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De pædagogiske processer og børns udviklingsmuligheder i børnehaver i 

Odense Kommune – herunder idrætsbørnehaver 
 
Af Hanne Værum Sørensen, pædagog, lektor i psykologi ved VIA University College, ph.d. 
studerende ved Syddansk Universitet og tilknyttet KOSMOS.  
 
 
Det nationale Videncenter KOSMOS arbejder på flere niveauer, når det handler om børn 
og unge.  Udover at være et samlingspunkt for mennesker, der arbejder med sundhed, 
kost og motion i dagtilbud, skoler og fritidsordninger, er KOSMOS med til at sikre at et 
omfattende, tværvidenskabeligt forskningsprojekt, Odense Børnehaveprojekt, kan 
virkeliggøres. 
 
Odense Børnehaveprojekt gennemføres i et samarbejde mellem Syddansk Universitet 
og Odense Kommune, og det handler om 5årige børnehavebørns fysiske aktivitet i 
idrætsbørnehaver og i andre børnehaver. I projektet deltager 645 børn fra 43 forskellige 
børnehuse i Odense.  
 
Projektets tre ph.d. studerende er knyttet til Center for Forskning i Børns Sundhed, RICH 
(Research in Childhood Health) Syddansk Universitet, og centrets leder, lektor Karsten 
Froberg, er også den overordnede leder af Børnehaveprojektet. 
KOSMOS bidrager til projektet sammen med TRYGFONDEN; Børne- og Ungdoms 
Pædagogernes Landsforbund (BUPL) og VIA University College. 
 
Nyhedsbrevets forfatter er den ene af tre ph.d. studerende, der, med hver sin faglige 
tilgang, forskningsmålsætning og videnskabelige vinkel, arbejder med projektet.  
 
Ph.d. projekternes overskrifter er følgende: 
 

• De pædagogiske processer og børns udviklingsmuligheder undersøges ud fra 
et pædagogisk og psykologisk perspektiv, af Hanne Værum Sørensen, SDU, 
KOSMOS, VIA 

• Trivsel og pædagogisk kropskultur undersøges ud fra et sundhedsvidenskabeligt 
og antropologisk perspektiv, af Anette Boye Koch, SDU, BUPL, VIA 

• Fysisk aktivitet og motorik, herunder overvægt og fedme vil blive undersøgt ud 
fra et idræts- og naturvidenskabeligt perspektiv, af Line Grønholt Olesen, SDU  

 
Gennem dette tværfaglige og tværvidenskabelige samarbejde vil en bred og 
betydningsfuld viden kunne indhentes, og projektet forventes at kunne bidrage med 
epokegørende ny viden om hvad der betyder noget for børns sundhed, og kan medvirke til 
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formulering af retningslinjer for forebyggende sundhedsarbejde for børn og 
sundhedsfremmede initiativer i daginstitutionen 
 
Først lidt om baggrunden for at igangsætte Odense Børnehaveprojektet 
I Danmark tilbringer 96 % af alle 3-6årige børn dagligt mange timer i et dagtilbud, hvor 
pædagoger har som opgave bl.a. at sikre alsidige tilbud om bevægelse med den hensigt 
at motivere børn til fysisk aktivitet, skabe et sundt miljø og en sundhedskultur, der 
understøtter sunde vaner og befordrer trivsel. Dagtilbuddet og pædagogerne har dermed 
et ansvar for at skabe fysiske og psykiske rammer, der stimulerer til fysisk aktivitet, og har 
tillige muligheder for at skabe betingelser for at børn kan udvikle en fysisk aktiv 
livsindstilling på et meget tidligt tidspunkt i livet.  
 
Pædagogerne har desuden ansvaret for at skabe et pædagogisk rum, der er kendetegnet 
ved engagement, støtte og vejledning, og nogle omsorgsfulde, trygge rammer, som gør 
det muligt for barnet at gøre sine egne positive erfaringer med at udfolde sig og udforske 
verden. 
 
Dagtilbuddene danner hermed rammen om en vigtig samfundsmæssig opgave, der har 
betydning for barnets trivsel, sundhed og bevægelsesglæde, for familiens trivsel her og nu, 
og på lang sigt for barnets udvikling og sundhed.  
 
Fra politisk side er der i disse år sat særlig fokus på børns sundhed, kost og 
bevægelsesvaner. Det er sket på et tidspunkt, hvor der samtidig har været og stadig er en 
massiv medieomtale af sundhedsproblemer som følge af overvægt og inaktivitet, og en 
bekymring for børns og unges helbred fremover. 
 
