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Bevægelseskultur
i daginstitutionen
– Leg med vision

blandt såvel børn som det pædagogiske

(”ud-af-huset aktiviteter”) med bevægel-

personale.

sesaktiviteter i daginstitutionen for herigennem at skabe en synlig og gennemgå-

Bogen er skrevet som et led i en kvalitets-

ende bevægelseskultur i hverdagen.

sikring af projekt ”Leg og bevægelse” i

Forord

Ringsted Kommune, men kan bruges af

Bogen er skrevet i et samarbejde mellem

Bogen er lavet med udgangspunkt i et

alle med interesse for leg og bevægelse i

Ringsted Kommune og det nationale

allerede eksisterende projekt i Ringsted

daginstitutioner.

videncenter for sundhed, kost og motion

Kommune. Ringsted Kommune iværksatte

Ønsket er at give daginstitutionerne red-

for børn og unge, KOSMOS

i 2007 projekt ”Leg og bevægelse”.

skaber til at forene bevægelsesaktiviteterne

(www.vicekosmos.dk).

”Leg og bevægelse” er et tilbud til alle

i gymnastiksalen og svømmehallen

interesserede daginstitutioner i kommu-

Tak til Ringsted Idrætsbørnehave og

nen om at deltage i en ugentlig aktivitet,

Klostermarkens Børnehus for kvalificering

hvor bevægelse, motorik og fysisk aktivitet

af bogens metoder og redskaber, praktiske

er centralt. De motoriske aktiviteter fore-

eksempler samt billedmateriale.

går enten i gymnastiksalen i samarbejde
med instruktører fra Ringsted Gymnastikforening eller i svømmehallen tilknyttet
svømmeinstruktører fra Ringsted Svømmeklub, og tilbuddet henvender sig til den
ældste årgang i daginstitutionerne.
Der er i alt 25 ud af kommunens 30 daginstitutioner, som benytter sig af tilbuddet,
hvilket vidner om tilbuddets popularitet
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Indledning
Hvorfor denne bog?

-- at kvalificere planlægning, gennem-

Der er i samarbejde med to daginstitutio-

førelse og evaluering af konkrete bevæ-

ner indhentet vigtige og kvalificerede erfa-

gelsestiltag og bevægelsesaktiviteter i

ringer i forhold til brugen af bogens red-

daginstitutioner.

skaber og metoder. Erfaringerne har tjent

Denne bog henvender sig primært til det

som en kvalitetssikring af bogen indhold.

pædagogiske personale med målgruppen

Bogen tager således flere steder direkte

daginstitutioner. Bogens titel ”Leg med

”P-møder er et godt forum for en bevæ-

afsæt i de to daginstitutioners tilbagemel-

vision – Bevægelseskultur i daginstitutio-

gelseskulturel debat. På de planlagte uge/

dinger, ligesom mange af bogens bevæ-

nen” giver fra starten en forventning om

stuemøder planlægger pædagogerne for-

gelseshistorier er opbygget på baggrund

bogens primære indhold.

skellige bevægelsestiltag med afsæt i

af de to daginstitutioners arbejde med

Fokus for bogen er børns kropslige og

bevægelseskulturdebatten”

udvikling af en bevægelseskultur, herun-

motoriske udvikling, og hvad daginstituti-

der konkrete bevægelsesaktiviteter.

oner kan gøre for at styrke disse elementer
af den pædagogiske opgave.

Vi håber, denne bog kan være et afsæt til,
at bevægelse bliver en integreret del af kul-

”Alle mennesker, der har brug for pæda-

Indholdet i bogen kan bidrage til:

turen i daginstitutioner. Vi ønsker at få det

goger, har brug for pædagoger, der bevæ-

-- at understøtte væsentligheden af, at

pædagogiske personale til at sætte ord på

ger sig, pædagoger, der kan bevæge sig

daginstitutioner prioriterer arbejdet

og spørgsmålstegn ved deres pædagog-

selv og andre og pædagoger, der kan

med bevægelse, leg og idræt i pæda-

iske bevægelsespraksis, at inspirere det

bevæges.”

gogiske sammenhænge,

pædagogiske personale til at afprøve nye

(Pædagogisk idræt – en bevægende

metoder og nye aktiviteter og at give det

pædagogik)

-- at øge opmærksomheden på, hvordan
daginstitutioner kan arbejde med og

pædagogiske personale forudsætninger

udvikle en kvalificeret, tydelig og synlig

for en vedvarende pædagogisk debat på

bevægelseskultur,

bevægelsesområdet.

Bogens opbygning
Bogen er opbygget med udgangspunkt
i modellen ”Bevægelseskultur i daginstitutionen”. Igennem alle bogens kapitler
beskrives og introduceres læseren til, hvordan daginstitutioner kan udvikle deres
egen pædagogiske bevægelseskultur med
udgangspunkt i både teori og praksis.
Bogen indeholder og præsenterer undervejs flere konkrete redskaber, som er en
hjælp i arbejdet med at udvikle en bevægelseskultur. Til de konkrete redskaber er
der i bogen tilknyttet en række bevægelseshistorier, der illustrerer, hvordan det
pædagogiske personale anvender redskaberne.
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Model 1: Bevægelseskultur i daginstitutionen

Nu

Fremtid
Forforståelser

Værdigrundlag

Bevægelsesarenaer
indendørs
udendørs
ud af huset

Bevægelsesinteraktioner
barn/barn
barn/voksen
voksen/barn
voksen/voksen

Bevægelsestiltag
aktivitetshjul
glædestrekant
SMITTE

Bevægelseskultur i
daginstitutionen

seskulturbegreb, som skal skabe en øget
og synlig sammenhæng mellem de forskellige opgaver, funktioner og tilbud,
som alle daginstitutioner arbejder med,

Læseguide til modellen

men som ofte mangler et fælles perspek-

Vi har med modellen ”Bevægelseskultur i

tiv.

daginstitutionen” forsøgt at indkredse de

Det er derfor vigtig at pointere allerede

elementer, vi mener, der skal medtænkes i

fra starten, at det er hele daginstitutionen

udviklingen af en synlig og tydelig bevæ-

som arena, der skal sættes i bevægelse i

gelseskultur.

forhold til at udvikle og udfordre bevægel-

Modellen illustrerer, hvilke temaer der skal

seskulturen.

diskuteres i daginstitutionen forud for en
definition af, hvilken bevægelseskultur der
skal være gældende. De forskellige temaer

hvordan temaet tager sig ud nu, og hvor-

præsenteres igennem bogen i form af

dan de ønsker, temaet skal tage sig ud i

både et teoretisk og et praktisk afsæt.

fremtiden.

Der vil for hvert tema ligeledes blive opstillet konkrete forslag til, hvilke diskussionstrin skal stille sig selv.

Bevægelsekultur i
daginstitutionen

For hvert tema må daginstitutionen for-

Begrebet kultur tillægges i dag en række

holde sig til tidslinjen i modellen. Det

betydninger. I denne bog anvendes der et

betyder, at daginstitutionen må fastlægge,

kulturbegreb, mere specifikt et bevægel-

spørgsmål daginstitutionen på de enkelte
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Efter indføring i dette kapitel er det for-

Hverdagsforståelse rummer stor grad af

håbentlig mere tydeligt, hvorfor vi finder

naturlighed, hvilket betyder, at vi ikke

det essentielt, at I forud for udviklingen af

længere stiller spørgsmålstegn ved det.

egentlige bevægelsestiltag diskuterer jeres

Tingene giver sig selv og virker selvind-

generelle holdninger til bevægelsespraksis,

lysende. Når hverdagens naturlighed

og i forlængelse heraf foretager en fælles

betragtes sådan, mistes muligheden for at

værdisætning af jeres pædagogiske praksis

sætte spørgsmålstegn ved og problemati-

på bevægelsesområdet.

sere alt det, som virker indlysende (Rend
og hop, 2005).

