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”Ifølge hjerneforsker Kjeld Fredens er bevægelse og hand-
ling så fundamental for børn, at man kan sige, at børn 
tænker med kroppen. Kun det, der forandrer sig, består. 
Det er dét, der får børn til at opleve. Et eksempel er, når 
børn laver huler i haven. De samler ihærdigt alt, hvad 
der kan bruges og bygger så et vidunder af en bolig. Når 
hulen er færdig, mistes interessen hurtigt, for børnene er 
allerede i fuld gang med nye opgaver – og dermed i gang 
med at udvikle sig”

Reference Kjeld Fredens professor ved reCreate, Institut for Læring 
og Filosofi, Aalborg Universitet. Fra artiklen ”Bevægelse er fundamental 
for børn” af Tina Skaarup Blenstrup
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BØRN, BEVÆGELSESGLÆDE, RUM OG RAMMER.
Børnene understøtter deres egen udvikling hvis rum og rammer er der til og derfor er det vigtigt, 
at institutioner er indrettet så der er mulighed for, at børn har forskellige bevægelsesmuligheder. 
Ligeledes skal rum og rammer også være alsidige så pædagogisk personale har mulighed for, at 
udvikle børnene alsdige bevægelsesudvikling. Der er brug for at pædagogisk personale kender 
den væsentligste viden inden for børn og bevægelses tænkning, handling, udvikling og forskning, 
men der er i lige så høj grad brug for pædagoger, der kan udvikle ny viden, nye færdigheder og 
være innovative i forhold til pædagogisk bevægende praksis.

I pædagogisk idræt tages der udgangspunkt i 4 kompetenceområder; fysisk, psykisk, kognitiv og 
social. Disse kompetenceområder tages der udgangspunkt i når pædagogisk personale planlæg-
ger den pædagogiske hverdags praksis. Dette forgår under forskellige pædagogiske rammer:

• Voksenstyret aktivitet, hvor pædagogen gå foran og viser.
• Aktiviteter hvor børn og voksne i fællesskab planlægger eller impulsivt bevæger sig frem, her 
  forholder pædagogen sig side om side med børnene.
• Børnenes frie leg, her bevæger pædagogen sig bagved og følger børnenes spor.

Tilrettelæggelsen af meningsfulde aktiviteter er betinget af pædagogisk personales viden om og 
erfaring med krop, bevægende pædagogik, motorik, bevægelseslege og bevægelsesdidaktik i 
det hele taget, og her vil kropslige rum og rammer kunne bidrage til endnu mere kvalitet i den 
pædagogiske hverdag.

BØRN ER FØDT TIL BEVÆGELSE 
Allerede fra fødslen kommunikerer børn igennem det kropslige sprog. Børn sanser kærlighed, 
tryghed og grænser igennem kroppen, børnene erobrer verden igennem kroppen og min erfaring 
er, at børnenes motiverede deltagelse øges når børnene inddrages og får mulighed for at udfor-
ske egne bevægelser og væremåder.

Jeg lægge meget vægt på følgende 2 sætninger i min undervisning af pædagoger i pædagogisk 
idræt, leg og bevægelse, krop, bevægende pædagogik, motorik, kropslig dannelse, bevægelses-
lege, bevægelsesdidaktik med mere: 

”Krop imiterer krop og Børn kan meget mere, end vi tror!”    

Det er to pejlemærker, som jeg mener professionelle/pædagogisk personale i arbejdet med børn 
og bevægelse skal være meget bevidste om. Derud fra vil der være arena for kropslig dannelse, 
bevægelsesglæde med mere, som også er vigtige fokuspunkter når vi taler om børn og bevæ-
gelse og den pædagogisk hverdag.

KROP, BEVÆGELSE OG RUMLIGHED O-6 ÅR

”De fleste børn deltager med entusiasme i forskellige be-
vægelsesaktiviteter og iscenesættelser, og børnenes mo-
tiverede deltagelse vil blive øget når rum og rammer også 
giver mulighed for at børene kan udforske egne bevægel-
ser og væremåder. 

Krop imiterer krop – hvor og hvordan det foregår afhæn-
ger meget af de rum og rammer børn bevæger sig i, i den 
pædagogiske praksis.”

Grethe Sandholm Lektor, Master i læreprocesser
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BEVÆGELSEGLÆDE
 ”Legen er børns primære flow-oplevelse, og man lærer mest effektivt, når man er i flow, fordi 
hjernen er sådan indrettet, at den bedre husker de ting, man har lært under nydelsesfulde om-
stændigheder, for stærke følelser giver klæbehjerne,” 

Hans Henrik Knoop forsker i positiv psykologi og lektor ved DPU

Bevægelsesglæde og leg er to sider af samme sag. Kroppen er redskab til at udforske og ero-
bre verden. Glæden ved at bevæge sig kan antage mange former. Nogle børn elsker at konkur-
rere på færdigheder, mens andre børn elsker glæden ved at øve og fordybe sig i nye bevægel-
ser eller selv at opfinde helt nye bevægelser. 

I bogen ” Leg med Vision - bevægelseskultur i daginstitutionen”  Defineres glædesbegreberne 
ud fra farver. Samme bevægelsesaktivitet kan imidlertid fremkalde én glæde hos et barn og en 
anden glæde hos et andet barn. Farverne skal således ses som sammenflydende og ikke altid 
skarpt adskilte. Her gengivet i komprimeret form:

Gul glæde opstår, når børn i en bevægelsesaktivitet glemmer alt andet omkring sig. Børn er fordybet i bevæ-
gelsesaktiviteten og nyder den umiddelbare glæde ved at bevæge sig og eksperimentere med deres kroppe. 
Børn vil ofte udvikle aktiviteten og gøre den mere og mere detaljeret. Stimuleres ved at øve sig og eksperimen-
tere kræver både tid, plads og ro, så 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 akti-
viteter, 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 kan børn opleve ved samværet med andre børn og voksne i bevægelsesaktiviteten. Den røde 
glæde opstår, når man er sammen om noget, og har den samme interesse for noget og dækker desuden over 
følelsen af at have en identitet og at høre til. Stimuleres ved bevægelsesaktiviteter, der bygger på samarbejds-
princippet. Den røde glæde opstår blandt andet, når man i fællesskab får noget til at lykkes. Måske er man 
sammen om at bygge den bane, man alle sammen bagefter skal igennem, eller man hjælper hinanden med at 
få den store madras skubbet ind på plads. Fangelege som hospitalsleg bygger ligeledes på samarbejdsprincip-
pet, når man skal have befriet sine kammerater. Lege, hvor legens forskellige aktører gives særlige roller, kan 
også appellere til den røde glæde. 

Grøn glæde er glæden ved at udvikle sig og blive bedre og til sidst mærke, at man mestrer bevægelsesaktivi-
teten. 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. Stimuleres ved bevægelsesaktiviteter der har et konkurrenceelement. 
Det er en motivationsfaktor hos mange børn. Der er imidlertid også børn, som enten ikke forstår konkurrence-
princippet 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.

Blå glæde opstår ved at blive anerkendt af andre børn og pædagoger. Det er glæden ved at blive nævnt og 
fremhævet i forbindelse med en bevægelsesaktivitet glæden ved at føle sig speciel. Der er ikke er en særlig 
type bevægelsesaktivitet, der stimulerer denne glæde. Den blå glæde bør således være sekundær i forhold til 
de øvrige glæder. Er børns primære motivation for leg og bevægelse pædagogers anerkendelse, er der ikke 
tale om egentlig bevægelsesglæde, og glæden vil være svær at fastholde i barnets øvrige faser af livet.

Reference:
Hans Henrik Knoops bog ”Leg, Læring, Kreativitet - Hvorfor 
glade børn lærer mere.  Udgivet på forlaget Aschehoug.
Mette Munk & Katrine Bertelsen (2011). Leg med vision: 
bevægelseskultur i daginstitutionen.
Kissmeyer L., 2009, ”Jagten på glæden – og det bedste 
talentliv”, Syddansk Universitetsforlag

Link:
www.ucviden.dk/portal/da/publications/leg-med-vision(f6d5c46c-1c21-
4c0f-b7e6-a4ae19088de4).html

Gul
• Fordybelse
• Eksperimentering

Stimuleres ved at give 
plads, tid og ro, evt. af-
vige fra det planlagte.

Grøn 
• Udvikling/mestring
• Konkurrence/vinde

Stimuleres ved at un-
derstøtte konkurrence-
elementet, må blot ikke 
være bærende i alle akti-
viteter.

Rød
•  Samvær
•  Fællesskab

Stimuleres ved at intro-
ducere bevægelses-
aktiviteter, der bygger 
på samarbejdsprincip-
per.

Blå 
•  Anerkendelse

Bør være sekundær 
i forhold til de øvrige 
glæder.

Udgangspunktet for Glædestrekanten er Lise Kissmeyers fire 
glædestyper (Jagten på glæden – og det bedste talentliv,2009). 
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PLADS TIL ALSIDIGE MILJØER
Mange dagtilbud er indrettet med faste stuer, det betyder ofte 2 eller 3 stuer med ens ind-
rettet. Ved at slippe tanken om de faste stuer åbner der sig nye muligheder for en alsidig 
indretning. Den integrerede institution Klokkeskoven (Stautrup Dagtilbud Aarhus) er et ek-
sempel på, hvordan en ændret organisering kan åbne muligheden for at skabe nye fysiske 
rammer. Dagtilbuddet har organiseret sig i aldersgrupper uden fast stueinddeling. Det frigi-
ver plads til flere alsidige miljøer, som et motorikrum, et puderum et fordybelsesrum mv. 
Samtidig er alle rum tilgængelige for børnene, også personalerummet, hvor der bl.a. er 
hjørner til rolig fordybelse.