Der er indført et lovkrav om læreplaner i dagtilbud for børn, hvor ét af temaerne er Krop & 
Bevægelse; i pædagoguddannelsen er indført et linjefag med titlen Sundhed, Krop og 
Bevægelse, og det nyeste er en lov fra 2007, om børnemiljøvurderinger, hvor børns 
fysiske, psykiske og æstetiske miljø skal vurderes. 
  
Fysisk aktivitet er en selvstændig risikofaktor for udviklingen af adskillige sygdomme 
herunder hjertekarsygdomme. Undersøgelser tyder på, at uhensigtsmæssige 
livsstilsvaner, såsom inaktiv adfærd, har en tendens til at følge det enkelte individ gennem 
barndommen og ind i voksenlivet.  
 
Dagtilbuddet og de ansatte har en så væsentlig og grundlæggende betydning for børns 
tidlige udvikling og bevægelsesvaner i samspil med andre, og dermed også for deres 
sundhed og trivsel, at der aktuelt og på længere sigt er et påtrængende behov for at få 
undersøgt og beskrevet hvad det er for rammer børn tilbydes, og hvad der foregår indenfor 
disse rammer.  
 
Tidligere har den generelle opfattelse været, at børns aktivitetsniveau i førskolealderen er 
meget højt, men nærmere undersøgelser har vist, at børn i førskolealderen tilbringer 
størstedelen af tiden med stillesiddende aktiviteter, og mindre end 5 % af tiden ved 
aktiviteter, som kan karakteriseres som værende af moderat til høj intensitet. Endvidere er 
der tegn på, at danske børns motoriske færdigheder er blevet dårligere de senere år og 
undersøgelser viser, at decideret fedme kan registreres hos børn i førskolealderen.  På 
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baggrund heraf er der kommet øget fokus på hvilke faktorer, der har betydning for fysisk 
aktivitet i førskolealderen og naturligvis også på hvilke mekanismer, der driver de 
sammenhænge, der måtte eksistere. Formålet med at gennemføre studier i forskellige 
børnehaver er et ønske om at finde ud af hvilke faktorer, der har betydning for fysisk 
aktivitet, kost og deres indflydelse på barnets trivsel, sundhed og udvikling. Det skal også 
undersøges hvordan børnehavers pædagogiske grundlag og aktiviteter i hverdagen har 
indflydelse på børnenes sociale og kognitive udviklingsmuligheder.  
 
Hensigten er at finde ud af hvad der kan støtte en positiv udvikling, hvad angår børns 
trivsel og sundhed, og dermed finde veje til forebyggelse af problemer, der er relateret til 
passiv livsstil.  
 
Arbejdet med Odense Børnehaveprojekt er indledt, og i løbet af det næste års tid vil alle 
børnehaverne blive besøgt, de forskellige undersøgelser vil blive gennemført, og 
forskellige typer af data vil blive indsamlet. 
 
De pædagogiske processer og børns udviklingsmuligheder undersøges ud fra et 
pædagogisk og psykologisk perspektiv, af Hanne Værum Sørensen 
 
Det videnskabelige grundlag for ph.d. projektet, er en humanistisk videnskabstilgang, der 
har individets perspektiv som sit fokus i forskningen. Udvikling ses i et pædagogisk-
psykologisk perspektiv, som en dialektisk proces mellem barnet og dets omgivelser, hvor 
udvikling foregår ved at barnet gennem sine aktiviteter, sammen med andre børn (eller 
sammen med voksne), tilegner sig forskellige kompetencer; eksempelvis motoriske, 
sproglige, emotionelle, kognitive og sociale. 
 
Projektet bygger på den hypotese at fysisk aktivitet har indflydelse på børns sociale og 
kognitive udvikling, at det har en positiv indvirkning på barnets sundhed og trivsel at det er 
fysisk aktiv – og at både mængden og typen af fysisk aktivitet har betydning for barnets 
læring og tilegnelse af sociale og kognitive kompetencer. 