”Bevægelseskultur er altid et spejl af
samfundets relevante værdier, erfaringer
og konstanter”
(Skolen i bevægelse(n) – ideer og tanker
om en bevæget skolekultur, 2007)
Diskussionsspørgsmål
–– Hvad er jeres definition på en bevægelseskultur?
–– Hvad adskiller en daginstitution med

Forforståelser
Pædagogers synspunkter og grundind-

en bevægelseskultur fra en daginstitu-

stillinger påvirker børns muligheder for

tion uden en bevægelseskultur?

bevægelse, og også hvordan bevægelse

–– Er det vigtigt for en daginstitution at
have en bevægelseskultur?

indgår i de daglige rutiner og vaner i daginstitutionen.

Flytbare vaner – et anderledes blik på det
vante?
(Rend og hop, 2005)
Der eksisterer i alle daginstitutioner en
række videns- og sandhedsregimer om,
hvad man som barn rent kropsligt gør,
kan og må. Videns- og sandhedsregimer
skal også forstås som forforståelser af, hvordan virkeligheden ser ud.

Forforståelser kommer til udtryk gennem
de eksisterende diskurser.
Diskurser kan opfattes som institutionens
sproglige italesættelser og kropslige praksisser
(Kropslighed og læring i daginstitutioner,
2007)
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Et eksempel er forforståelser
omkring køn og bevægelsesaktiviteter.

imidlertid den gennemsnitlige kropslige
muleres og udfordres må forforståelsen

Et tredje eksempel er daginstitutionens normer for, hvor der må
foregå bevægelse.

Mange aktiviteter er således stemplet som

derfor italesættes.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at

og motoriske udvikling. Skal alle børn sti-

enten en pige- eller en drengeaktivitet,

rammernes betydning skabes og define-

og børns leg vil ofte anerkendes i henhold

Deltagelse i projekt ”Leg og bevægelse”

res af pædagogerne selv. En daginstitution

hertil. Dette er med til at fastholde piger

har udviklet de motoriske færdigheder hos

kan f.eks. have en regel om, at der ikke må

i finmotoriske aktiviteter som at tegne og

mange af de deltagende børn, så de moto-

løbes på gangarealerne, men de færreste

lave perleplader, og drengene i grovmo-

risk kan mere, end hvad det pædagog-

har gjort sig overvejelser omkring, hvor-

toriske aktiviteter som fange- og krigslege.

iske personale har været vant til hos børn

for denne regel eksisterer og ikke mindst,

Italesættes forforståelsen vil det være med

i samme aldersgruppe.

hvilke konsekvenser reglen har. Det er

til, at aktiviteter ikke ”sættes i bur” som

muligt, reglen skal bestå, men det er vig-

pige og drenge aktiviteter, så de forskel-

tigt, at det pædagogiske personale er

lige køn således stimuleres mere alsidigt.

enigt om, hvorfor den skal bestå. Mange
rammer og regler er baseret på værdier.
Ændres værdierne, skal også rammerne og

Et andet eksempel er sammenhængen mellem alder og kropslige færdigheder.

reglerne italesættes og evt. ændres i over-

De fleste pædagoger har en forestilling

Der eksisterer i dag i alle daginstitutioner

om, hvad et barn i en bestemt alder rent

forforståelser om bevægelse. Disse forfor-

motorisk kan og ikke kan. Der eksiste-

ståelser opfattes af de involverede som

rer således en forforståelse omkring børns

”normale” og selvfølgelige, og på den

alder og udvikling. Ikke alle børn følger

måde definerer de den virkelighed, pæda-

ensstemmelse med de nye værdier.

gogerne handler ud fra. Det betyder også,
at det er vanskeligt at tænke og handle
”udenfor” dem og derfor også vanskeligt
at forholde sig kritisk til dem. Forforståelser er imidlertid med til at grundlægge
ubegrundede og ubevidste vaner, og i
udviklingen af en faglig pædagogisk praksis, er det således nødvendigt, at disse synliggøres.

Diskussionsspørgsmål
Hvordan er det muligt at gentænke og
nytænke børnenes kropslige udfoldelser i
den daglige rutine?
–– Er der nogle aktiviteter I ser som særlig
”pigede” eller ”drengede”?
–– Hvad er sammenhængen mellem alder
og motorisk udvikling?
–– Hvilke skrevne og uskrevne regler har I
for, hvordan børn og voksne færdes på
forskellige områder i daginstitutionen?

SIDE 12 LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

Værdigrundlag
Den pædagogiske praksis i daginstituti-

Fysisk sundhed

Psykisk sundhed

onen er præget af en række værdier og

-- Man får opbygget

-- Glæde ved at opdage hvad

normer, som smitter af på den måde, det

muskelkorsettet

min krop kan

pædagogiske arbejde planlægges og udfø-

-- Kropsbevidsthed

-- Selvværd

res. Politiske og ressourcemæssige prio-

-- At kende sin krop

-- Selvtillid

riteringer har ligeledes betydning for den

-- Overvægt

-- Lære at røre ved andre

valgte praksis. Et eksempel herpå er de

-- Livsstilssygdomme

-- Lære at være tæt på andre

enkelte daginstitutioners normeringer og

-- Bedre indlæring

-- Bedre indlæring

indførelsen af de pædagogiske læreplaner.

-- Styrkelse af kroppen

-- Give/modtage

Praksis er også påvirket af pædagogers

(muskler/led/knogler)

egen baggrund og erfaringer.
For at forene daginstitutionens værdier og
normer med de enkelte pædagogers bag-

Social sundhed

Pædagogiske læreplaner

grund og erfaringer skal der afsættes tid

-- Nærvær/samvær

-- Kontrol

til at diskutere og blive enige om en ræk-

-- At være inkluderet i

-- Mangel på ejerskab

kes fælles værdier for arbejdet med at

fællesskabet

udvikle en bevægelseskultur i daginstituti-

-- Venskaber

onen. Værdigrundlaget skal tage afsæt i et

-- Glæde

bredt og positivt sundhedsbegreb samt de

-- Respektere hinanden

pædagogiske læreplaners målsætning.

-- Omsorg

-- Tidsrøver som fratager tid
fra andet

-- Grin
-- Selvværd

Inspireret af Ringsted Idrætsbørnehave og Klostermarkens Børnehus

Eksempel fra besøg i daginstitutionerne

Bevægelsesarenaer

heder. Den enkelte daginstitution skal se

i Ringsted.

De fysiske rammer, bevægelsesarenaerne,

på, hvordan rummene bedst indrettes til

Daginstitutionerne diskuterede, hvad

opleves som værende objektive og ufor-

bevægelse, når også der skal tages hensyn

de forbandt med fysisk, social og psy-

anderlige. Det gør det svært at ændre på

til daginstitutionens øvrige aktiviteter. Ind-

kisk sundhed, samt hvilket syn de havde

dem. Rammernes betydning er skabt og

retningen skal gøres fleksibel, så rummet

på sundhed i relation til de pædagogiske

defineret af pædagogerne selv.

på nogle tidspunkter lægger op til bevægelse og fysisk udfoldelse, mens indretnin-

læreplaner.
Bevægelsesaktiviteter skal foregå både ude

gen på andre tidspunkter lægger op til ro

Det er vigtigt at understrege, at mange

og inde. Indretningen af såvel indendørs-

og fordybelse.

værdier er indbyrdes forbundne. Når

arenaer som udendørsarenaer er af stor

ovenstående værdier diskuteres, er det

betydning for børns bevægelsesmulig-

I Ringsted Idrætsbørnehave har de valgt

væsentligste således ikke at blive enige om

at inddrage et tidligere garderobeområde

én gældende værdi, men derimod at dis-

til et sted, hvor børn kan hoppe på lille

kutere jer frem til en fælles forståelse af de

trampolin. Pædagogerne var spændte på,

værdier, I ønsker, samt til hvordan dagin-

om det nye bevægelsesområde ville give et

stitutionen bedst arbejder hermed.

højere støjniveau. Ved indføring af få regler sænkede støjniveauet sig dog hurtigt

Diskussionsspørgsmål

og fandt et naturligt leje.

–– Hvordan opfatter vi kroppen (fysisk,
psykisk, socialt)?
–– Hvorfor bevæger vi os?