”Vi har indrettet et af vores grupperum til ”motorikrum”. Her kan man lave de fysiske akti-
viteter, som stiller krav til særlig god plads. Motorik/gymnastik – sanglege – danse osv. Vo-
res alrum bruger vi i løbet af dagen, men vi har fokus på at fordele os, således at børn og 
voksne oplever, at Klokkeskoven er et roligt hus at komme ind i.” fra Klokkerskovens forældre 
pjece

Klokkeskoven er udvidet med et orangeri i overgangen mellem inde og ude. Her er plads til 
større konstruktionslege som lego eller brio mv. I vinterhalvåret får børnene jakke og støv-
ler på og har her plads til at lege, og måske genoptage legen fra igår. Vuggestuebørn har 
fra deres stue mulighed for at kigge ud og følge med i legene. Generelt er der tænkt i at 
skabe mange små rolige rum / gemmesteder til fordybelseslege, som kontrast til puderum 
og motorikrum. 

”Ifølge hjerneforsker Kjeld Fredens er bevægelse og 
handling så fundamental for børn, at man kan sige, at 
børn tænker med kroppen. Kun det, der forandrer sig, 
består. Det er dét, der får børn til at opleve. Et eksem-
pel er, når børn laver huler i haven. De samler ihærdigt 
alt, hvad der kan bruges og bygger så et vidunder af en 
bolig. Når hulen er færdig, mistes interessen hurtigt, for 
børnene er allerede i fuld gang med nye opgaver – og 
dermed i gang med at udvikle sig”

Reference Kjeld Fredens professor ved reCreate, Institut for Læring 
og Filosofi, Aalborg Universitet. Fra artiklen ”Bevægelse er fundamental 
for børn” af Tina Skaarup Blenstrup

PÆD. PRAKSIS OG ORGANISERING

Model: Winie Ricken 2010

Reference: 
’Arkitektur, Pædagogik og Sundhed”
Winnie Ricken Ph.D. afhandling Kunstakademiets 
Arkitektskole 2010
Inspirationshåndbogen, Spring ud i naturen www.emu.dk

Link: 
www.learningspaces.sk2.dk/images/files/pdf/resume_apos%20
afhandling_winie%20ricken.pdf
www.emu.dk/sites/default/files/Spring%20ud%20i%20natu-
ren%20-%20Inspirationsh%C3%A5ndbog.pdf

Overført på dagtilbud kunne Læringsmiljø 
med fordel beskrives som Legemiljø

Foto: © colourbox

Samspil mellem læringsaktiviteter og fysiske rum i relation til handle-
muligheder og udvikling af handlekompetence er et Ph.d projekt gen-
nemført af Winie Rickens i perioden 2005-2010. Projektet undersøgte 
bl.a., hvordan skift mellem tre læringsaktiviteter som ’samling, fordy-
belse og forhandling’ har indflydelse på elevernes handlemuligheder, 
indretning og brug af rum. Forskningsprojektet er tiltænkt forandringer 
i skolesammenhæng, princippet om hvordan organisering, pædagogisk 
praksis spiller sammen, fungerer også i sammenhæng med dagtilbud-
det. 

”Vi har valgt at lave denne aldersopdeling, da det passer 
med den struktur og det overblik vi ønsker at skabe. Der 
er faste voksne tilknyttet de enkelte grupper. De voksne 
er tilknyttet gruppen i en periode ad gangen. Børnene er 
også sammen på tværs af alder”

Den integrerede institution Klokkeskoven 
(Stautrup Dagtilbud Aarhus)



66 MB

”KROP, BEVÆGELSE OG RUMLIGHED”

KROP, BEVÆGELSE& KORTLÆGNING

Foto: © colourbox



77 MB

”KROP, BEVÆGELSE OG RUMLIGHED”

Figuren 1.0: Samspil mellem tempofyldt og 
reflekterende lege

SKIFT I TEMPO OG TILSTAND

LØB

”Børn erfarer verden med kroppen. For at skabe bedst 
mulige forudsætninger for deres kropslige og kognitive 
udvikling skal erfaringerne derfor være mangfoldige.”

Inspirationshåndbogen, Spring ud i naturen 
www.emu.dk

Det lille barns leg vil ofte naturligt bølge mellem tempofyldt og langsom leg. Det kan også bruges 
af pædagogen som bevidste skift mellem fx. vild dans/aktivitet og rolig bevægelse, til afslap-
pende musik. Det kan gøre det lettere for barnet at finde ro til at sove middagssøvn, fordi der 
både har været plads til at bruge energi og hjælp til at sætte tempoet ned. 



Ved at kortlægge dagtilbuddets muligheder for leg og bevægelse via nedenstående typologier, er 
det muligt at få øje på balancen mellem de forskellige legemiljøer og derved blive opmærksom 
på, hvilke miljøer der bør styrkes. 
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KORTLÆGNING I TYPOLOGIER 

MODUL 1.1 TIL KORTLÆGNING OG FORANDRING: 
Kendetegn for rum/rammer og indbyrdes sammen-
hæng mellem de fire bevægelsestypologier. 

Idrætslegeplads Skåde Skole Foto: Aarhus kommune
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Formel

Foto: © colourbox

”Når en børnehave eller skole sætter tid af til at krybe og 
kravle, til at klatre, at holde en rytme med den ene hånd 
og en anden med den anden, så er den motoriske træning 
i virkeligheden forstadier til eller understøttelse af læse-
indlæring. Når man arbejder med at automatisere bevæ-
gelser ved hjælp af gentagelser, så trænes hippocampus, 
som altså også fungerer som et hukommelsessystem!” 

Ann-Elisabeth Knudsen, lektor i psykologi og dansk, og hjerneforsker. 
Fra Rapport udarbejdet af tænketank om fremtidens børnebyggeri 
2008
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KENDETEGN
• Igangsættes ofte af pædagogen /medhjælperen
• Fast struktur
• Mange gentagelser

Legen har et klart formål og igangsættes oftes af pædagogen. Det kan være både tempofyldte 
og rolige bevægelsesmønstre. Krop imiterer krop og legen har mange gentagelser. Arbejdet med 
lærerplanstemaer kan være et eksempel på formelle lege. Lege der har en opstart, forløb og en 
afslutning og ofte et overordnet mål/hensigt. Når forløbene med de formelle lege lykkes godt kan 
legen fortsættes som spontan leg hvor børnene selv bygger videre. 
 

KENDETEGN
• Lystbetonet
• Kreativt
• Ikke målbar
• Humor / glæde

Bevægelse introduceret i den formelle leg vil afspejles i børnenes spontane leg og være et afsæt 
for nye bevægelsesmønstre. På den måde kan der opnås en stærk transferværdi, hvor formel 
og spontan bevægelse kan inspirere hinanden ud fra grundforståelsen af, at bevægelse imiterer 
bevægelse. Med rum og rammer der åbner plads til spontan bevægelse, vil der naturligt opstå en 
kreativ brug af kroppen til inspiration og bevægelsesglæde. De spontane lege trives godt i mil-
jøer børn selv kan være med til at skabe og forandre gemmesteder og hvor der er ikke er synlig 
voksen overvågning. De spontane lege har ikke noget defineret mål og drives af børnenes egen 
nysgerrighed og fantasi. Det kan være rollelege, konstruktionslege eller mere risikofyldte lege 
hvor spænding og overvindelse af frygt er drivkraften.

FORMEL LEG

SPONTAN LEG

FORMEL OG SPONTAN LEG 

”Legen er en ”autotelisk” virksomhed. Det betyder at 
målet (telos) ligger i virksomheden, i selve legen. Barnet 
leger ikke for at lære og heller ikke for at fremstille et el-
ler andet produkt. Barnet leger for at lege. Legen er så-
ledes en aktivitet, hvor mål og motiv falder sammen. Og 
legen udpringer af umiddelbare behov og interesser i 
mødet mellem barnet og omgivelserne. Hermed ikke sagt 
at børn ikke sætter sig konkrete mål i deres leg, og at de 
ikke lærer noget når de leger. Men set ud fra et barne-
perspektiv er målopnåelse og læring ikke det primære i 
legen.”
”Om legens væsen og betydning” af Daniela Cecchin cand. psych. 
www.bupl.dk/paedagogik/leg/om_legens_vaesen_og_betydning”

Foto: Dagtilbuddet Klokkervej Aarhus Kommune



Foto: Aarhus kommune
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KENDETEGN:  
• Udfordrende fx med højder og fart
• Tempofyldt, pulsen stiger
• Udforskende, ud på egen hånd
• Kropskontakt / fysisk kamp
• Oplevelse af at overvinde frygt,
• Opbygende for selvværd
• Efterfølgende træthed

KENDETEGN: 
• Kropslig opmærksomhed
• Oplevelse af ro, pulsen falder
• Fordybelse, fællesskab
• Minske træthed/ Fornyet energi
• Nedtoning af konkurrence/ betoning af fællesskab
• Større kreativitet og glæde 
• Mindre stress og frygt

LANGSOM/SANSELIG LEG

RISIKO OG TEMPOFYLDT LEG

Den risiko- og tempofyldte leg er spændende og farefuld. Børnene udforsker sig selv og deres 
omgivelser og udfordrer fysisk styrke og mod, hvor målet er at overvinde fare. Spændingsni-
veauet er højt, og det suser i maven. Ved at give plads til risiko- og tempofyldte lege, er der 
mange udviklingspunkter for børnene. Man kan mindske sandsynligheden for højdeskræk ved at 
vænne børn til højde, eller mindske frygten for risikofyldt bevægelse ved at lege med høj fart. 
Børn lærer, hvordan og hvornår fx ild og vand eller redskaber er farlige, så unødig frygt mindskes. 
Fysisk kamp kan mindske angst i dramatiske situationer samt mindske social angst. Ligesom det, 
at børn undersøger verden på egen hånd, kan overvinde frygten for adskillelse fra nærtstående 
personer.   Kilde Inspirationshåndbogen, Spring ud i naturen på www.emu.dk

