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Projekt  Fysisk aktivitet og bevægelse med børn 
 
 
Formål 
Slagelse Pædagogseminarium, medicinalvirksomheden Novo Nordisk og Kalundborg Kommune har 
i foråret 2006 etableret et partnerskabsprojekt.  
 
Projektet skal give anvisninger på, hvorledes pædagoger og virksomheder kan være med til at 
forebygge helbredsproblemer og dæmme op for den uheldige udvikling i fedme.  
 
Målgruppe 
Formålet er at udvikle et koncept for idrætsbørnehaver og et pilotprojekt som koncept for 
uddannelsesforløb i bevægelse og sundhed.  
 
Projektet er rettet mod målgruppen børnehavebørn 
 
Beskrivelse af projekt 
 
Arbejdsgruppen bag projektet, der består af frivillige medarbejdere, fik skabt et godt samarbejde 
med Slagelse Seminarium, som har bidraget med faglig ekspertise og undervisning. Det er 
studerende fra seminariet, som får brugt deres teori i praksis ved at instruere børnene i de fysiske 
aktiviteter og lege. Også Kalundborg kommune syntes projektet var en god idé, og de har blandt 
andet hjulpet med at få aktiveret et samarbejde med alle børnehaverne. 
 
Børnemotionsdagene løber over en periode på 3 måneder, med motion for de 4-årige børn i 
børnehaverne. 
 
Metode 
 
Det teoretiske udgangspunkt er et legende og fortællende princip med afsæt i den amerikanske 
psykolog og ergoterapeut A. Jean Ayres teori. En teori der beskriver, hvordan børn anvender og 
udvikler deres sansebearbejdning. De aktiviteter de tilbydes er tilpasset de 4-årige. Institutionerne 
får efter hver lektion tilsendt det færdige kursusprogram, som med justeringer kan tilpasses de 
henholdsvis 3 eller 6-årige og således får pædagogerne et redskab de kan bruge i deres daglige 
arbejde.  Aktiviteterne bygger på princippet om, at hverdagen i børnehaven kan bruges til at skabe 
rum for sansemotorisk stimulation 
 
I 2005 anbefalede Sundhedsstyrelsen fysisk aktivitet for alle børn mindst en time hver 
dag, for at forebygge risiko for at udvikle hjerte- og kredssygdomme, type 2 diabetes og visse 
typer af kræft. 
 
Forløbet har været planlagt og kendt af institutionerne siden august 2006. Det har således været 
muligt for dem at anvende det som en del af deres arbejde med at opfylde krav i læreplanen, hvor 
de 6 temaer som er: 
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☺ Barnets alsidige og personlige udvikling 
☺ Sociale kompetencer 
☺ Sprog 
☺ Krop og bevægelse 
☺ Natur og naturfænomener 
☺ Kulturelle udtryksformer 
 
I forløbet indgår stort set alle temaer. Det at begå sig blandt mere end 200 andre er krævende for 
et lille barn, men alle mestrer det. Her er ingen konflikter og her er ikke noget der ikke kan prøves, 
alt er til leg og udfordring. Der er intet der forstyrrer de voksne. De er til rådighed, nærværende 
og til stede, og klar til at støtte børnene i deres eksperimenter. Der hoppes, der synges, der leges 
flyvemaskine osv. og børnene nyder den frie udfoldelse i den store hal. 
 
Produkter 
 
Balloner og badebolde 
Så tro mig – når mit vækkeur ringer onsdag morgen klokken seks – så springer jeg ud af min seng 
for jeg skal ud til Novo Nordisks Idrætshal og være med at gøre det praktiske klar, til alle de glade 
børn kommer, og der skal pustes balloner og badebolde op, der skal pakkes dages rekvisitter, de 
pakkes i en sportstaske til hver gruppe, der sættes skumpuder og madrasser rundt i hallen osv. I 
materiale valget er lagt vægt på, at det er ting institutionerne efterfølgende kan anskaffe for få 
penge. 
 
Fire undervisningsaftner 
Som opfølgning på forløbet er der indlagt fire undervisningsaftner i tidsrummet 16.00 – 18.00. Der 
står sandwich, vand, kaffe og te klar så det er muligt at komme direkte fra arbejde. 
 
Der har været fri adgang for alle pædagoger, og der deltager 28 medarbejdere. 
 
Undervisningen omhandler: 
Praksis del: 
 
Kombination af praktiske eksempler på fysisk aktivitet og det narrative princip 
• brug af hånddukker 
• brug af billeder 
• brug af rekvisitter 
 
Teoridel: 
 
Grundlæggende element for barnet 
• Faglige begreber i forbindelse med fysisk aktivitet og adaptiv respons 
• Positiv anerkendende definering som samværsform 
• Kost og sundhed 
 
Evaluering 
I de senere undervisningsforløb indgår Servicelovens krav om formuleret praksis - 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Fantasihistorier og screeningsskema og Servicelovens krav om 
evaluering.  
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Projektansvarlig  
Helle Radich Hoffmann, Dorte Frellsen og Maiken Christensen. 
University College Sjælland. 
 
Kontaktperson: 
Niels Michelsen, nmi@ucsj.dk 
KOSMOS projektleder 
 
 

 
 