Daginstitutionens udendørsarealer rummer store muligheder for bevægelse.
Nytænkning omkring brugen af områdets
naturlige terræn eller af den gamle legeplads åbner for nye muligheder.
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F.eks. giver en bakke masser af mulighe-

i skoven ad en skovsti, og her finder vi

der for motorisk udvikling, ligesom rutsje-

området, vi søgte. ”De glemte stier” som

banen, kolbøtte- stangen eller et par træ-

snor sig rundt i skoven. Vi kan vælge, om

stubbe kan bruges på mange måder.

vi vil kæmpe os op ad bakken eller løbe
ned ad skovstien. Vi løber ned og finder

I Klostermarkens Børnehus oplevede per-

en skråning, hvor vi kan trille i skovbun-

sonalet, hvordan fokus i legen ”Hr. Løve”

den, sætte os og lytte til skovens lyde eller

ændrede sig, da bevægelsesaktivite-

hoppe fra skråningen ned på stien. Vi væl-

ten blev flyttet fra et fladt fliseareal til et

ger det hele, for vi kan slet ikke lade være!

kuperet bakkeareal på legepladsen.

(Daginstitution, Vejle Kommune)

Legen fik nu et større fokus på det fysiske
og motoriske element. Derudover fik legen

De fysiske rammer i daginstitutionens ude-

også et ”nyt” socialt perspektiv, idet bør-

og indeområder skal tage afsæt i følgende

nene nu blev nødt til at hjælpe hinanden

Solen skinner på en ellers kold januardag.

retningslinjer:

op af bakken for at slippe væk fra

Vi vil ud i det blå. Børn og pædagoger går

Tydelighed – Der skal indrettes, så bør-

Hr. Løve.

på jagt efter ”de glemte stier” i skoven og i

nene ser mulighederne i indretningen, og

daginstitutionens nabolag.

så de evner at orientere sig i omgivelserne.

Vejret er ikke en hindring for bevægelse.

Vi går ud af markvejen, hvor traktorens

Fleksibilitet – Rummenes indretning inde-

Aktiviteterne skal blot tilpasses vejret efter

hjulspor giver fornemmelse af kuperet

holder ikke fastlåste løsninger. Der skal

årstiderne. Såvel sol, sne og regn giver

underlag, vi går op på marken, som er

derimod indrettes sådan, at der kan fore-

gode bevægelsesoplevelser for børnene.

stivfrossen. Vi begynder at løbe, indtil vi

tages ændringer af både børn og pæda-

når til skovkanten. Vi er kommet til ”den

goger. Der skal således være mulighed for

glemte skov”, et område der længe har

at imødekomme nye behov af enten varig

været enden på en stor mark. Vi går ind

eller periodisk karakter.

Inspiration – Rummenes indretning skal
være med til at inspirere børnene til at
afprøve sig selv og udvikle nye kompetencer (Bevægelse og udvikling, 1999).
Bevægelsesaktiviteter skal ligeledes finde
sted uden for daginstitutionens rammer,
ud-af-huset aktiviteter. Når bevægelsesaktiviteter trækkes ud af daginstitutionen,
er det en god ide at kigge på, hvordan
pædagogerne skaber en kobling til de
øvrige bevægelsesaktiviteter i daginstitutionen. Selvom man ikke råder over de
samme redskaber som i gymnastiksalen,
kan bevægelsesaktiviteterne gennemføres
med alternative redskaber, eller aktiviteterne kan tilpasses til arealerne i daginstitutionen. Der kan også foregå helt andre
aktiviteter, men med samme fokus. En
sådan kobling mellem bevægelsesaktiviteter i forskellige arenaer forstærker børnenes udviklingsmuligheder samt daginstitutionens grundlæggende bevægelseskultur.
Til dette formål er SMTTE modellen, aktivitetshjulet og glædestrekanten en hjælp.

SIDE 16 LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

Transporten til og fra bevægelsesaktivite-

Bevægelsesinteraktioner

ter uden for daginstitutionen skal ligele-

En stor del af pædagogens daglige arbejde

des indtænkes i de samlede rammer for

består i at iscenesætte lærings- og relati-

dagnstitutionens bevægelseskultur. Hvilke

onsaktiviteter i legelignende former. Nogle

retningslinjer skal der gælde for, hvordan

pædagoger har gode personlige oplevel-

daginstitutionen transporterer sig til bevæ-

ser med bevægelse, mens andre pæda-

gelsesaktiviteter ud-af-huset? Hvornår kan

goger har glemt deres egne bevægelses-

børnene gå, og hvornår er der behov for

erfaringer eller endda har haft en række

bustransport?

negative oplevelser hermed. Det betyder,
at ikke alle pædagoger føler sig lige kom-

Et eksempel på hvordan ud-af-huset akti-

Diskussionsspørgsmål

petente til at iværksætte og tage del i dag-

–– Hvilke udfordringer i forhold til bevæ-

institutionens bevægelseskultur.

gelsesaktiviteter har vi med de nuvæ-

En fælles bevægelseskultur kræver således,

rende rammer?

at alle er enige om, hvad det vil sige at

–– Hvilke muligheder giver snevejr, regn-

støtte og bakke op om de beslutninger og

viteter kobles til daginstitutionens øvrige

vejr, solskin og blæsevejr for gode

handleplaner, den enkelte daginstitution

aktiviteter, er når børn og pædagoger bru-

bevægelsesaktiviteter?

har i forhold til den bevægelsespædagogi-

ger tid på at bygge og lege med handleba-

–– Hvordan gør vi vore rammer mere

ske praksis. Det er i den forbindelse vigtigt

ner både ude og inde, hvor børnene bruger

tydelige, fleksible og inspirerende?

at være opmærksom på, at både hoved og

–– Hvordan skaber vi sammenhæng mel-

krop skal deltage i det, børn eller voksne

til gymnastik. Inspirationen til handleba-

lem ud-af-huset bevægelsesaktiviteter

udfordres med. Det er vores påstand, at

nerne i daginstitutionen er hentet i hæftet

og bevægelsesaktiviteter i daginstitu-

potentialet for læring herved optimeres.

”Kvalitet i børnegymnastikken” som Dan-

tionen?

Nedenstående eksempel skal tjene til illu-

de bevægelsesmønstre, som de har lært

marks Gymnastik Forbund har udgivet på
baggrund af Leg Og Bevægelse i Ringsted.

–– Hvordan skal transporten til og fra udaf-huset” aktiviteter foregå?

stration og underbygning heraf.

Eksemplet tager udgangspunkt i pædagogen med de legitime ord, men den modstridende krop.
Pædagogen Lotte er i gang med at lege
”Bjørnen sover” med daginstitutionens
ældste børn. Nogle pædagoger deltager
ikke i legen, men er til stede i samme rum,
som legen foregår. Andre deltager, men
dog ikke på samme måde som Lotte, som
med sin krop og sin stemmeføring lever
sig ind i legen og trækker børnene med
ind i denne eventyrverden. Et barn, Mikkel, er lidt usikker på at gå med i legen.
Pædagogen Tine, siger til Mikkel, at han
skal se, hvad de andre børn gør. Hun nusser ham lidt i håret og siger: ”Se, det er
da en sjov leg”. Hverken Tines intonation
eller hendes kropsbevægelser understøtter imidlertid dette verbale budskab. Hendes ord og hendes arme om hans krop
bekræfter ham derimod i, at han bare kan
blive, hvor han er, i trygge hænder hos
pædagogen (Kropslighed og læring i daginstitutioner, 2007).
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Med afsæt i ovenstående eksempel under-

Eksemplet illustrerer derudover, at for-

Børnenes forældre spiller en væsentlig

støttes vigtigheden af, at det, vi siger,

andringsprocesser rusker op i etablerede

rolle i forbindelse med udvikling af dag-

også er det, vi gør!

opfattelser af, hvad god praksis er, og

institutionens bevægelseskultur. Her skal

Tine betragtes af de andre som hende,

hvad personalets forventninger til sig selv

italesættes temaer som:

der er god til de svage børn og som den

og andre er.