 Foto: Aarhus Kommune

”Med slåskultur og kamplege kan drenge og piger lære 
at sætte rammer for deres vilde lege, så de bruger kræf-
terne på en forsvarlig måde. Den vigtigste regel er, at 
de skal stoppe, når én siger stop.” Sådan lærer du børn vilde 
lege, bupl.dk

”Naturen som udviklingslandskab giver børn tid til og 
mulighed for at gå på opdagelse i kropslige bevægelser 
samt udvikle fantasi, erfaring og kompetencer i samspil 
med uderummets elementer og udformning”  Inspirations-
Inspirationshåndbogen, ”Spring ud i naturen” www.emu.dk

RISIKO OG TEMPOFYLDT LEG 

Langsom/sanselig leg vægter kropslig fordybelse. Væren i uderummet, musik, og historiefortæl-
ling er elementer, der kan flettes ind. Børneyoga, afslapning eller massage kan give plads til at 
få ro i hovedet og i kroppen. De forskellige yogastillinger kan til forveksling ligne dyr, og det kan 
være sjovt fx at ligne en kobraslange. Yoga afsluttes oftest med afspænding, hvor børnene lig-
ger med et tæppe over sig, evt. hvor de guides til at mærke ben, arme, hofte, mave, bryst, hals, 
ansigt, hovedbund. I alt 5-10 minutter. Sanselege er også oplagte i uderummet , med sand, vand 
og farver og dufte. Inde kan der arbejdes med at tilføre lydbilleder, mærke og snitte grøntsager, 
dufte mad fra køkkenet. En farveskala fra grøn, blå, lilla kan være med til at skabe ro i et områ-
det. 
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KORTLÆGNING AF RUM/RAMMER

Foto: Aarhus kommune

RUM/RAMMER 
• Synlighed
• Flere børn
• Højt lydniveau
• Rumlighed
• Foranderlige (ude)rum

RUM/RAMMER 
• Fordybelse, tryghed
• Færre børn
• Foranderlige rum
• Sanselighed

RUM/RAMMER  
• Fordybelse, tryghed
• Færre børn
• Sanselighed

RUM/RAMMER 
• Synlighed
• Flere børn
• Højt lydniveau
• Rumlighed
• Genkendelig ramme

boldbane miljøer der åbner for 
alsidig brug

Funktionelle 
gangarealer

UDADVENDT 

fællesarealer

miljøer til drama 
lege

Tumlerum

legepladsen
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REFLEKTERENDE

adgang til fri natur

nicher 
ankomsten

(ude)rum børne-
ne kan forandre

miljøer der åbner for 
alsidig brug

overgange ml 
inde og ude 

Eksempel på hvordan bevægelsesmiljøer kan fordele sig og supplere hinanden. 

Model A : Kendetegn for rum og rammer og indbyrdes 
sammenhæng mellem de fire bevægelsestypologier. 

legepladsen

Miljøer til skabende leg

Motorikrum

Puderum

Gemmesteder
krybbe- og 
soverum

Foto: Dagtilbuddet Klokkervej Aarhus Kommune

Haretid og skildpaddetid
Skildpaddetiden som er den tid hvor vi fordyber os, er 
åbne, reflekterer, stiller spørgsmål, skifter gear og udvik-
ler os. I skildpaddetiden helliger vi os den lille tanke, det 
musiske som opstår i os når tiden står stille, og vi får ro 
til at stoppe op, fordybe os og reflektere. Den lille tanke 
søger dét som er væsentligst for os, og den ved hvad der 
har værdi for os og hvor meget andet vi kan undvære. 
Den lille tanke er så at sige vores indre værdikompas. 
Fra artiklen ”Mødet med kunst åbner rum hvor børn kan tænke nyt”
Interview med hjerneforsker Kjeld Fredens Bibliotekstyrelsen. 
www.bs.dk/publikationer/andre/mulighedernesverden/html/chapter01.htm
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KORTLÆGNING I LEGE OG AKTIVITETER 

Foto: Aarhus kommune
Model udarbejdet af SB for Sundhed og Trivsel, Aarhus kommune 2016

Eksempel på hvordan aktiviteter kan fordele sig og supplere hinanden 

Dans

Hinke, hoppe, 
kravle, løbe etc.

Kravletårn/
bevægelsesbro

Multirum

Børneyoga

Motorik- og sanseområde
Menneskefigur

Klædudtøj

Dans og 
bevægelse

Historiefortælling

klatreleg

Kaste gribe leg

Balance

Aktivitetsbane

BalanceøvelserMultirum

UDADVENDT 
AKTIVITETER:
• Udadvendt
• Tempofyldt 
• Improviserende 
• Eksperimenterende
• Legende tilgang

AKTIVITETER:
• Reflekterende 
• Fast struktur
• Målrettet
• Fordybende
• Igangsat

• Udadvendt 
• Tempofyldt
• Fast struktur
• Målrettet
• Igangsat
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AKTIVITETER:
• Reflekterende 
• Improviserende
• Eksperimenterende
• Fordybende
• Legende tilgang

AKTIVITETER:

Tegne male fx i 
stor skala på gulv, 
vægge

Boldleg

kamplege
mod usynlig fjende

Vild leg

Grundlege

cykelleg

afspændning/søvn

Gemmelegmusiske lege

Spring

tumlelege

Grundmotorik Rollelege

fantasilege

Dramaleg

gensidig berøring
”Haretid og skildpaddetid Haretiden som er den tid hvor vi 
har travlt, træffer beslutninger og handler”

Fra artiklen ”Mødet med kunst åbner rum hvor børn kan tænke nyt”
Interview med hjerneforsker Kjeld Fredens

Link:
www.bs.dk/publikationer/andre/mulighedernesverden/html/chap-
ter01.htm
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FARVE, ENERGI OG BEVÆGELSE

HØJ SPÆNDING

Farver påvirker vores oplevelse af rummet inde og ude. Generelt er farven rød spændingsfyldt, 
mens blå opleves rolig. I sammenhæng med bevægelse er en farveskala, der tager udgangs-
punkt i lysets bølgelængde, interessant at arbejde med. Det er samtidig vigtigt at tænke i hel-
heder i forhold til farvens styrke, mængde og placering. Brugen af komplementærfarver er godt 
at have i erindringen. 

RØD
Fantasi (Goethe)
Bølgelænde 723-647 nm

LAV SPÆNDING

GUL
Fornuft  (Goethe)
Bølgelænde 585-575 nm

GRØN
Sanselighed (Goethe)
Bølgelænde 575-491 nm

BLÅ
Forstand (Goethe)
Bølgelænde 491-455 nm

Komplimentærkontrast

Farver er lys med en vis bølgelænge

VIOLET 424-397 nm.

ORANGE 647-585 nm

Goethes tillagde fraverne psykologisk betydning: farveegen-
skaber: Rød lig fantasi / Grøn lig sanselighed / Gul er fornuft 
/ Blå er forstand.

Goethes farvelære (1810) lagde vægt på farvernes fænome-
nologiske fremtræden og fremhævede, at indtrykket af en 
farve er afhængigt af, om omgivelserne er lyse eller mørke, 
og af om den optræder sammen med kolde eller varme far-
ver. 

Foto: © colourbox
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KROP,BEVÆGELSE  & INDERUM

Nordstjerneskolen Hjørring Foto: Aarhus kommune
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BEGREBER
- forandring af inderummet

SANSELIGHED 
Dagslys/kunstlys, akustik, farver og materialer

BØRNEHØJDE
Verden set i frøperspektiv

NÆRHED 
Legens redskaber i tilknytning til delmiljøet

ÅBNE/LUKKE FOR INDTRYK
Faste enheder der kan forandres med et enkelt greb

RUMLIGHED
Frie gulvflader uden faste møbler

DET MUSISKE MENNESKE
At spille, male, formgive sammen

KREATIVE VÆRKSTEDER
Tegn/male sjaske, træværksted, formgivning

GEMMESTEDER OG HULER
Børn forandrer og skaber miljø

TEKNOLOGI
Ergonomi og tidsinterval

FORANDRING AF INDERUMMET

Teknologi

Rumlighed

Børnehøjde

Nærhed
Åbne/lukke
for indtryk

Sanselighed

Gemmesteder
og huler

Kreative 
værksteder

Det musiske 
mennske

»Rum former den måde børn agerer på, derfor skal der 
være mange typer rumlighed i løbet af dagen. Der skal 
både være mulighed for at komme op i niveau, så bør-
nene kan overskue verden eller plads til at kunne hoppe 
og springe. «

Dorte Mandrup. Arkitekt og indehaver af arkitektfirmaet Dorte Man-
drup ArkitekterHun har primært tegnet kulturinstitutioner og daginsti-
tutioner foruden bolig- og erhvervsbyggeri. 

Link: Vi tegner til børn -Børn&Unge nr.005/2013 s.14-15

Dagtilbuddet kan ses som en række grundmiljøer som fx stuer, fællesrum, gange, garderober, 
krybbe- soverum mv. Hvert grundmiljø kan have flere funktioner, og rumme flere delmiljøer. Ge-
nerelt er et delmiljø tilpasset en funktion, mens et grundmiljø har flere funktioner. 

Optimalt set består alsidigheden i, at dagtilbuddet som helhed rummer en bred vifte af miljøer, 
som man så bevæger sig efter. Hvert miljø indrettes i forhold til aktiviter/funktioner. Er der flere 
funktioner i samme miljø bør forandringsprocessen være enkel. I udgangspunktet skabes miljøer 
der taler til børns nysgerrighed. Aktitiviterne placeres i relation til lydniveau.