 
Det teoretiske grundlag er den kulturhistoriske udviklingsteori, som bl.a. andre Vygotsky 
har været med til at formulere, teorien om at det er igennem sine aktiviteter (virksomheder) 
at børn tilegner sig og er medskabere af den verden, de er deltagere i. Udviklingen foregår 
ved at børn, gennem legen (og andre aktiviteter) sammen med andre børn og sammen 
med voksne, øver sig i at tage forskellige perspektiver på verden, og derved søger at 
begribe verden. Og som Merleau-Ponty har formuleret, så er det gennem kroppen at børn 
tilegner sig den verden, der er, en verden, som er en social verden, hvor man altid er 
nogen i relation til andre.  
 
Børns sociale og kognitive kompetencer, forskelle i pædagogiske processer og 
udviklingsmuligheder i den enkelte børnehave, og børns udbytte af at gå i børnehave, vil 
blive undersøgt ud fra et psykologisk og pædagogisk perspektiv, hvor det tilstræbes at 
påvise om der kan registreres en sammenhæng mellem børns fysiske aktivitet og deres 
udvikling af sociale og kognitive kompetencer.  
 
Fokus i den empiriske del er derfor, for det første at undersøge børnenes fysiske, psykiske 
og sociale aktiviteter, i leg, i samspil med andre og i deres deltagelse i 
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voksenorganiserede aktiviteter. Gennem observationer af børns deltagelse i børnehavens 
hverdagsaktiviteter, vil deres kognitive og sociale udvikling blive beskrevet.  5årige børn er 
fysisk aktive på eget initiativ, når de har lyst og trang og hvis rammerne ellers giver 
mulighed for det. Det gælder både de fysiske omgivelser og de rammer, som de voksne 
sætter, og når det passer ind i de lege/aktiviteter, de er optagede af.  
 
Ved at observere barnets handlinger, intentioner, lyst, vilje og evne til at indgå i dialoger, 
samspil og samarbejde med andre, dets reaktioner på andres henvendelser; på barnets 
kompetencer til at tilføre nyt til legen, til at komme med nye ideer og/eller nye forestillinger, 
der gøres fælles, barnets evne til at skifte mellem at føre an i en leg og gå med når en 
anden fører an og skifte mellem selve legen og forestillingerne om legen, er det muligt at 
få et indtryk af barnets kognitive og sociale færdigheder.  
 
Derudover er der fokus på pædagogernes aktiviteter som skabere af de pædagogiske 
processer, igangsættende og støttende i forhold til børns aktiviteter, og ved at være 
rollemodeller for børn, samt i bestræbelserne på at opfylde læreplanstemaet Krop og 
bevægelse. 
 
Projektet har som formål at finde frem til og definere hvilke pædagogiske rammer, 
der giver optimale udviklingsmuligheder og deltagelsesbetingelser for 
børnehavebørn, både i idrætsbørnehaver, som har valgt pædagogisk idræt som 
omdrejningspunkt for pædagogikken og i børnehaver, der har valgt andre 
omdrejningspunkter. 
 
Et andet formål at undersøge hvilke betingelser og rammer, som børn har for at 
være fysisk aktive, mens de er i børnehave. Det handler dels om at se på hvordan 
børnehaven er indrettet, både indendørs og udendørs, om det er nemt for børnene at 
komme til at være fysisk aktive, eller om det snarere er besværligt og konfliktfyldt, fordi 
pladsen er trang, og dels om børns fysiske aktivitet og udfoldelser tilskyndes eller 
begrænses af de voksne og befordres eller hæmmes af den pædagogiske planlægning. 
 