- Hvordan transporteres barnet til og fra

er også sådan, Tine ser sig selv. Denne

En synlig og tydelig bevægelseskultur

- Er barnet klædt på til såvel indendørs

omsorgsfunktion er ofte både nødven-

kræver, at alle pædagogerne tænker såvel

dig og hensigtsmæssig. Tine er i ovenstå-

som gør bevægelse.

meget omsorgsfulde pædagog, og det

ende situation nødt til at praktisere hendes

daginstitutionen?
som udendørs bevægelsesaktiviteter?
- Hvordan prioriteres bevægelse i den
enkelte families hverdag og weekend?

omsorg på en anden måde, end hun er
vant til, så Tine med både krop og hoved

Bevægelse finder sted i flere interaktions-

viser Mikkel ind i legen og understøtter

former:

ham i den læringsproces, der i legen er

Voksen – barn bevægelsesaktiviteter fav-

til stede. Dette kan føre til rådvildhed hos

ner de bevægelsesaktiviteter, hvor pæda-

Tine, hvis ikke hun og de øvrige pæda-

gogen styrer barnets bevægelsesforløb.

goger snakker om og støtter hinanden i

Voksen-barn bevægelsesaktiviteter beteg-

denne proces. Problematikken ligger lige-

nes inden for den pædagogiske verden for

ledes i den kropslige deltagelse i lege- og

formelle bevægelsesaktiviteter. I forhold

bevægelsesaktiviteter og i evnen til at leve

til at sætte bevægelseskultur på dagsord-

sig ind i legen og følge børnenes fantasi.

nen skal pædagogen her opstille mål for

Her skal pædagogerne igen hjælpe og

den givne bevægelsesaktivitet og tilpasse

supplere hinandens stærke og svage sider

bevægelsesaktivitetens indhold i henhold

(Kropslighed og læring i daginstitutioner,

hertil. (Pædagogisk idræt – en bevægende

2007).

pædagogik)

I en daginstitution med en veludviklet

For det andet skal disse bevægelseslege

Dette sker bedst gennem en aktiv delta-

bevægelseskultur er det normen, at alle

anerkendes og værdisættes af personalet.

gelse i børns bevægelsesaktiviteter.

bevægelsesaktiviteter planlægges, gennem-

Dette kræver, at andre pædagogiske vær-

føres og evalueres med udgangspunkt i

dier fralægges f.eks. i forhold til inden-

Voksen – voksen bevægelsesaktiviteter er

SMTTE modellen.

dørs løb, støjniveau etc. Pædagogerne skal

aktiviteter, hvor voksne bevæger sig sam-

bevidst iagttage og observere børns bevæ-

men. Det pædagogiske personale kan

Hvilken bevægelsesaktivitet der vælges, og

gelsesaktiviteter med henblik på at iden-

f.eks. inddrage bevægelsesaktiviteter som

hvordan bevægelsesaktiviteten organise-

tificere barrierer og muligheder for børns

tiltag i møder, personaleture mm. Det,

res, er således ikke tilfældig, men vælges i

fysiske, psykiske og sociale udfoldelse.

at det pædagogiske personale kan og tør

henhold til det konkrete mål med bevæ-

bevæge sig sammen, skaber gode ople-

gelsesaktiviteten.

Barn – voksen bevægelsesaktiviteter er akti-

velser omkring krop og bevægelse i perso-

På den måde bliver de planlagte bevægel-

viteter, hvor bevægelsesaktivitetens ram-

nalegruppen. Personalet får på den måde

sesaktiviteter til leg med vision.

mer og indhold sættes af barnet selv.

også mulighed for at opleve hinanden på

Barn-voksen bevægelsesaktiviteter beteg-

nye måder, hvilket kan være med til at

Barn – barn bevægelsesaktiviteter er børns

nes inden for den pædagogiske verden for

åbne op for en mere fri debatkultur.

egne bevægelsesaktiviteter, hvor kun bør-

uformelle bevægelsesaktiviteter (Pædago-

nene og ikke pædagogerne er aktive del-

gisk idræt – en bevægende pædagogik).

Diskussionsspørgsmål

tagere i bevægelsesaktiviteten. Barn-barn

Her får børn mulighed for selv at under-

–– Hvilke bevægelsesinteraktioner er

bevægelsesaktiviteter betegnes inden for

søge, fundere og eksperimentere. Fra et

dominerende i daginstitutionen?

den pædagogiske verden for uformelle

bevægelseskulturelt perspektiv skal pæda-

bevægelsesaktiviteter. (Pædagogisk idræt

gogerne gennem børnenes bevægelses-

– en bevægende pædagogik). For at skabe

aktiviteter støtte, vejlede og udfordre bør-

gode bevægelsesmuligheder skal der for

nene i deres fysiske, sociale og psykiske

det første være fysiske rum og redskaber,

udvikling frem for at bremse den.

der stimulerer børnene til bevægelseslege.

–– Hvilke bevægelsesinteraktioner understøtter værdigrundlaget for jeres bevægelseskultur?
–– Hvordan planlægger, gennemfører og
evaluerer I formelle bevægelsesaktiviteter?
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Bevægelsestiltag

Modellen sætter samtidig fokus på, hvilke

aktiviteter med henblik på at identifi-

På baggrund af daginstitutionens drøftel-

tegn på forandring det pædagogiske per-

cere barrierer og muligheder for børns

ser omkring forforståelser, værdigrundlag,

sonale skal holde øje med.

fysiske, sociale og psykiske udfoldelses-

bevægelsesarenaer og bevægelsesinterak-

Det er centralt, at det pædagogiske perso-

muligheder?

tioner skal konkrete bevægelsestiltag plan-

nale benytter sig af et redskab, der giver

lægges, gennemføres og evalueres.

mening i forhold til den konkrete virkelig-

–– Hvordan iagttager I børns bevægelses-

–– Hvordan støtter og udfordrer I børn,

hed, der arbejdes i. SMTTE modellen skal

når I indgår i deres bevægelsesaktiviI det følgende bliver tre didaktiske redska-

ikke ses som en fast struktur, men som en

Prøv at lade alle pædagoger hver især

ber, SMTTE modellen, aktivitetshjulet og

model for det pædagogiske arbejde i dag-

nedskrive en bevægelseshistorie fra dag-

glædestrekanten, præsenteret

institutionen. Modellen bliver således ikke

teter?

dårligere af, at daginstitutionen giver den

institutionen. Bevægelseshistorierne kan
blandt andet være med til at indkredse

SMTTE modellen er et redskab, der skal

et andet navn, indfører et ekstra punkt,

daginstitutionens værdigrundlag, i hvilke

bruges ved planlægning, gennemførelse

eller hvad det måtte være, for at redskabet

bevægelsesarenaer pædagogerne primært

og evaluering af bevægelsestiltag. SMTTE

giver mening og bliver anvendeligt i hver

bevæger sig, og hvilke interaktionsformer

modellen imødekommer endvidere dag-

enkelt daginstitution. (Tegn på læring –

pædagogerne primært indgår i.

institutionernes krav om arbejdet med og

sådan gør I, 2008)

evalueringen af de pædagogiske læreplaBevægelseshistorierne kan f.eks. tage

ner. SMTTE modellen er en metode til at

SMTTE modellen skal blive en integreret

udgangspunkt i nedenstående spørgs-

skabe sammenhæng mellem det, dag-

del af daginstitutionens praksis, så det

mål:

institutionen ønsker at opnå og de tiltag

pædagogiske personale nemt kan anven-

–– Hvorfor bevæger vi os?

og handlinger, daginstitutionen planlæg-

de modellen til målrettede bevægelses-

–– Hvordan bevæger vi os?

ger for at opnå det. SMTTE modellen sam-

tiltag.

–– Hvor bevæger vi os?

stemmer således mål og handling.

Evalueringerne danner sidst på året

–– Hvem bevæger vi os med?

grundlag for en overordnet vurdering af

–– Hvornår bevæger vi os?

daginstitutionens bevægelseskultur og

–– Hvad bevæger vi?

udviklingsplan.