Indbygget trappetræning
Frederiksbjerg dagtilbud: Aarhus kommune



Nicolai for børn kolding Foto: Aarhus kommune
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SANSELIGHED 
- Fokus på lys, lyd, farver og materialevalg

De klassiske fem sanser – syns-, lugte-, smags-, høre- og følesansen – er alle rettet mod vores 
omgivelser. Børns sanser er skarpe, og de har ofte en overraskende god intuition (6. sans) ”Lege, 
der styrker sanser, fornemmelser og intuition, kan udvikle og bevare børns særlige intuitive måde 
at forstå og opfatte verden på” (År: 2003 Nr.: 17 Børns 6. sans) Miljøer der alsidigt stimulerer og 
udfordrer sanserne, er et godt udgangspunkt for nye legemiljøer. I naturen finder vi miljøer, der 
understøtter og udfordrer alle vores sanser. Der kan være spiselige planter/bær, træer at kravle 
i, stammer at balancere på, plads til at skabe huler mv.

LYS: Lyset har en rumskabende karakter og kan fremhæve eller nedtone et miljø. Det er vigtigt 
med variation i belysningen for vores oplevelse af rum. Grundbelysning, fx bestående af et ens-
artet ovenlys fra lysstofrør, kan derfor med fordel brydes. Afhængigt af bevægelsesmiljøet, bør 
lyset være skarpt nogle steder, hvorimod det i andre aktiviteter, som eksempelvis afspænding, er 
en fordel at kunne dæmpe lyset. Lysets farvesammensætning har også betydning for, hvordan vi 
oplever rummet og kan dermed være med som stemningsskabende faktor.

LYD: Lydniveauet er en udfordring i mange dagtilbud. Det er oplagt at arbejde med fx bløde 
lyddæmpende materialer på større flader, der derved både får en funktionel og lyddæmpende 
rolle. Der kan også arbejdes med at skabe nye lydbilleder fx. (baggrunds)lyd, vand, der risler, 
specialdesignet musik, lyde fra skoven mv. Musik/dans kan virke inspirerende og motiverende 
for leg og bevægelse. At tilføre lyd i bestemte områder og måske på forskellige tidspunkter, kan 
derfor med fordel tænkes ind i den fysiske ramme. 

MATERIALER: Valg af materialer i forhold til hårdhed, overflade, stoflighed, farve mv. har 
også stor betydning, når et nyt bevægelsesmiljø skabes. Særligt er samspillet imellem lys, lyd 
farve, form og materiale vigtigt. 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Sanselige miljøer, naturen som forbillede.
• Lys som rumskabende element
• Variation i lysets karakter og styrke
• Valg af materialer/ akustik regulerende elementer
• Tilførsel af lyd
• Placering af aktiviteter med høj og lav lydfølsomhed

”Omgivelserne skal motivere. For at ønske at bevæge sig, 
skal man tiltrækkes af verden! Dvs. at der skal være om-
givelser, personer, udfordringer og sanselige og nydelses-
fremmende faktorer, der inspirerer til bevægelse”
Lotte Salling forfatter, foredragsholder psykomotorisk terapeut
www.lottesalling.dk

”Al læring sker gennem sanserne ”Hvis du kombinere be-
vægelse i lyd, bevægelse i følelse og bevægelse i krop så 
får du en tese som er universel.” 
Martin Spang Olsen ”Apropos - læring” P1 9. oktober 2014 

Sanselighed



Foto: Colourbox NohrCon Foto: Aarhus kommune
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BØRNEHØJDE
  - Verden set i frøperspektiv

Begrebet børnehøjde handler om at sætte sig i barnets sted og se verden i frøperspektiv, når 
der skabes nye miljøer. Det kan være miljøer, hvor kun børn har adgang, fx en ruse, der fører til 
en hule/gemmested. Steder, der opfordrer voksne, pædagoger/forældre til fx at ligge på maven 
for at komme med, fx. glasflader i gulvet, hvor man måske kunne kigge på mikrofauna. Miljøer/
inventar, der understøtter logiske arbejdsgange og gør det let for børn at være nysgerrige eller 
deltage i aktiviteter fx i køkkenet. 

Overraskende niveauforskydninger kan være en måde at skabe bevægelse og inspirere til nye 
rumligheder. Det kan være, at barnet er nødt til at kravle over/under for at komme videre, eller 
der kan være hemmelige rum i gulvet, der er værd at kravle efter. 

Hverdagssituationer og rutiner og gentagelse kan også kalde på rumlige forandringer. Det kan 
være situationen når barnet modtages og vinker farvel. Her skal det være let at se og vinke, men 
måske er det fint at far eller mor hurtigt er væk omkring hjørnet. Det kan også være praktisk 
inventar som rulleborde til måltidet eller solsejl over spisebænkene. Rammerne skal både under-
støtte de  mange praktiske og omsorgsmæssige opgaver i dagtilbuddet ligesom de skal invitere 
ind til de pædagogiske aktiviteter. Se afsnittet om den upåagtede faglighed.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Miljøer der scalamæssigt er tænkt til børn
• Placering af vinduer, udstilling af børnenes ting mv.
• Miljøer der kun er skabt til, at børn kan få adgang
• Steder hvor voksne kan deltage på børnenes præmisser
• Rummet fortæller om legemulighederneBørnehøjde

"... at et godt liv i høj grad bæres af, at man har lyst til at 
gøre det, der er nødvendigt. Allerede Platon pegede på, at 
opdragelse handler om at hjælpe børn til at finde glæde 
i de nødvendige gøremål, så hvis man laver en modsæt-
ning ud af det, er der en risiko for, at man tager livet ud af 
læreprocessen. Børn viser tydeligt, at der ikke er en mod-
sætning mellem lyst og nødvendighed, de kaster sig ud i 
eventyret - tydeligt inspireret af, hvad de opfatter som det 
vigtige og nødvendige i tilværelsen," 
Hans Henrik Knoop, forsker i positiv psykologi og lektor på DPU.
Reference: Hans Henrik Knoops bog ”Leg, Læring, Kreativitet - Hvor-
for glade børn lærer mere. Udgivet på forlaget Aschehoug.



 Idrætsbørnehave Motalagade Aarhus Foto: Aarhus kommune
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NÆRHED
- Legens redskaber bor i nær tilknytning

Nærhedsbegrebet betyder at alt, hvad der skal bruges i bevægelsesmiljøet, rummes i umiddelbar 
nærhed. Tydelig orden fx med farvede kasser så det er let at afkode, hvor tingene bor. Det kan 
også være et skab, hvor omrids af sakse, lim, farver mv. er aftegnet på skabsfladen. Synlighed 
og adgang til bevægelsesrekvisitter som cykler, bolde, hullahopringe og legeredskaber er med til 
at understøtte den spontane leg. 

Indretning af (træ)værksted med høvlebænke let adgang til værktøj og materialer, kan være et 
eksempel på et miljø, hvor alt grej er inden for rækkevidde. En rodekasse med trærester, hvor 
børnene selv kan finde materiale kan gøre det let at få idéer. En opbevaringsvæg hvor værktøjet 
er tegnet på væggen, gør det let at komme i gang og let for børnene selv at rydde op. 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Alt hvad legen kalder på findes i umiddelbar nærhed
• Let oprydning, alt har en plads
• Tydelighed med farvekoder, billeder mv. 

Nærhed



 Foto: Aarhus kommune
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RUMLIGHED
 - frie gulvflader uden faste møbler 

Rumlighed

I bevægelsesmæssig sammenhæng skal begrebet rumlighed forstås helt bogstaveligt som områ-
der med fri plads. Her er også plads til vild leg og tumlen.  Optimalt set er pladsen permanent fri. 
Det kan være et område, der er markeret i en gulvflade, via belysning. Placeringen af aktiviteter 
ses i relation til dagtilbuddet som helhed i forhold i forhold til at acceptere et højere lydniveau. 
Lyd dæmpes også af madrasser, puder eller akustikplader på væg og i loftet. 

Løbecykler og scootere kan også give god aktivitet på gangen. Med ophæng i voksenhøjde er det 
let for pædagogerne at vælge hvornår aktiviteten skal starte og slutte.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Let adgang til fri gulvplads 
• Markeringer der understreger den frie plads
• Frirum også i bevægelsesmiljøer på gangen
• Løbecykler og scootere til gangen. 

”Børns mulighed for at gå ind i et rum og bruge deres 
kroppe og råbe højt kræver selvfølgelig, at der er et rum 
til rådighed, men samtidig skal pædagogerne prioritere at 
indrette det til puderum. Så selvfølgelig betinger de fy-
siske rammer den måde, pædagogen kan organisere sit 
arbejde, men den væsentligste faktor for børns bevægelse 
er, hvordan pædagoger forvalter rummene.”

