lege
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Pædagogens egen kropslighed
 Skrevet mere end der er kommet med.

Forskning (Moser og Mortensen, 2009, 35), peger på at der er behov for:  

 At være glad for kropslig udfoldelse 

 Hver enkelt voksen og hele personalegruppen skal have et reflekteret forhold til sin 
egen kropslighed. 

 Ikke udelukkende fokuseres på det “positive”, men også på egne begrænsninger, 
misfornøjethed og ubehag i forhold til egen og andres kropslighed. 

 Når det kommer til bevidsthed om og indsigt i egen kropsligheds påvirkning på 
børns oplevelser, erfaringer og forståelse af sig selv og andre, er der for de fleste i 
daginstitutionernes personalegruppe endnu er lang vej at gå, før et tilfredsstillende 
kompetenceniveau er opnået (Mortensen, 2009)” Moser og Mortensen, 2009, 8)

”det pædagogiske personale skal 

motivere børn til at bevæge sig ved at 
vise glæde ved bevægelse og kropslig 
udfoldelse”  

Sisse 
Wint

her 
Ores

kov



Pædagogen som rollemodel

På legepladsen ser jeg en gruppe børn samlet omkring ”kolbøttestangen”. 
Fire af børnene er gode til at slå kolbøtter rundt om stangen, men der er en 
dreng, der har svært ved det. Han løber med maven ind i stangen, men kan 
ikke komme op og rundt på den. Han løber med større og større kraft, uden 
at det får den ønskede effekt. Han kigger på de andre, der snurrer rundt, og 
løber igen ind i stangen. Pædagogen F kommer gående forbi. Hun tager 
jakken af og siger ”Nu skal du se, hvordan man gør”. Hun lægger maven 
ind over stangen og ser lidt usikker ud (er det mon længe siden, hun selv 
har prøvet det?). Hun snurrer rundt, ”Uhhjj”, og kommer lidt svimmel op på 
den anden side og smiler til drengen. Hun guider fysisk og verbalt drengen, 
i forhold til hvordan det skal gøres. ”Ja, sådan”, drengen kommer rundt, og 
de deler glæde over succesen. Drengen tager sig til maven, og det gør 
Pædagogen F også. ”Ja, det gør lidt ondt på maven, når man snurrer 
rundt”. (Oreskov, 2019)



Det pædagogiske læringsmiljø – krop, sanser 
og bevægelse
 Det fysiske rum betinger den måde pædagogerne kan organisere deres arbejde.

 Indretning af f.eks. Garderobe, gang og sovepladser

 Pædagogers forvaltning af rummet

 Stillesiddende aktiviteter prioriteres

 Anspore børn til at sidde stille og producere små, lydsvage og  kontrollerede bevægelser

 ”Den respektable krop”.

 Der opsættes forhindringer for bevægelse

Hvordan kan der tænkes i læringsmiljøer hele dagen f.eks. I forhold til rutiner, spontan leg, styrede aktiviteter, 
indretning mm – hvor der er rum for krop, sanser og bevægelse?

Brandi-Hansen Sissel & Gammelby Marie (2014) Store daginstitutioner og deres betydning for den pædagogiske dagligdag.UP nr.1, 2014 s. 23-31

Palludan, Charlotte (2005) Børnehaven gør en forskel. Aarhus Universitetsforlag 16



Medbestemmelse og børn som medskabere

Børnenes bidrag er vigtige elementer i det pædagogiske arbejde – både når der er tale 
om planlagte aktiviteter, spontant opståede situationer, leg eller rutineopgaver”
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Medbestemmelse og børn som medskabere

”Idrætsforløbet på rød stue afsluttes med en bane, hvor der er stole, skummåtter og plast balancebane. Børnene går 
rundt på banen i en række, en slags ”jorden er giftig”. Især ved stolene opstår der kø, og børnene må stå og vente på 
hinanden.  Efter en periode, afsluttes dagens forløb med at pædagogen siger ”skal vi sige at det var dagens motion?” 
Derefter hjælper nogle børn med at rydde plastbanen og stolene op. Andre børn begynder at tage flere skumredskaber 
frem og smide dem i en stor bunke. Der kommer flere og flere børn med i legen, nogle henter skumredskaber, nogle 
står på stole og hopper ned i dem, nogle begraver sig i dem, en sidder på dem og leger med legetøjet i reolen. Der løbes 
på kryds og tværs i rummet, og der er hverken køer eller venten” Oreskov & Frederiksen (2014)”Nå, skal vi sige det 
var dagens motion” Vera no.60, S.52

Børnene får medbestemmelse i forhold til hvordan banen kan bruges og udvikles

=> Mere bevægelse i børnenes egen leg, end i den strukturerede aktivitet.

Større diversitet i forhold til bevægelsesmuligheder og deltagelsesformer. 

Hvordan håndteres børns medskabelse, så det ikke er nogle få ressourcestærke børn, der sætter dagsordenen, 
men også børn der ikke er vant til at fylde får mulighed og rum til dette?
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Aktivitet og rolig kontakt til kroppen

Aktivitet
 Pulsen op

 Mærke sin styrke

 Udfordre sig selv

Rolig kontakt
 Mærke sig selv

 Hvilke i sig selv
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Skabe rum for både ”gøren” og ”væren”



Bevægelse ude og inde

”Hvis I skal være vilde, må I gå ud”

 Skabe rum for bevægelse både inde og ude

 Må man løbe på gangene?

 Må man lave saltoer fra vindueskarmen?

 Må man hoppe fra bordene?

=> Udfordre selvfølgelighederne!
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Magien i dagtilbuddet: Hans & Grethe (4 årige)
 Læs eventyret (på flere sprog)

 Malet billeder

 Gået tur og lagt krummer

 Spillet teater selv

 Lavet pinde teater

 Lavet pandekager og drukket heksedrik

 Bygget pandekagehus

 Været skovhugger

 Bygget fængsel

 Lavet fantasirejse

 Mærket på fingre…..

 mm



Opsamling magiprojektet

 Mindre stressede pædagoger

 Dybere læring hos børnene. Udvikler lege kompetencer. 

 Kommer omkring alle læreplanstemaer

 De pædagog initierede legende og æstetiske aktiviteter kræver:

a) at pædagogen som igangsætter  kan  smitte med engagement og begejstring 

b) at pædagogen skal kunne  improvisere og rumme det kaotiske 

c) at pædagogen kropsligt og æstetiske kan gå foran. Tør sætte sig selv på spil, ikke være 
forfængelige 

d) pædagogisk tålmodighed 



Tak fordi I lyttede – nu er det tid til dialog 
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