Aktivitetshjulet og glædestrekanten skal
anvendes som didaktiske redskaber både i
planlægningsfasen og i gennemførelsesfasen af bevægelsesaktiviteter.
Aktivitetshjulet og glædestrekanten skal
i planlægningsfasen bruges til udvikling
af helt nye bevægelsesaktiviteter og til
at ændre på eller variere allerede kendte
bevægelsesaktiviteter.
Udviklingen af nye aktiviteter og variationer af allerede kendte aktiviteter sker altid
med udgangspunkt i de mål, der tidligere
er fastlagt i SMTTE modellen. Det handler hermed om at optimere aktiviteten, så
den bedst opfylder målene.
Aktivitetshjulet og glædestrekanten skal i
gennemførelsesfasen anvendes, når planlagte aktiviteter ikke fungerer som forudset. Tiltaget kan f.eks. vise sig at sætte for
store krav til børns færdigheder eller at
være for svær at forstå for børn. Det er i
den situation vigtigt at vide, hvilke knapper der her og nu kan skrues på for at
ændre bevægelsesaktiviteten.
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SMTTE MODELLEN

Sammenhæng er den overordnede ind-

Mål. Ved at arbejde med bestemte mål får

SMTTE modellen består af fem elementer:

holdsramme for de pædagogiske tiltag. En

daginstitutionen en fælles kurs i det pæda-

Sammenhæng, mål, tegn, tiltag og

sammenhæng kan f.eks. være læreplanste-

gogiske arbejde. Målene skal definere,

evaluering

maet ”Krop og bevægelse”. Mere speci-

hvad der konkret vil opnås med bevægel-

fikt kan der være tale om bestemte situa-

sestiltagene. Der vil være tale om mål for

De forskellige elementer i processen er

tioner i hverdagen i daginstitutionen f.eks.

børns læring med udgangspunkt i den

afhængige af hinanden og indbyrdes for-

udendørsleg, fælles lege, morgengym-

pædagogiske læreplan ”Krop og bevæ-

bundet.

nastik, aktiv transport etc. Læreplanste-

gelse”. Nogle bevægelsestiltag vil omfatte

Ændres der i processen i ét element, skal

maet kan endvidere udmøntes i et tema

alle børn og målene derfor også gælde

der derfor også tjekkes op på de øvrige

f.eks. venskaber, cirkus, naturen etc. Når

alle børn, mens andre bevægelsestiltag

beslutninger. Ofte vil arbejdet med model-

et tema vælges, er det vigtigt, at temaet

kan være målrettet bestemte målgrupper

len ikke foregå som en lineær proces, men

giver mening for såvel pædagoger som

af børn og målene derfor også kun gælde

som en vekslen mellem de enkelte ele-

for børn. Temaet skal give mulighed for

specifikke børn.

menter.

bevægelsesaktiviteter med forskellig karak-

(Tegn på læring – sådan gør I)

ter, og for at der arbejdes fokuseret med

Sammenhæng

Evaluering

Mål

de valgte læringsmål. En sammenhæng

Et mål skal altid vælges, så det er realistisk

kan også være en bestemt værdi, I ønsker

både i forhold til den givne tidsramme

at fremme.

og i forhold til den specifikke målgruppe.

Sammenhængen skal vælges i forlængelse

Derudover skal målet have relevans for

af de ønsker, det pædagogiske personale

såvel personalegruppe som for de børn,

har opsat for den fremtidige bevægelses-

der deltager i aktiviteten, idet dette er

kultur i daginstitutionen.

med til at fastholde motivationen. Det er

(Tegn på læring – sådan gør I)

vigtigt, at målet er forståeligt for alle, så
daginstitutionen er sikker på, at alle arbej-

Tiltag

Tegn

der i samme retning. Endelig skal målet

pædagogerne forventer at kunne se hos

benytte jer af. Tiltagets rammer skal fast-

være vurderbart, så daginstitutionen har

børn. Det er altså tegnene, der skal kigges

lægges. F.eks. er det vigtigt at beslutte

mulighed for at afgøre, hvorvidt aktivi-

efter, når det skal vurderes, om de valgte

sig for, om tiltaget skal være varigt eller

teterne afføder de ønskede mål. Målene

metoder og aktiviteter skaber udvikling

strække sig over en kortere eller længere

skal ofte omformuleres, for at de blive

i den ønskede retning. Det er vigtigt, at

periode, ligesom det er vigtigt at få fast-

målbare. Dette er en ofte svær, men nød-

tegnene er så enkle og konkrete, at de fak-

lagt, hvem der er ansvarlig for hvad i tilta-

vendig proces.

tisk giver mulighed for at se, om de er til

gets forskellige faser.

stede eller ikke.

(Tegn på læring – sådan gør I)

De gode mål sikres ved følgende

(Tegn på læring – sådan gør I)

spørgsmål

De gode tiltag sikres ved følgende

–– Hvad vil vi konkret opnå med tiltaget?

De gode tegn sikres ved følgende

spørgsmål

–– Har vi en fælles forståelse af målet?

spørgsmål

–– Hvilket indhold skal tiltagene have

–– Er målet realistisk, relevant og vurder-

–– Hvordan forventer vi helt konkret at

bart?

kunne se målene komme til udtryk?
–– Er det praktisk muligt at undersøge og

Tegn skal bruges til at vurdere, hvor-

vurdere de tegn, vi har valgt?

vidt tiltagene udvikler sig i retning af de

for at nå de definerede mål?
–– Hvilken metode fremmer bedst de
definerede mål?
–– Hvilke rammer skal opstilles for
tiltaget?

ønskede mål. Er dette ikke tilfældet, giver

Tiltag skal definere, hvilke bevægelsesak-

denne bevidsthed mulighed for at tilpasse

tiviteter og metoder daginstitutionen vil

Evaluering drejer sig om at få viden om

og justere aktiviteterne eller metoderne.

anvende for at nå målene.

den pædagogiske praksis og om at bruge

Det kan også være, at målene skal omde-

Tiltagene definerer indholdet i det pæda-

denne viden til at videreudvikle praksis.

fineres, hvis disse viser sig at være urea-

gogiske arbejde, mens metoden define-

Når daginstitutionen evaluerer, får den

listiske inden for den givne tidsramme.

rer tilgangen til aktiviteten, dvs. hvilke

viden om, hvad børn har lært, og om

Tegn er de synlige udtryk for målene, som

pædagogiske og didaktiske redskaber I vil

hvordan det pædagogiske arbejde bedst
tilrettelægges.
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En evaluering skal inddeles i tre
faser.

–– Leger børnene nogle af de lege, de er

Tredje fase handler om at vurdere den

blevet præsenteret for i den formelle

information, der ligger i den indsamlede

leg, i deres uformelle leg?

dokumentation. Denne vurdering skal

I første fase opstilles på baggrund af de

selvfølgelig tage udgangspunkt i de evalu-

definerede tegn et eller flere evaluerings-

I anden fase vælges, hvilken dokumen-

eringsspørgsmål, der er defineret.

spørgsmål. Evalueringsspørgsmålene er

tation, der skal indsamles for at få svar på

På baggrund af en fælles vurdering skal

med til at præcisere, hvad fokus er i jeres

evalueringsspørgsmålene. Dokumenta-

tages en beslutning om, hvordan den nye

evaluering, dvs. hvad jeres evaluering skal

tionen er med til at udvikle en fælles og

viden skal bruges i den fremtidige prak-

give svar på.

faglig funderet viden om de spørgsmål,

sis. Det er i en periode ofte nødvendigt at

der stilles til det pædagogiske arbejde.

arbejde meget bevidst med at omsætte ny

Når evalueringsspørgsmålet formuleres,

Dokumentation kan være mange forskel-

viden til praksis for ikke at falde tilbage i

drejer det sig om, at tegnene sættes ind i

lige ting og kan derfor også indsamles på

gamle vaner.

en spørgende sætning.

mange forskellige måder. Dokumentation

Tegnet kan f.eks. være, at børnene viser

kan f.eks. være iagttagelser, bevægelses-

Den gode evaluering kan sikres ved

interesse for den fælles morgengymnastik.

historier, logbog, interviews, fotografier,

følgende spørgsmål

Evalueringsspørgsmålet kommer herefter

tegninger etc.