Marie Louise Gammelby. Cand.mag. i pædagogik og ph.d. Aalborg 
Universitet. Fra forskningsprojektet ”Plads til trivsel og udvikling”
www.sbi.dk/arkitektur/undervisningsbyggeri/plads-til-trivsel-og-ud-
vikling/plads-til-trivsel-og-udvikling-1



MBKUN TIL BRUG EFTER AFTALE        I proces marts 2016  

20 MB

”KROP, BEVÆGELSE OG RUMLIGHED”

DET MUSISKE MENNESKE
Lyd og rytme vækker lysten til bevægelsesglæde

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Skaber rum til ro og fordybelse
• Vækker bevægelsesglæde
• Skaber nærværd
• Styrker sprog og rytmesans

”Musik er her med som selvstændigt emne fordi den er så vigtig som inspirationskilde til bevæ-
gelse og sprog. Spædbørn foretrækker ofte at voksne synger hellere end taler til dem. ”Lyd ma-
nifesterer sig i sproget, men også i kroppen, i en håndbevægelse, i en kærlighedsberøring. Lyd 
manifesterer sig i alt, hvad vi gør. Alle lyde er også rytme”  Musikprofessor Jon-Roar Bjørkvold

”Når vi taler sammen, spiller rytmen en afgørende rolle. Talesprog synkroniseres med kropssprog 
og mimik. Samtidig synkroniseres dette rytmiske mønster med samtalepartnerens kropsrytme. 
Lidt ligesom når man danser sammen. Rytmen koordinerer kroppens bevægelser og samspillet 
mellem de fysiologiske processer. Har børn problemer med motorikken og besvær med at lære 
eller huske, kan det ofte reduceres eller helt afhjælpes ved træning af barnets rytmesans.” ”Be-
vægelse er fundamental for børn” af Tina Skaarup Blenstrup

Sang, dans og musik, der spilles instrumentalt er en gave til nutidens børn, hvor der er så meget 
elektronisk musik. Muligheden for at kunne slå på en xylofon, tromme eller lytte til guitaren kan 
være med til at fastholde børn i længere tid. Det giver rum til både den langsomme, sansende 
væren og til dans i højt tempo. Ved at skabe den fysiske ramme for at musikken kan opstå øges 
mulighederne for at musik, dans og bevægelse bliver en del af hverdagen. Ved at signalere, at 
musikken er for alle, kan det måske også betyde at pædagoger, der ellers ikke mener de har 
kompetencerne for at synge, spille og lave rytmik med børnene, får mod på at forsøge.

Link: ww.bs.dk/publikationer/andre/mulighedernesverden/html/chapter01.htm. 

www.folkeskolen.dk/513649/hjerneforsker-musik-er-den-faglige-udviklings-fundament
”At være musisk handler dermed om at kunne lytte; at 
kunne spille sammen med andre; at turde sænke para-
derne; at kunne respektere forskellighed; at være indstil-
let på overraskelser – og at kunne finde ind til hvor lidt 
man kan nøjes med. Vores kulturs materielle fokus og den 
travlhed det skaber i vores liv, er en trussel mod det mu-
siske, fordi vi har brug for ro og tid til fordybelse hvis vi vil 
udvikle os og forandre os” 

Hjerneforsker Kjeld Fredsen. Fra artiklen ”Mødet med kunst åbner 
rum hvor børn kan tænke nyt” 

Det musiske 
mennske
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KREATIVE VÆRKSTEDER
Tegn/male sjaske- eller (træ)værksted

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• giver plads til fordybelse og ro
• kan vække barnets undren
• Føle, røre
• Fællesskab

At fordybe sig med farve og pensler, eller hamre i træ kan skabe ro og fordybelse i barnets liv. 
I arbejde med farver og pensler er der ingen faste løsninger, og plads til bare at eksperimen-
tere med farver, måske male egne tæer eller hænder ”det fordybende møde med kunsten giver 
i særlig grad børn mulighed for at udvikle sig, fordi de har en meget åben tilgang til det nye og 
ukendte.” Hjerneforsker Kjeld Fredsen. ”Mødet med kunst åbner rum hvor børn kan tænke nyt”

Male/tegneværksted: Tilgængeligheden til farver, materialer, plads hvor tegninger kan tørre og 
defineret udstillingsområder, gerne i børnehøjde, så det er de voksne der må ned på knæ når 
kunstværkerne viser frem. Optimalt set er male-/sjaske hjørnet en fast del, der er så tilgængelig 
som muligt. Hjørnet kan også være noget der åbnes op til ud fra princippet med åbne/lukke for 
indtryk, hvor faste enheder der kan forandres med et enkelt greb.

Træværksted: Kan fx være udnyttelse af et overdækket uderum, hvor det er at åbne for save, 
træ hammer. Måske er der en rodekasse med trærester hvor børnene selv kan finde stykker at 
sætte samme og skabe nyt ud fra.

Formgivning: Arbejde med limsand, modellervoks, ler mv. Kan kombineres med træværkstedet 
eller male-/tegneværksted.

Fordybelseskrog: Bøger, bløde puder, gode lysforhold. En tryg hule at gemme sig i.

”Mødet med kunstneren og hans værk styrker børns evne 
til at tackle livets og fremtidens udfordringer. Vi lever i en 
haretid, men fordybelsen i kunsten skaber skildpaddetid 
med ro til værdifuld selvrefleksion i vores ellers så travle 
samfund”

Hjerneforsker Kjeld Fredsen. Artikkel ”Mødet med kunst åbner rum 
hvor børn kan tænke nyt”

Kreative 
værksteder

Link: www.folkeskolen.dk/513649/hjerneforsker-musik-er-den-
faglige-udviklings-fundament
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ÅBNE OG LUKKE FOR INDTRYK
Faste enheder der kan forandres med et enkelt greb

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Begrænse mængden af indtryk
• Skærpe opmærksomheden på det der kommer frem
• Ændre funktion og rum ved et enkelt greb

Åbne/lukke
for indtryk

Ved at arbejde med (skydedørs)skabe kan et miljø forandres med et enkelt greb. Forandringen 
kan være med til at skærpe opmærksomheden på det, der netop kommer til syne, og kan på 
denne måde fange og fastholde børnenes opmærksomhed omkring et emne. Skabsvæggene kan 
fint have en farve, eller være et sted, hvor børnene gerne må tegne på ”væggen”. 

En del dagtilbud har åbne reoler, hvor alle ting kan ses hele tiden. Ved at lukke af og skabe en 
rolig flade kan legetøjet bevare nyhedens interesse. Skabsvæggen kan evt. udsmykkes med et 
sammenhængende motiv. Der kan også skabes små huler nederst i skabet, hvor (vuggestue)
børnene kan kravle ind og gemme sig. 

”Vi føler først en genstand, når vi bevæger hånden hen 
over dens overflade. Man dufter kaffen om morgenen, 
fordi den er en nyhed. Duftede der af kaffe hele dagen, 
ville indtrykket forsvinde. Sansning og bevægelse hænger 
uløseligt sammen.”

fra artiklen Bevægelse er fundamental for børn af Tina Skaarup 
Blenstrup

Link:www.dcum.dk/undervisningsmiljoe/bevaegelse-er-fundamental-
for-boern
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GEMMESTEDER
Børn forandrer og skaber miljø

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Alsidige miljøer hvor børnene selv kan forandre og skabe rummet
• Byggemateriealer, puder, tæpper, grene, blade mv.
• Plads til at overraske og opfinde 
• Miljøer hvor der blot er plads til børnGemmesteder

og huler

Ved at skabe gennemsteder til hemmeligheder, hvor børn kan opfinde egne lege og bestemme. 
Det handler om at skabe åbne miljøer, der ikke lukker sig om én løsning men åbner for børns 
fantasi. Gemmesteder eller huler kan også være en mulighed for at trække sig og stadig være 
en del af fællesskabet. Verden udenfor kan ses og høres og man kan trygt iagttage uden selv at 
blive set.

Overraskende niveauforskydninger kan være en måde, hvorpå man kan skabe bevægelse og 
inspirerende rumligheder. Det kan være, hvor organisk formede niveauspring bryder den rektan-
gulære ramme. I gulvet er flere hemmelige rum, der kan vække nysgerrigheden og lysten til at 
lege.

”(...) den hemmelige del af børns liv – der hvor man fin-
der sine egne steder og opfinder sine egne lege – er for-
svundet. Selv legeredskaberne på legepladserne er så 
færdiggjort, at de kommer til at styre legen, fordi intet er 
overladt til fantasien. For et lille intimt rum kan blive til 
hvad som helst. Men et sørøverskib kan kun blive et sørø-
verskib. Børn skal have rum, hvor de trygt kan over-
skue verden. Hvor de kan gemme sig. Hvor de kan 
bevæge sig, fordybe sig, fantasere og – ikke mindst 
– selv bestemme.”
Dorte Mandrup, arkitekt. Fra Rapport udarbejdet af tænketank om 
fremtidens børnebyggeri
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TEKNOLOGI
Ergonomi og tidsinterval

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Er tabletcomputere nødvendige i dagtilbuddet ?
• Hvad er indholdet, hvornår, hvor længe og hvorfor bruges tabletcomputere?
• Langsomhed i filmmediet 
• Lydbilleder og lys som stemningsskabende elementer

Teknologien i form af tablets lægger ikke op til meget bevægelse. Til gengæld kan man se børn 
(oftest drenge) sidde tæt sammen, nærmest oven på hinanden for at følge med i spillet. De voks-
ne deltager sjældent, og nogle gange vælger børnene selv, hvad de kan spille af de tilgængelige 
spil. Det er derfor vigtigt, at dagtilbuddet har taget stilling til, hvad tablets bruges til, hvorfor og 
hvornår. Der er forskning, der anbefaler, at tablets i 0-6 års området helt undlades. Hvis dagtil-
buddet vælger at bruge de små computere kan delmiljøet rumme ur til tidtagning (fx 10 min) og 
gerne et blødt miljø, hvor børnene kan ligge på maven, så presset på nakke og skuldre mindskes.

”Fra 2008 til 2014 er der sket en stigning på 47 pct. i antallet af fysioterapeutbesøg for unge i 
alderen 10-14 år. Også blandt de helt små er det et problem. For de 5-9 årige er stigningen på 
33 pct. i samme periode” Kilde TV2.dk Det er blandt andet den foroverbøjede stilling, som mange 
børn sidder i, når de spiller spil eller ser tegnefilm, der er usund og kan give hovedpine og mu-
skelsmerter i ryg og nakke.