Den første forskningsdel, der gennemføres, er en screening af samtlige deltagende 
børnehavers fysiske og psykiske rammer for det pædagogiske arbejde og de 
pædagogiske processer, og de muligheder, som børnene har for at være fysisk aktive, 
indenfor og udenfor i børnehaven. Hertil anvendes en amerikansk udviklet metode: The 
Early Childhood Environment Rating Scale-Revised (ECERS-R), som opdeler 
beskrivelsen af børnehaven i syv områder; 1) Rum og inventar, hvordan er børnehaven 
indrettet mht. plads, lys og luft, udsmykning og møblering, og er der plads og udstyr til 
både stille lege og mere grovmotoriske lege? 2) Rutiner for personlig omsorg, hvordan 
modtages børn og forældre i børnehaven? Hvordan foregår måltiderne, er maden 
veltillavet og er der positiv stemning. Hvordan er børns muligheder for hvile? Hvordan er 
vilkårene for vask og hygiejne? Hvordan er børnehavens sundheds- og sikkerhedsrutiner? 
3) Sprog og tænkning, er der bøger og billeder der passer til aldersgruppen, og opmuntres 
børn til at kommunikere? Bruges sproget for at udvide tænkningen, og er der dialoger 
mellem børn og voksne? 4) Aktiviteter, er materialer til forskellige aktiviteter tilgængelige 
og mangfoldige? Til kreative aktiviteter, som værksted, musik, bevægelse, drama, 
konstruktionslege, sand og vand? Er der materialer til at arbejde med natur, miljø, teknik, 
matematik? Er der mulighed for brug af TV, video, computer? Accepteres mangfoldighed 
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mht. kultur, sprog, køn mv.? 5) Interaktioner, er der passende og støttende tilsyn med 
grovmotoriske aktiviteter, og et generelt tilsyn med børn? Hvordan bliver konflikter og 
grænsesætning håndteret? Hvordan er samspillet mellem børn og voksne og mellem 
børnene indbyrdes? 6) Program/indhold, hvordan er dagen struktureret, med tid til fri leg 
ift. gruppeaktiviteter? Er der særlige tiltag for børn med funktionshæmninger? Hvordan er 
børnehavens kontakt med natur og nærmiljø? 7) Forældre og personale, hvordan er 
samarbejdet med forældrene? Hvordan er personalets vilkår og indstilling, og deres 
muligheder for faglig udvikling? 
 
Metoden er observationsbaseret, og den anvendes således at flest mulige spørgsmål 
scores ved observation, og de tilbageværende besvares ved at lederen eller en pædagog 
interviewes om forskellige aktiviteter, der ikke umiddelbart er observerbare eller ikke finder 
sted dagligt. Det gælder eksempelvis noget om hvordan aktiviteterne planlægges for 
børnene. Om der fx er en ugentlig tur ud af børnehaven, og/eller en ugentlig dag, hvor der 
laves idræt/rytmik/musik. Der er også spørgsmål om hvordan personalets faglige udvikling 
er tilrettelagt, og hvordan forældresamarbejdet organiseres m.m. 
 
Resultatet af screeningen er en profil over børnehavens pædagogiske rammer og -
processer, indenfor de syv forskellige områder, hvor hvert område vurderes ud fra en 
række kriterier, som scores mellem 1 og 7 efter hvordan disse passer på for børnehavens 
rammer og pædagogiske praksis. 
 
Som anden forskningsdel udvælges to idrætsbørnehaver og to andre børnehaver, som 
er parvis sammenlignelige mht. størrelse, fysisk og socio-økonomisk beliggenhed og i 
forhold til den føromtalte screening. Disse fire børnehaver vil få besøg i en lidt længere 
periode, hvor der skal laves nogle mere omfattende og dybtgående observationer. Her vil 
to aktive 5årige drenge og to aktive 5årige piger blive observeret i deres almindelige 
hverdagsaktiviteter over en periode på et par uger. De fire børn i hver af de fire 
børnehaver, som bliver fokusbørn, udpeges af de pædagoger, som kender dem. Det skal 
ikke være børn, som er usædvanligt aktive, eller usædvanligt passive, men helt 
almindelige, ”gennemsnitlige børn”, som leger og virker til at trives godt i børnehaven. 
Som nævnt tidligere er det barnets deltagelse i hverdagslivet, der skal observeres, dvs. de 
aktiviteter, som børnene selv tager initiativ til, og gennemfører, enten alene eller sammen 
med andre børn. 
Desuden vil gruppeaktiviteter, som personalet organiserer if. læreplanstemaet Krop & 
bevægelse blive videooptaget, for at se hvordan der arbejdes i forskellige typer 
børnehaver med at opfylde læreplanen.  
 
Trivsel og pædagogisk kropskultur undersøges ud fra et sundhedsvidenskabeligt og 
antropologisk perspektiv, af Anette Boye Koch. 
 
Projektet skal undersøge om der er en sammenhæng mellem niveauet af fysisk aktivitet 
og børns trivsel og dermed producere viden om en evt. effekt af pædagogers arbejde med 
børn og bevægelse med henblik på børns trivsel. 
Formålet er at udvikle viden om, hvad der kendetegner børns og pædagogers kropskultur, 
samt hvilken betydning det kan have for børns trivsel, at de tilbringer en stor del af deres 
småbørnsliv i den pågældende pædagogiske kultur, og at udforske, hvad der kendetegner 
pædagogers tolkning af den aktuelle kropsdiskurs, deres viden og kompetencer i arbejdet 
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samt den betydning de tillægger bevægelse i forhold til børns trivsel. Feltstudier, 
deltagerobservationer, dagbog, formelle og uformelle interviews med pædagoger og børn 
 
Fysisk aktivitet og motorik, herunder overvægt og fedme vil blive undersøgt ud fra et 
idræts- og naturvidenskabeligt perspektiv, af Line Grønholt Olesen.  
 