–– Hvilke mål og tegn er defineret?

til at lyde; Viser børnene interesse for at

–– Hvordan kan tegnene sættes ind i en

være med i den fælles morgengymnastik?

Det er vigtigt, at I er realistiske i forhold

Et andet tegn kan være, at børnene leger

til, hvor meget tid I kan afsætte til doku-

nogle af de lege, de er blevet præsenteret

mentationsindsamlingen, så indsamlingen

for i den formelle leg, i deres uformelle leg.

også kan lade sig gøre i praksis.

Evalueringsspørgsmålet kommer herefter
til at lyde;

spørgende sætning?
–– Hvilken slags dokumentation er bedst
egnet til at indfange tegnene?
–– Hvornår skal dokumentationen indsamles og hvem skal gøre det?

–– Hvordan kan hverdagen tilrettelægges,
så der bliver tid til at indsamle dokumentation?
–– Hvad siger dokumentationen om tegn,
og hvilke vurderinger eller konklusioner
kan drages heraf?
–– Hvad skal fastholdes i den pædagogiske praksis?
–– Hvad skal fremover ændres i den
pædagogiske praksis?
–– Hvilke nye tiltag er daginstitutionen
blevet inspireret til?
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Aktivitetshjulet

ændringerne kan ske undervejs, når pæda-

Mål. I vil allerede have defineret jeres mål

Aktivitetshjulet er en hjælp til at skabe,

gogen opdager, at noget ikke fungerer

i SMTTE modellen. En bevægelsesaktivi-

variere og udvikle bevægelsesaktiviteter.

som planlagt, eller pædagogen får øje på

tet vil med små ændringer i de øvrige seks

Ændringerne kan på forhånd være fast-

nye muligheder i bevægelsesaktiviteten

faktorer ofte kunne opfylde flere forskel-

lagt for at skabe en progression i bevægel-

(gennemførelsesfasen).

lige mål. Der kan således tilføres en given

sesaktiviteten (planlægningsfasen), eller

bevægelsesaktivitet et nyt fokus ved at
ændre på disse faktorer.

Rum
størrelse
underlag
udendørs/indendørs
temperatur

Regler
sikkerhed
hensyn

Redskaber
størrelse, vægt, form
materiale
hjælpemidel/forhindring
beklædning
musik
Deltagere
antal, køn, alder
forudsætninger
grupper,
med- og moddeltagere
joker

Mål bør i de fleste tilfælde defineres før de
Handling
uformel/formel
relationer
kontinuerlig/afbrudt
mål intensitet
variation

andre faktorer.
Deltagere drejer sig om de børn, der er
med i bevægelsesaktiviteten. Den mest
oplagte variationsmulighed er antallet af

Tid
varighed
hastighed
tidsrum
intervaller
tidspunkt

Mål
forståelser
værdigrundlag
bevægelsesarenaer
bevægelsesinteraktioner

deltagere, men der er også mange andre
variationsmuligheder. Der kan f.eks. gøres
overvejelser i forhold til alder, køn og forudsætninger. Der kan varieres i børns relationer til hinanden i aktiviteten f.eks. i forhold til konkurrencesituationer kontra
samarbejdssituationer.
Et eller flere af børnene kan tildeles en

Aktivitetshjulet, med inspiration fra Moderne svømning, består af syv forskellige faktorer: fokus, deltagere, redskaber, rum,
tid, handling, regler. Hver faktor kan bidrage til at skabe, variere eller udvikle en given bevægelsesaktivitet.

jokerrolle dvs. have en helt anden rolle end
de andre børn i bevægelsesaktiviteten.

Måske er jokeren ikke på noget hold, må
noget, de andre ikke må, eller skal ikke
noget, de andre skal. En joker kan bruges
som et vigtigt pædagogisk værktøj i
en gruppe af børn med meget forskellige
forudsætninger.
Redskaber er de hjælpemidler og legeredskaber, der benyttes i bevægelsesaktiviteten.
Der må selvfølgelig tages udgangspunkt i
de redskaber, der findes i daginstitutionen.
Redskaber, der bruges kreativt, pirrer ofte
børns nysgerrighed og gør en bevægelsesaktivitet spændende.
Et redskab kan bruges på mange forskellige måder. F.eks. kan det både være en
forhindring, en hjælp eller en modstand
for børnene. F.eks. kan en blød madras
både være en hjælp til at slå en kolbøtte,
en forhindring, man skal hen over eller en
modstand, der skal skubbes et andet sted
hen.
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Rum definerer, hvor bevægelsesaktivite-

særlige regler eller aktiviteten kan være

Det er vigtigt at være opmærksom på, at

ten skal finde sted. Hvilket rum er mest

bygget op vha. intervaller f.eks. hvis bør-

en ny handling utilsigtet kan være med til

anvendeligt, og hvor stort skal rummet

nene skal rundt til forskellige poster.

at ændre det fokus, pædagogen oprindeligt

være? Hvordan påvirkes bevægelsesaktivi-

havde for bevægelsesaktiviteten

teten af det valgte underlag, og skal den

Hastighed er en vigtig parameter. Bevæ-

foregå ude eller inde.

gelsesaktiviteten kan foregå i højt eller

Regler skal her forstås som sikkerheds-

lavt tempo eller måske i slowmotion.

mæssige faktorer. Regler i den gængse for-

Rummet kan sommetider stille krav til

Hastigheden vil ofte være bestemmende

stand, påbud og forbud er bedre at ind-

bevægelsesaktivitetens øvrige faktorer.

for aktivitetens sværhedsgrad. Jo hurtigere

lægge i forhold til aktivitetscirklens øvrige

F.eks. kræver en udendørsaktivitet en kold

aktiviteten skal foregå, desto sværere bli-

faktorer f.eks. fokus eller handling.

efterårsdag, at regler og handlinger defi-

ver det for børnene.

En handling vil således ofte være mere
positivt ladet end en regel.

neres, så der hele tiden er et højt aktivitetsniveau hos alle børn, så ingen fryser.

Handling skal forstås som den oplevelse eller opmærksomhed, der lægges i

Hvad tror du vil skabe størst bevægelses-

Tid er bl.a. bevægelsesaktivitetens varig-

aktiviteten. Handling er baseret på at til-

glæde blandt børnene?

hed. Denne faktor kan ændre sig under-

føre aktiviteten en ny dimension. Det kan

En regel om, at de ikke må hoppe på begge

vejs, hvis målet viser sig at blive hurtigere

være, aktiviteten skal foregå baglæns,

ben (”I må ikke hoppe på begge ben”) eller

nået end planlagt, eller hvis børn har brug

nede på alle fire, i puderummet, med 4

en handling om, at man må hoppe på ét ben

for ekstra tid. Det er altid en god ide at

bolde, med bind for øjnene, over i stedet

(”Prøv at se, om I kan hoppe på ét ben”)?

have et par ekstra variationsmuligheder

for under etc. En handling kan bl.a. ind-

eller andre bevægelsesaktiviteter parat,

føres, hvis man ønsker at øge aktivitetsni-

Ringsted Idrætsbørnehave leger Hullaba-

hvis tiden skulle vise sig at blive for lang.

veauet. Handling vil ofte være en faktor,

dulla dans. Formålet er, at børnene ”tør”

Tiden vil dog også på mange andre områ-

der spontant anvendes som en variation i

stille sig frem og vise en hullabadulla

der end bevægelsesaktivitetens varighed

aktiviteten snarere end en egentlig plan-

dans. Børnene øver sig i at vente på tur,

have indflydelse på en aktivitet. Der kan

lagt variation.

selvom de rigtig gerne vil ind og vise en

f.eks. indlægges tidsrum, hvor der gælder

dans. Barnet tydeliggør sig overfor sig selv
og overfor andre.