Teknologi kan også kobles med fælles aktivitet fra storskærm til danse eller filmfremvisning. 
Igen kan det overvejes, om ikke det er lige så fint med musik og muligheden for at spejle sig i 
legekammeraterne/pædagoger, så interaktionen er med hinanden og ikke en konkurrence i at 
efterligne en computermodel. De to ting behøver dog ikke udelukke hinanden. 

Lydbillleder og lys kan bruges til at skabe en særlig stemning. Bruges filmmediet, kan det anbefa-
les, at der tænkes i langsomhed og naturreferencer til at skabe miljø. Det kan være uredigerede 
levende naturbilleder fra fx skoven, vandet, stranden.

Teknologi

Tabletten repræsenterer et ukompliceret samvær. Med an-
dre børn skal de tage stilling til alle mulige ting, måske 
skal de kæmpe om legetøjet og måske oplever de social 
usikkerhed. En tablet stiller ikke børnene over for situatio-
ner, de ikke kan håndtere. De bliver derfor tilfredsstillet/
anderkendt 100% af tiden, og bliver aldrig sur eller ked af 
det. Omvendt er det netop hverdagens små konflikter, der 
klæder børnene på til fremtiden.  

Camilla Carlsen Bechsgaard, 
psykolog og specialist i børns udvikling
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KROP,BEVÆGELSE & UDERUM

Foto: Aarhus kommune
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BEGREBER 
- forandring af uderummet

SLØJFER
Baner til cykler, motorik, spring mv.

NÆRHED 
Legens redskaber i tilknytning til delmiljøet

GRÆSFLADE
Til boldspil og lege

NIVEAUFORSKYDNING
Bakke, (vandgravs)grøfter,

VAND, SAND OG MUDDER
Let adgang til at tilføre vand til område

BEPLATNING
Bærbuske, frugttræer, pil, krat, urtehave

GEMMESTEDER
Hulebyggeri som børnene selv kan for andre

TOVE OG LINER
Plads til foranderlige tove 

FORANDRING AF UDERUMMET

Græsflade
 

NærhedSløjfter

Gemmesteder
og huler ude 

Beplantning
 

Vand, sand
og mudder

 

niveau-
forskydning 

Tove og liner
 

NATUREN ER DEN BEDSTE LEGEPLADS 
En norsk undersøgelse har vist at mange dyre legepladsinstallationer står ubrugt hen 87 % af 
tiden. I de resterende 13 % er det kun 1% redskaberne bruges som producent. Et afsæt kunne 
derfor være at gentænkte legepladsen i ny form. 

Erfaringer fra skovbørnehaver har vist naturen som den bedste legeplads. Desværre også at det i 
praksis er svært at for dagtilbuddet at nå ud i den store natur og de grønne nærområder. Tanken 
er derfor at trække naturen ind i dagtilbuddet. Med udgangspunkt i bevægelsesaktiviteter define-
ret af friluftrådets Spring ud i naturen er tanken at nytænke indretningen af legepladsen når der 
opstår miljøer der referere til vild natur. Der tænkes i bakker, skrænter, birkelunde, pileflet, krat 
og bærbuske og frugttræer. Alsidighed og mangfoldighed som vi oplever i naturen hvor vi både 
kan finde ro og inspiration til bevægelse.

”...børn der opholder sig ude i et naturrigt miljø har en 
bedre koncentrationsevne, en bedre motorik, er mindre 
syge og har en mere udviklet leg end børn, der mest op-
holder sig indendørs og som ikke har adgang til natur på 
legepladsen.”

Fra bogen: Børns udeleg – betingelser og betydning. 
Af Patrick Grahn, Fredrika Mårtensson, Bodil Lindblad, Paula Nilsson, 

Anna Ekman
Forlaget Børn og Unge år 2000
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SLØJFER
Bevægelsesforløb og ganglinier

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Løb, cykling mv. hvor bevægelsen kan fortsætte rundt giver mere bevægelse
• Mulighed for at bevægelse sig rundt om hele dagtilbuddet
• Kortlægning af bevægelses- og ganglinjer i inderummet

Sløjfter

En sløjfe eller cirkel får bevægelsen til at fortsætte i modsætning til at løbe frem og tilbage. Forsøg 
med Læring i bevægelse (Syddansk Universitet 2015) fremhæver, at muligheden for at løbe rundt 
om institutionen giver mere bevægelse for børnene. I inderummet kan kortlægning af ganglinjer 
være en måde at placere delmiljøer på. 

”...Der blev fundet en positiv sammenhæng mellem tiden 
brugt på fysisk aktivitet ved minimum moderat intensitet 
og muligheden for, at børnene under fri leg på legeplad-
sen kunne bevæge sig rundt om børnehavebygningen...”
...”Dette fund skal undersøges nærmere, men understøt-
ter resultaterne af andre undersøgelser, som fremhæver 
at tilgængeligheden af cirkulære stier kan øge aktivitetsni-
veauet bl.a. ved at inspirere til løb og cykling...”

Fra rapporten ”Forsøg med Læring i Bevægelse” s.54/55
Projektet er initieret og finansieret af Undervisningsministeriet.
Copyright © Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

NÆRHED
- Legens redskaber bor i nær tilknytning

I uderummet handler nærhedsprincippet om at legepladsen er let at pakke ud og ned. Havered-
skaber, solsejl mv. er let tilgængelige og børnene kan selv køre (løbe)cyklerne på plads. Grej til 
sandkassen er i umiddelbar nærhed. Indretningen gør det let for børnene at sætte på plads fx 
med aftegninger som vi kender det fra skabe i sløjd.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Alt hvad legen kalder på findes i umiddelbar nærhed
• Let oprydning alt har en plads
• Tydelighed med farvekoder, billeder mv. 

Nærhed



Bakken og kløften. Bakken rummer i sin natur bevægelse. Det er sjovt at løbe op, ned, omkring 
mv. Der kan sættes tove fast og kravles op. Om sommeren indgår den fint i et forløb fx med cy-
kelbane eller som opdeling af legepladsen. Skalamæssigt er det vigtigt at huske den lille bakke er 
stor for vuggestuebarnet. Der kan indbygges tunnel gennem bakken til fange og gemmeleg. Om 
vinteren er der glide og kælkebakke på legepladsen. Bakken kan også kombineres med rutsje-
banen. At tænke kløften ind som element skaber igen større variation i landskabet hvor bakken 
går op i niveau, skyder kløften sig ned under niveau. Der kan være mulighed for at sende vand 
gennem kløften og lege i vandløbet, springe over og balancere på trædesten mv. 
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GRÆSFLADE
 - Til boldspil og lege 

Græsflade
 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• God er god til fælles lege, løb, spring og foldbold
• Skaber rum til boldspil gerne med mål
• Plads til fangeleg
• Tydelig afgræsning kan være en hjælp til lege og boldspil

Mange steder kan det være en fordel at græsfladen er tydelig afgrænset. Kombinationen med 
små mål kan udvide brugen. Nogle børnehaver tager på tur efter en boldbane i nærområdet, det 
kan være en fin måde at komme afsted på, det kan dog anbefales at der også er en fri græsflade 
på legepladsen.

”Vi har en nøgle til Gentofte HF's boldbane, som også be-
nyttes af andre institutioner. Den ligger tæt på børnen-
haven og kan nås på 5 minutters gang. Her kan vi tage 
en gruppe børn over og spille fodbold, løbe løb, springe 
længdespring eller bare lege fangeleg. Vi nyder denne 
mulighed, der er super når vi skal træne til vores fodbold-
turnering, som afholdes hvert år mod Kirsebærgårdens 
Børnehave”

Vældegården Børnehave, Gentofte 
www. vaeldegaarden.gentofte.dk

NIVEAUFORSKYDNING
Bakke, (vandgravs)grøfter

niveau-
forskydning 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Bakken rummer i sin natur bevægelse
• Den lille bakke er stor for vuggestuebarnet
• Glide og kælkebakke på legepladsen
• Bakken kan også kombineres med rutsjebanen



Det at mærke mudder, lave mudderkager og sandslotte. På varmere dage kan det at lege med 
vand give mange timers leg. Det er sjovt at grave og se vandet finde nye veje og appellerer 
bredt til de 0-6 årige.
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VAND, SAND OG MUDDER
Let adgang til at tilføre vand til område
g OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

• Sandlege opstår og forsvinder og opstår igen
• Mærke mudder, lave mudderkager og sandslotte

Vand, sand
og mudder

 

Forandring af legepladsen over sæsonen. Højt græs, en skov af solsikker. Fuglekasser, må-
ske har børnene selv været med til at lave kasserne. At samle mange forskellige fuglekasser i 
størrelser og farver kan være dekorativt og med lidt held giver det mulighed for fx at følge en 
spurvefamilie. Frugttræer er smukke og fine at iagttage når de forandre sig over året. Frugten 
kan indgå i madlavning over bål. Frugtbuske kan give frugt, og der kan gå mange timer med at 
pukke (sol)bær for barnet. Højbede fungerer som en afgrænset flade til at plante gulerødder og 
ærter mv. 

BEPLATNING
Bærbuske, frugttræer, pil, krat, urtehave

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Forandring af legepladsen over sæsonen
• Frugt kan indgå i madlavning over bål
• Der kan gå mange tid med at pukke bær for barnet
• Højbede fungere som en afgrænset flade

Beplantning
 



Områder af legepladsen beplantet med krat, pil mv. Her kan børnene bygge huler som de selv 
kan forme og hvor de kan gemme sig. Der kan skabes miljøer med træer og væltede træer til 
balance, evt. suppleret med tove og liner. Mellem træerne kan være huler i pil, og byggemateriale 
som pilegrene og/eller mælkekasser.