Forældrene til alle de deltagende 5-årige børn vil blive bedt om oplysninger vedr. barnets 
og familiens sundhedstilstand og aktivitetsmønster og levevis. Børnenes højde, vægt og 
taljeomkreds blive målt, og der vil blive lavet forskellige motoriske tests, hvor børnene skal 
hoppe, hinke, løbe og balancere. Aktivitetsmønsteret hos de 5-årige børn, og det 
personale, som er knyttet til aldersgruppen, bliver målt ved hjælp af bevægelsessensorer, 
som registrerer aktivitet og aktiviteters intensitet. Det overordnede formål er at bidrage 
med ny viden om determinanter for fysisk aktivitet i og udenfor børnehaven, og at studere 
sammenhængen mellem fysisk aktivitet og henholdsvis motorik og trivsel 
 
Perspektiver… 
Når tre forskellige ph.d. projekter gennemføres sideløbende, med samarbejde, fælles 
diskussioner og refleksioner, og med fælles anvendelse af det materiale, der indhentes, er 
der mulighed for at nå videre, end de vil være muligt ved enkeltprojekter. Når projektet er 
gennemført, forventer vi at kunne pege på faktorer, der har indflydelse på hvor fysisk 
aktive børn er, mens de er i børnehave. Vi forventer at have afdækket om der kan 
registreres forskelle i børnenes fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling, som kan 
begrundes i at der i de forskellige typer børnehaver er valgt forskellige pædagogiske 
omdrejningspunkter; vi forventer at der er ny viden om hvad der har indflydelse på børns 
sundhed og trivsel, og at der er skabt større viden om mulighederne for at støtte børns 
interesse for og glæde ved at være fysisk aktive.  
 
Resultaterne vil blive formidlet til det pædagogiske fagområde, til sundhedsområdet, og til 
andre interessenter, dels skriftligt ved udformning af bøger/rapporter, dels mundtligt 
gennem deltagelse i kurser og konferencer samt på pædagogiske grund-, efter- og 
videreuddannelser. Offentliggørelse af forskningsresultaterne vil tillige ske på nationale og 
internationale konferencer samt i videnskabelige tidsskrifter og fagblade. I 
offentliggørelsen af resultaterne fra dette projekt, vil de deltagende institutioner, 
personalet, børnene og deres forældre blive anonymiseret.  
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Links til tekster, hvor interesserede kan læse mere  
 
www.sdu.dk/rich Center for forskning i børns og unges sundhed, ved Syddansk 
Universitet. 
 
Her kan man læse om centerets forskningsaktiviteter, de forskellige projekter og 
medarbejdere. 
 
www.petersabroe.dk Vinduet, seminariets blad. 
 
Her kan bl.a. findes en artikel af Froberg K; Grøntved A; Pedersen G og Andersen LB. 
Fysisk aktivitet hos danske børn med vægt på den sundhedsmæssige betydning. Vinduet, 
december 2007: 
 
Der er endvidere et temanummer om pædagogisk idræt, med mange forskellige bidrag, 
dette er fra Vinduet, november 2004. 
 
Af andre tekster kan anbefales 
Herskind M (red). 2007. Kropslighed og læring i daginstitutioner. Billesø & Baltzer 
 
Lerche L. 2004. Hvilken betydning har det pædagogiske arbejde i en Idrætsbørnehave i 
forhold til udvikling af børnenes kompetencer? Dokumentationsprojekt i 
Idrætsbørnehaverne Mælkebøtten, Tommerup og Tusenfryd, Tuse.  
 
Moser T. 2007. Kropsforankret læring og aktivitet som pædagogiske begreber. I bogen 
Nervepirrende pædagogik: en introduktion til pædagogisk neurovidenskab, af Schilhab T & 
Steffensen B. Akademisk Forlag. 
 
Sandholm G & Sørensen HV. 2006. Vil vi ha’ lærevillige børn – ska’ de ha’ lærevillige 
voksne. I bogen Sundhed, udvikling og læring af Akselsen K & Koch B (red). Billesø & 
Baltzer. 
 
 
 

 