Eksempel på brug af aktivitetshjulet

Deltagere

Redskaber

Rum

Tid

Handling

2 voksne
15 børn
(3 – 4 år)

Boomblaster
Cd
Vores kroppe
Højt humør

På stuen (kan
i princippet
foregå
alle steder)

Mandag
formiddag

Alle står i en
rundkreds og
holder i hånden.
Musikken bliver
sat på. Alle
”vrikker” og
danser. En af
gangen kommer
børnene ind i
midten og laver
en hullabadulla
dans. Al dans
er ok, bliver
modtaget godt
og positivt

Indtil børnene
ikke længere
viser interesse for
aktiviteten

Regler

Mål
Udvidelse
af børnenes
bevægelsesrepetoire
styrke børnenes
selvværd og
selvtillid

Tilpasningsmuligheder
De mindre børn kan øve sig ved blot at holde i hånden, kigge på de andre og danse/vrikke med. Større børn kan lave nye, sværere, seje
tricks i rundkredsen. Et barn kan vælge en bevægelse, som de andre skal efterligne.
Inspireret af Ringsted Idrætsbørnehave
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Glædestrekanten

elsker glæden ved at øve og fordybe sig i

Glædestrekanten er et redskab, der skal

nye bevægelser eller selv at opfinde helt

anvendes med det formål at sætte fokus

nye bevægelser. Skal alle børn opleve

på forskellige glædestyper under bevæ-

glæde ved bevægelse, er det således vig-

gelse.

tigt, at vi skaber aktiviteter, der en gang

Formålet med at beskrive forskellige glæ-

imellem henvender sig til de børn, der

destyper er, at både aktivitetens form og

elsker at konkurrere og andre gange ska-

den pædagogiske og didaktiske vinkel, der

ber aktiviteter, der giver plads til de børn,

lægges ned over aktiviteten er bestem-

der elsker at fordybe sig og øve.

Gul glæde
Blå glæde
Grøn glæde

Rød glæde

mende for, i hvilken grad de forskellige
glædestyper stimuleres.

Med udgangspunkt i Lise Kissmeyers fire
glædestyper har vi udviklet en model, som

I barndommen sker leg og bevægelse

vi vælger at kalde Glædestrekanten (Jag-

Gul glæde. De fleste pædagoger har

spontant. Børn leger og bevæger sig ikke,

ten på glæden – og det bedste talentliv,

oplevet den glæde, der opstår, når børn i

fordi det er sundt, men fordi det er sjovt.

2009). Glædestrekanten skal sikre, at dag-

en bevægelsesaktivitet glemmer alt andet

Kan vi bringe denne glæde med dem

institutionen arbejder bevidst med at sti-

omkring sig. Børn er fordybet i bevæ-

videre ind i deres ungdom og voksenliv,

mulere både den gule, den grønne, den

gelsesaktiviteten og nyder den umiddel-

vil bevægelse i sundhedens tegn gå hånd i

røde og den blå glædestype.

bare glæde ved at bevæge sig og eksperi-

hånd med bevægelse i glædens tegn.

mentere med deres kroppe. Børn vil ofte
udvikle aktiviteten og gøre den mere og

Glæden ved at bevæge sig kan antage

mere detaljeret.

mange former. Nogle børn elsker at kon-

Hvordan stimulerer vi den gule glæde?

kurrere på færdigheder, mens andre børn

At øve sig og eksperimentere kræver både
tid, plads og ro.

Når man stimulerer den gule glæde, er
det vigtigt, at skabe de nødvendige forudsætninger for, at bevægelsesaktiviteten
kan foregå uforstyrret og over længere tid.
Man skal som pædagog en gang imellem
være parat til at lade aktiviteten udvikle
sig, også selvom dette afviger fra den
egentlige aktivitets- og tidsplan. De aktiviteter, børn selv skaber i deres uformelle
leg, er måske de aktiviteter, der allerbedst
fanger den gule glæde. Den uformelle leg
kan efterlignes i den formelle leg ved bl.a.
at anvende det induktive princip.
Rød glæde. Den røde glæde er den
glæde, børn oplever ved samværet med
andre børn og voksne i bevægelsesaktiviteten. Den røde glæde er den glæde, der
opstår, når man er sammen om noget, og
har den samme interesse for noget. Den
røde glæde dækker desuden over følelsen
af at have en identitet og at høre til.
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have befriet sine kammerater. Lege, hvor

Børn kan også gives særlige jokerroller.

legens forskellige aktører gives særlige rol-

Dette kan både anvendes som et anerken-

ler, kan også appellere til den røde glæde.

delsesværktøj og som en måde at differen-

Ofte vil børn have lettere ved at identifi-

tiere bevægelsesaktiviteten, så børn med

cere sig med rollerne, hvis rollerne sættes

forskellige bevægelsesforudsætninger alle

på kendte objekter fra deres hverdag: teg-

kan føle glæde ved at deltage i aktiviteten.

neseriefigurer, superhelte, dyr, familiemedlemmer etc. Rollerne fremkalder særlige

Vi bygger vores svømmeprogrammer over

billeder hos børn og herigennem skabes

et tema eller en figur, som børn let kan

et særligt miljø omkring bevægelsesakti-

relatere sig til.

viteten.

I svømmeprogrammerne bliver legen det
essentielle. Herved glemmer børn hurtigt tid og sted og lever sig ind i rollerne.

Hvordan stimulerer vi den røde glæde?

Det er svømmetrænerens opgave at tilret-

Der er masser af bevægelsesaktiviteter,

telægge legen, så den udvikler børns fær-

der bygger på samarbejdsprincippet. Den

digheder. Vi har bl.a.. lavet balletskole

røde glæde opstår blandt andet, når man

og leget Den lille Havfrue, Cars og Find

i fællesskab får noget til at lykkes. Måske

Nemo. På balletskolen skal børnene bl.a.

er man sammen om at bygge den bane,

gå på tæer og i Find Nemo bliver de sendt

man alle sammen bagefter skal igennem,

af sted fra en ”affyringsrampe”. Begge

eller man hjælper hinanden med at få den

lege udvikler færdigheder hos børn, som

store madras skubbet ind på plads.

de senere kan bruge, når de skal lære at

Fangelege som hospitalsleg bygger ligele-

svømme crawl.

des på samarbejdsprincippet, når man skal

(Svømmetræner, Leg og Bevægelse)

Grøn glæde. Den grønne glæde er glæden ved at udvikle sig og blive bedre og til
sidst mærke, at man mestrer bevægelsesaktiviteten. Det er den glæde, der opleves
hos børn, når de får lov at vise, hvad de
kan. Den grønne glæde dækker også glæden ved at konkurrere og vinde.
Hvordan stimulerer vi den grønne glæde?
Mange bevægelsesaktiviteter har et konkurrenceelement. Det er en motivationsfaktor hos mange børn. Der er imidlertid
også børn, som enten ikke forstår konkurrenceprincippet eller ikke bryder sig om
det. Der kan være mange grunde til, at et
barn ikke ønsker at konkurrere. En manglende selvtillid eller tro på egne evner kan
være én grund, dårlige erfaringer med
altid at være den, der taber, kan være en
anden, mens følelsen af at blive udstillet
kan være en tredje. Konkurrenceelementet er således godt i mange bevægelsesaktiviteter, men må ikke blive det bærende
princip i alle aktiviteter.
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Indlæringen foregår systematisk og i små

dær i forhold til de øvrige glæder. Er børns

steps. Den ene færdighed danner grund-

primære motivation for leg og bevægelse

lag for den næste. Øvelserne defineres af

pædagogers anerkendelse, er der ikke tale

træneren, men hvis barnet selv finder på

om egentlig bevægelsesglæde, og glæden

en relevant øvelse, går undervisningen

vil være svær at fastholde i barnets øvrige

op i en højere enhed. Undervisningsstof-

faser af livet.

fet er systematisk opbygget med henblik
på, at børn motiveres direkte ved at kunne

Det er vigtigt at være opmærksom på, at

mestre øvelserne.