”Det er meget udviklende at bygge huler, og det er en aktivitet, der taler til alle børn, og også de 
voksne bliver grebet af de arkitektoniske udfordringer!” ”...Et afgrænset rum giver tryghed, og 
rummet taler til fantasien. Man kan gemme sig og måske endda finde ly for regnen. Følelsen af at 
have skabt noget. Man kan komme langt med en presenning og noget reb” ”...Nedfaldne grene, 
græs, affald smidt i naturen, buske og træstammer. Børnene finder hurtigt ud af at indrette bo-
ligen med træstykker som bord og stole og gamle glas som gryder og fade.”
”Og husk: En god hule er for lille til voksne!”
www.groennespirer.dk/aktiviteter/skovaktiviteter/huler.aspx

I et område gerne ml. træer kan der spændes en lav slagline til linedans (balancetræning) Her 
kan også være et edderkoppenet til at kravle i og måske gode træer til samme. Ved bakken eller 
rutsjebanen kan tovet hjælpe barnet til, at trække sig op eller holde balance opad bakken.
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GEMMESTEDER
Hulebyggeri, miljøer som børnene selv kan forandre

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Hulebyggeri, hvor børnene selv skaber miljø
• Fokus på krat og træer på legepladsen
• Fri byggematerialer som pilegrene og/eller mælkekasser
• Kreativitet, fantasi, rollelege og samarbejde

Gemmesteder
og huler ude 

TOVE OG LINER
Plads til foranderlige tove 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Lav slagline til linedans / balancetræning 
• Støtte barnet i at kæmpe sig op ad en bakke, fx til rutsjebanen

Tove og liner
 

”Man kan også arbejde med huler af mere per-
manent karakter på legepladsen eller i et hjørne 
af en skov, hvor man har fået lov af ejeren Pil er 
et godt materiale, da det er bøjeligt og endda har 
den egenskab, at hvis man bygger om foråret, kan 
hulen slå rødder og blive grøn og endda vokse!”

www.groennespirer.dk/aktiviteter/skovaktiviteter/huler.
aspx
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KROP, BEVÆGELSE& LÆREPLANSTEMAER

Foto: © colourbox

SEKS TEMAER I PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING 

SOCIALE KOMPETENCER 

SPROG 

KROP OG BEVÆGELSE 

NATUREN OG NATURFÆNOMENER 

KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER
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Reference: 
DCU Dansk Center for Undervisningsmiljø
BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Kilde:
www.bupl.dk/paedagogik/laering/paedagogiske_laere-
planer/seks_temaer_i_paedagogiske_laereplaner
www.dcum.dk/boernemiljoe
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BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING 

Gemmesteder
og huler BørnehøjdeSanselighed

Dansk Center for Undervisningsmiljø fremhæver en række forskellige elementer, der kan 
styrke børns alsidige personlig udvikling. Her er enkelte nævnt, med bud på hvilke miljøer 
dette kan kalde på. 

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING: 
- at udfordre barnets potentialer og grænser. 
- at barnet møder nye udfordrende ting og oplevelser. 
- at inspirere til både fri leg og planlagte aktiviteter. 
- at barnet oplever tryghed, omsorg, anerkendelse og succesoplevelser. 
- at dagtilbuddet skaber et godt og inspirerende børnemiljø.
- at vække nysgerrighed hos barnet

RUM OG RAMMER: 
Barnets alsidige personlige udvikling kalder på et alsidigt legemiljø. I udgangspunktet rum-
mer dagtilbuddet mange forskellige miljøer. Det anbefales, at hvert miljø primært har et for-
mål, og at alsidigheden opstår som et resultat af de mange forskellige miljøer. Ved at kort-
lægge dagtilbuddet, fx i risiko- og tempofyldt, langsom/sanselig leg, formel og spontan leg, 
kan dagtilbuddet få et overblik over hvilke miljøer, der skal styrkes i relation til at skabe alsi-
dige legemiljøer. Det trygge miljø skabes først og fremmest af dagtilbuddets voksne. Rumligt 
vil miljøer, hvor ryggen er dækket, gemmesteder, hvor der indgår farver, stoflighed og natur-
materialer, være tryghedsskabende. Miljøer tænkt i børnehøjde særligt i relation til lys og 
lofthøjde. Nysgerrigheden kan bl.a. vækkes med steder i dagtilbuddet, hvor børnene selv kan 
påvirke og skabe miljø, eksempelvis med hulebyggeri inde og ude. Det kan også være miljøer, 
der udfordrer og åbner for alsidig brug, og ikke låser til én bestemt leg. Ofte er det blot enkle 
virkemidler, der skal til, elementer der ikke direkte fortæller om brug, måske er de gentaget 
mange gange, fx en skov af reb til at klatre og svinge i, mange pilegrene eller mælkekasser 
til at bygge med. Kridt til at tegne med på gulv, vægge eller fliser.

”...Børn har brug for at udfolde sig og afprøve deres po-
tentialer. Muligheden for at forfølge små ideer, skabe 
egne projekter og opleve, at de børn og voksne, de er 
sammen med i dagtilbuddet, anerkender dem for deres 
indsats, styrker selvværdet.” 

Barnets alsidige personlige udvikling 
BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
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SOCIALE KOMPETENCER 

Gemmesteder
og huler BørnehøjdeSanselighed

Dansk Center for Undervisningsmiljø fremhæver en række forskellige elementer, der kan 
styrke børns sociale kompetencer. Her er enkelte nævnt med bud på, hvilke miljøer dette 
kan kalde på. 

SOCIALE KOMPETENCER:
- at børn kan udfolde sig på forskellige måder. 
- at lade børnene have indflydelse på deres hverdag

RUM OG RAMMER:
De sociale kompetencer kalder på nogle af de samme miljøer som barnets alsidige personlige 
udvikling. Igen kan kortlægningen være en hjælp til at få overblik over hvilke miljøer, der bør 
styrkes. Gemmesteder og plads til hulebyggeri. Det kan også være en fordel med tydeligt 
kodede miljøer, som kan være med til at igangsætte legen. Let adgang og fri gulvplads, plads 
til at bruge hele kroppen, vise og afkode kropssprog. Klæd ud tøj og plads til teaterleg. Plads 
til at hverdagssituationerne fungerer: Hvordan modtages børnene? Hvordan får de sagt far-
vel? Er der er markeret sted, som børnene kender? Er det let for børnene at deltage i køk-
kenaktiviteter? mv.” ?

”...Det er vigtigt, at børn støttes i at danne venskaber 
og lærer, hvordan man kommer med i og er en del af en 
gruppe. Det er i fællesskabet med andre, børnene ople-
ver styrke og betydning og her, der er adgang til at give 
og opnå anerkendelse. Det er som medskabere af fæl-
lesskabets historie, der fortælles hver dag, at børn bli-
ver socialt kompetente”

Sociale kompetencer
BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
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SPROG

BørnehøjdeSanselighed

Dansk Center for Undervisningsmiljø fremhæver en række forskellige elementer, der kan 
styrke sproget. Her er enkelte nævnt med bud på hvilke rum og rammer det kan kalde på. 

KROP OG BEVÆGELSE:
- at forstå sin omverden 
- at skabe kontakt og kommunikere
- at udvikle ordforråd og forståelse af sproget og sprogets regler
- at barnet kan udtrykke sig nuanceret

RUM OG RAMMER:
Sprog kobler sig til afsnittet om krop og bevægelse. Ved at skabe plads til at bruge kroppen 
kan barnet koble tale og kropssprog. Ved at mærke en koldbøtte kropsligt er  behovet for at 
sætte ord på bagefter ofte langt større, fordi oplevelsen kan mærkes i kroppen. Det er natur-
ligt at sætte ord på en tegning, ordet rød giver først mening, når barnet farver huset og så 
videre. Rum dedikeret til bevægelse med blødt gulv, lys evt. bolde mv. kan være en fin sprog-
lig træningsbane. Ligesom det at være i sanselige miljøer, hvor tingene kan føles, duftes, 
smages, ses og høres. Ud over bevægelsesrum kan det være i tegne-/male-/sjaskerum, i 
træværkstedet, i haven mv. Oplevelser der giver lyst til at sætte ord på.

”...Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kom-
munikere med andre. Der findes mange forskellige 
sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces 
og som skal have opmærksomhed. Talesprog, skrift-
sprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog er blot 
nogle af de kommunikationsformer, vi alle benytter os 
af....”

Sprog
BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
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KROP OG BEVÆGELSE

BørnehøjdeNærhedSløjfter

Dansk Center for Undervisningsmiljø fremhæver en række forskellige elementer, der kan 
styrke krop og bevægelse. Her er enkelte nævnt, med bud på hvilke rum og rammer det kan 
kalde på. 

KROP OG BEVÆGELSE:
- at lade børnene være med i dagligdags færdigheder fx at lave mad, rydde af og feje.
- at inspirere til idræt og gymnastik, musik, sanglege og dans
- at tage ture ud i naturen

RUM OG RAMMER:
Læreplanstemaerne vil naturligt gribe ind i hinanden, hvorfor svaret omkring de fysiske ram-
mer overlapper hinanden. Rum og rammer fortæller noget om aktiviteten, der skal foregå. I 
den sammenhæng er det vigtigt også at huske hverdagssituationerne. Det er også motorik, 
når børn selv kan klatre op på puslebordet, eller går en tur til parken. At skabe hverdagssi-
tuationer hvor børnene naturligt er med: Fx. ved at indrette køkkenet så der er let adgang til 
at børn kan deltage; etablere et bålsted med køkkenredskaber, suppegryde i ophæng, små 
pander til pandekager, lukkede rammer til popcorn mv.; skabe fri plads til bevægelse - gerne 
som bevægelsesrum med bolde, puder og musik; indramme uderum - fx et cirkelindslag ind-
rammet af pileflet eller en mindre, markeret boldbane; have fast plads til trækvogne, net mv., 
der gør det let at tage på tur og udforske nærområdet; og skabe små miljøer på legepladsen 
med krat og træer, pileflet, bærbuske, nøddetrær mv. 