samme bevægelsesaktivitet sagtens kan

(Gymnastiktræner, Leg og Bevægelse)

fremkalde én glæde hos et barn og en
anden glæde hos et andet barn. Farverne

Blå glæde. Den blå glæde er glæden ved

skal således ses som sammenflydende og

at blive anerkendt af andre børn og pæda-

ikke altid skarpt adskilte, ligesom oven-

goger. Det er glæden ved at blive nævnt

har svært ved at opnå anerkendelse blandt

stående eksempler ikke er regler for, hvilke

og fremhævet i forbindelse med en bevæ-

kammerater. Anerkendelse fra pædago-

aktiviteter der fremkalder, hvilke glæder,

gelsesaktivitet; glæden ved at føle sig spe-

ger kan i denne situation være med til at

men blot skal illustrere, hvordan pædago-

ciel. Den blå glæde har vi valgt at placere

hjælpe barnet til også at opnå anerken-

ger bevidst kan arbejde med at medtænke

i trekantens midte. Det er valgt, fordi det

delse blandt de øvrige børn.

de 4 glædestyper i bevægelsesaktiviteter.

ikke er en særlig type bevægelsesaktivi-

Alle børn har dog et behov for at føle glæde

tet, der stimulerer denne glæde. Den blå

ved at blive set og hørt af de pædagoger,

Hullabadulla dans stimulerer primært

glæde er en glæde, pædagoger skal være

der er med i bevægelsesaktiviteten. Det er

den røde glæde. Dansen giver en følelse

opmærksomme på at udnytte i de situ-

samtidig vigtigt at være opmærksom på

af samhørighed og samvær. ”Vi hygger

ationer, hvor de mener, et barn vil have

ikke at lade den blå glæde fylde for meget.

os sammen og er glade – skønt”. Dog kan

glæde heraf. Det kan være et barn, der

Den blå glæde bør således være sekun-

denne aktivitet med det rette pædagogiske

fokus også stimulere den blå glæde, idet

Udfordringer

identitet, vante selvopfattelser og hand-

barnet, gennem de andre børn og voksnes

Lad os understrege med det samme, at

lemåder (Kropslighed og læring i dagin-

glædesråb, opnår anerkendelse. ”Juhuu

udvikling af en bevægelseskultur og af

stitutioner, 2007). En anden udfordring

hvor du kan” , ”Nøj, du er sej”, ”Se det

konkrete bevægelsestiltag ikke er noget,

er videndeling i personalegruppen. Ofte

tricks Anna kan”.

der sker fra den ene dag til den anden.

er det kun en eller få pædagoger, der del-

Barnet opnår en følelse af at være en

Ej heller er det noget, der sker af sig selv,

tager i kurser og kompetenceudviklings-

betydningsfuld del af aktiviteten og grup-

blot daginstitutionen har besluttet sig for,

forløb, og det kan være svært at få gjort

pen. Alle børn er på ”lige” plan, hvilket

at det skal ske. At udvikle en bevægelses-

denne viden til fælles og brugbar viden og

nogle børn måske ikke er i andre bevægel-

kultur er en aktiv proces,

på baggrund heraf udvikle ny fælles bevæ-

sessammenhænge.

der sker over tid, og måske må visse ofre

gelsespraksis. Denne bog forsøger at give

(Ringsted Idrætsbørnehave)

gøres undervejs. Det, at sige ja til foran-

hele daginstitutionen et fælles videns- og

dring, er således ikke det samme som at

arbejdsgrundlag

gøre forandring, at vise interesse er ikke
det samme som at tage ansvar i praksis,

En bevægelseskultur kræver en aktiv delta-

og at være positiv over for nye tiltag på

gelse af daginstitutionerne på flere planer:

et personalemøde er ikke det samme som

- Synliggørelse af eksisterende forforståel-

at vise ansvarlighed for og i samarbejde

ser, værdier og bevægelsestiltag, herun-

udvikle bevægelseskulturen. Når ovenstå-

der bevægelsesarenaer og bevægelses-

ende ikke altid lykkes, er det imidlertid vig-

interaktioner

tigt at huske, at det ikke nødvendigvis er
et tegn på vrangvillighed eller modstandsorientering, men fordi forandring, som
vi har set, kræver, at der ruskes op i eksisterende forståelser af praksis og egen

- Efterlevelse af et fælles værdisæt
omkring bevægelse
- Planlægning, gennemførelse og evaluering af bevægelsestiltag
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Oversigtsskema Bevægelseskultur i daginstitutioner
Indledende refleksioner nu og i fremtiden
Forforståelser

Værdigrundlag

Bevægelsesarenaer

Bevægelsesinteraktioner

Planlægning, gennemførelse og evaluering af bevægelsestiltag
SMTTE
Sammenhæng

Mål

Tiltag

Tegn

Evaluering

Glædestrekant
Gul

Rød

Blå

Grøn

Aktivitetshjul
Deltagere

Tilpasningsmuligheder

Redskaber

Rum

Tid

Handling

Regler
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Model 1: Bevægelseskultur i daginstitutionen
Nu

Fremtid
Forforståelser
Værdigrundlag

Bevægelsesarenaer

Bevægelsesinteraktioner

indendørs
udendørs
ud af huset

barn/barn
barn/voksen
voksen/barn
voksen/voksen

Bevægelsestiltag
aktivitetshjul
glædestrekant
SMITTE

Rum
størrelse
underlag
udendørs/indendørs
temperatur

Regler
sikkerhed
hensyn

Handling
uformel/formel
relationer
kontinuerlig/afbrudt
mål intensitet
variation

Redskaber
Tid
størrelse, vægt, form
varighed
materiale
hastighed
hjælpemidel/forhindring
tidsrum
beklædning
intervaller
musik
tidspunkt
Deltagere
Mål
antal, køn, alder
forståelser
forudsætninger
værdigrundlag
grupper,
bevægelsesarenaer
med- og moddeltagere bevægelsesinteraktioner
joker

Sammenhæng
Gul glæde

Evaluering

Mål

Blå glæde
Grøn glæde

Rød glæde

Tiltag

Tegn
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Eksempel på udfyldelse af oversigtsskema
– Bevægelseskultur i daginstitutioner
Indledende refleksioner nu og fremtiden
Forforståelser

Værdigrundlag

Bevægelsesarenaer

Boldlege på gangarealerne
skaber megen uro. Der er derfor
en regel om, at der ikke må
spilles bold i dette område

Ønsker at fremme børns fysiske
Inddragelse og udnyttelse af den
sundhed. I dette tilfælde tænkes
megen gangplads
specifikt på udvikling af børns
motoriske udvikling – øje – hånd/
fod koordination

Bevægelsesinteraktioner
Barn – barn
Barn – Voksne

Planlægning, gennemførelse og evaluering af bevægelsestiltag
SMTTE
Sammenhæng

Mål

Tiltag

Tegn

Evaluering

Se ”Indledende
refleksioner nu og i
fremtiden”

At børn udvikler deres
motoriske færdigheder
gennem leg med bold:
kaste, gribe, sparke, drible

Der indkøbes 10 bløde
bolde i forskellige
størrelser og materialer,
som der må spilles med
på gangarealerne

Børn kaster, sparker,
griber og dribler bolde af
forskellige størrelser.

Der leges boldlege i gymnastiksalen til Leg og
bevægelse inden tiltaget,
og når tiltaget har varet i
fire uger. Boldlegene filmes, og børns færdigheder sammenlignes før og
efter. Videoklippene lægges på daginstitutionens
hjemmeside, så forældre
også har adgang til dem.
Støjniveauet angives hver
dag på en hjemmelavet
skala fra 1 – 4

Børns kast og spark bliver
mere præcise

Glædestrekant
Gul

Rød

Blå

Børnene fordyber sig i de
boldlege, som de selv finder på,
og de finder på nye måder at
lege med bolden

Grøn

Det pædagogiske personale
indgår i boldlegene med en
anerkendende tilgang på
børnenes præmisser

Aktivitetshjul
Deltagere

Redskaber

Alle piger og drenge i 10 bolde + evt.
daginstitutionen
andre redskaber efter
børnenes valg

Rum

Tid

Handling

Regler

Gangarealer

Hele dagen

Uformelle boldlege

Der må kun bruges
bløde bolde

Tilpasningsmuligheder
Boldene er kun til rådighed i tidsrummet 12.00 – 14.00, hvor der er mindst ”afhentningstrafik”. Børnene kan opdeles i grupper, der må
anvende området på forskellige dage. Voksne lærer børnene nye boldlege, som børnene selv kan eksperimentere videre med
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