”...Krop og bevægelse er ikke kun en fysiologisk, men 
også en sanselig, adgang til verden...” ”...Kropslighed er 
en del af det at være til stede i verden sammen med 
andre. Ved aktivt at udforske kroppens muligheder og 
begrænsninger udvikles børnenes færdigheder og vaner. 
De får erfaringer i, hvad det betyder at koble f.eks. det 
talte sprog og kropssproget, og de udvikler herigennem 
også respekt for, at andre kan have et ”andet” udtryk, 
andre reaktioner og deres egen integritet.” 

Krop og Bevægelse
BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
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NATUREN OG NATURFÆNOMENER 

Gemmesteder
og huler Sanselighed

Dansk Center for Undervisningsmiljø fremhæver en række forskellige elementer, der kan 
styrke børns kuturelle udtryksformer og værdier. Her er enkelte nævnt med bud på hvilke 
rum og rammer det kan kalde på. 

NATUREN OG NATURFÆNOMENER :
- at børnene udvikler respekt og forståelse for naturen 
- at børnene oplever fortrolighed og glæde ved at være i naturen.
- at børnene lærer naturen at kende med alle sanser 
- at børn oplever naturen som kilde til og rum for leg, oplevelse, udforskning og viden.
- at børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø

RUM OG RAMMER:
Let adgang til turvogne, net, spande mv. så det er let at komme afsted på tur. Kendeskab til 
lokalområdet og de gode steder og ønske om at søge skov, strand, vandhuller mv. Krat, pil og 
træer på dagtilbuddets legeplads, med bevidstheden om at det lille barn har en anden ople-
velse af størrelsesforhold kan der skabes, ”skove” ”haver” ”frugtplantager” mv. Arbejde ude 
med elementerne vand, ild, jord og luft. Vand der flyder, stille vand. Ild og varme, oplevelse 
af afstand til ilden. Bålstedet madlavning og samlingssted. Jord, så og plukke frugt fx i høj-
bede. Oplevelsen af at frø kan spire og tid og pleje. Luft, flyve med drager, puste sæbebobler.

”...Når børn har mulighed for at være i, sanse og opleve 
naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og landskaber, 
styrkes også deres sanseapparat og deres motoriske 
udfoldelse. Naturen er en enestående legeplads for både 
sind og krop. Når børn leger i naturen, får fantasien og 
samværet med andre spillerum, og børnene udfordres 
på mange planer både kropsligt og mentalt.”

Natur og naturfænomener
BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
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KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER 

BørnehøjdeNærhed
Åbne/lukke
for indtryk Teknologi

Dansk Center for Undervisningsmiljø fremhæver en række forskellige elementer, der kan 
styrke børns kuturelle udtryksformer og værdier. Her er enkelte nævnt med bud på hvilke 
rum og rammer det kan kalde på. 

KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER:
- at give børn mulighed for at opleve teater- og danseforestillinger,koncerter,udstillinger mv.
- at være rollemodeller som selv danser, læser, spiller musik, maler etc.
- at præsentere børn for forskellige madkulturer
- at præsentere klassisk og moderne litteratur og film
- at gøre computere og andre medier tilgængelige

RUM OG RAMMER:
Fri gulvplads, gerne et bevægelsesrum til at teater, dans og bevægelse let kan ske i dagtilbuddet. 
Let adgang til musik og instrumenter som guitar, Xylofon, trommer mv. Indretning med male-
hjørne hvor det er let at komme til, og der er plads til at hænge tegninger og tørre. Et værksted 
hvor der kan bankes i træ, saves og pudses, hvor der dufter af savsmuld og der er plads til at 
fortsætte, fx efter frokost. Enkle rammer der tydeligt fortæller om funktionen, og som gør det let 
et at indgå som rollemodel fordi ramme naturligt indbyder til brug. Indretning af køkken så der 
er let adgang til at børn kan deltage. Bålsted med køkkenredskaber, suppegryde i ophæng, små 
pander til pandekager og lukkede rammer til popcorn mv. Hyggeligt boghjørne gerne med puder, 
hvor klassiske og nye bøger er fremme og let tilgængelige for børnene. Brug af computer anbe-
fales at være styret i tid og indhold af pædagogerne. Ligesom de med fordel også kan gemmes 
helt, ude at øje ude af sind, så der bliver plads til anden leg. Lydbilleder og lys kan bruges til at 
skabe en særlig stemning. Bruges filmmediet, kan det anbefales, at der tænkes i langsomhed og 
naturreferencer til at skabe miljø. Det kan være uredigerede levende naturbilleder fra fx skoven, 
vandet, stranden.

”... Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspi-
ration til selv at lege, omforme og eksperimentere med 
de udtryk, de møder. Forudsætningen for denne skabel-
sesproces er naturligvis, at børnene har mulighed for – 
rum og tid til at udfolde sig på egne betingelser – både 
når det handler om pladskrævende eller støjende og om 
mere rolige aktiviteter, der kræver fordybelse....”

Natur og naturfænomener
BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
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DEN UPÅAGTEDE FAGLIGHED

”Pædagogerne må ikke glemme den faglighed, der er i ble-
skift og andre rutineopgaver, selvom de er blevet tvunget 
til at have mere fokus på planlagte, pædagogstyrede ak-
tiviteter. Den upåagtede faglighed i hverdagen er mindst 
lige så vigtig som læringsdagsordenen”

Annegrethe Ahrenkiel, forsker i velfærdsarbejde og lektor ved Institut for 
Psykologi og Uddannelsesforskning. Fra bogen Daginstitutionen til hver-
dag – den upåagtede faglighed

LÆREN I VÆREN 
Ovenstående citatet er hente fra bogen ”Daginstitutionen til hverdag – den upåagtede faglig-
hed”, og fortæller med stor tydelighed, hvad den upåagtede faglighed handler om. Alt det vi ikke 
umiddelbart kan måle og veje, men som har så stor betydning for vores trivsel. Hvis pædagogen 
i stedet for at lade roen falde over sig og være sammen med børnene, snakken om foråret og 
klipperierne, havde haft travlt med at fotografere, så var den rolige stund næppe opstået. Ende-
lig hænger dokumentationen allerede i vinduerne, i form af de blomster børnene har limet sam-
men. Upåagtet faglighed handler om alle de mange hverdagsrutiner, ritualer og gentagelser, der 
også er en del af børn og voksnes dagligdag. En af pointerne er, at det er vigtigt at anerkende at 
eksempelvis evnen til at håndtere bleskift og putteritual, så det er trygt og rart eller få en spise-
situation til at lykkes, så børnene har det rart med maden og hinanden, er pædagogisk arbejde, 
der tager tid, på lige fod med en dokumenteret aktivitet. 
 
RUM OG RAMMER
Den upåagtede faglighed kalder på rammer der understøtter dagligdagens rutiner og ritualer. Det 
kan være en bevidst farvesætning ved puslepladsen, let adgang til at vuggestuebørn selv kan 
kravle op i krybben. Hvordan samles børnene om måltidet? Er der let adgang, fx med overdække 
og læ, til at spise udenfor? Hvordan er garderoben indrettet/placeret? Har køkkenet let adgang 
til, at børnene kan være med?Forandringen af de fysiske rammer i relation til den upåagtede fag-
lighed vil medtages under begrebet Børnehøjde.

Begrebet den upåagtede faglighed bruges bl.a. om den faglighed der er til stede, fx når pædago-
gerne observerer børnene på legepladsen og overvejer, hvordan de kan bruge det, de ser, til at 
understøtte et genert barn eller et konfliktsøgende barn. Der er upåagtet faglighed i den måde, 
børnene modtages på om morgenen, i den måde man organiserer måltidet, og når en pædagog 
sidder på gulvet blandt de små vuggestuebørn og tålmodigt viser dem, at man ikke må tage le-
getøj fra de andre, men kan deles om det.  Kilde:  Daginstitutionen til hverdag - den upåagtede faglighed. 
af Annegrethe Ahrenkiel, Niels Warring, Birger Steen Nielsen, Camilla Schmidt & Finn Sommer

Reference: Daginstitutionen til hverdag – den upåagtede faglighed
Forlag: Frydenlund 2014
”Der er masser af faglighed i bleskift” År:2013 Nr.:08 Børn&Unge
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KRIDTHUSET UDERUM EKSISTERENDE

Kridthuset har en dejlig stor legeplads. Kridthuset har før 
fungeret som fritidshjem for større børn, og det kan af-
læses i dele af legepladsen. Der er områder, der fungerer 
rigtig fint eksempelvis:

Bålsted ved værkstedet. Det kan overvejes om her 
skal være højbede og bærbuske så børnene kan være 
med til at  så, høste og spise.

Græsfladen er god til fælles lege. Det kan overvejes, 
om den kan fungere på et mindre areal.

Vand, sand og mudder. Sandkassen nær vuggestuen 
har mulighed for delvist at overdækkes med solsejl i 
sommerhalvåret. Det er fint, hvis der også er adgang til 
vand i sandkassen på sommerdage.  Det at mærke mud-
der, lave mudderkager og bygge sandslotte. På varmere 
dage kan det at lege med vand give mange timers leg. 
Det er sjovt at grave og se vandet finde nye veje. Det 
appellerer bredt til de 0-6 årige.

Sløjfen ved vuggestuens gynger. En sløjfe eller cirkel får 
bevægelsen til at fortsætte i modsætning til at løbe frem 
og tilbage. Forsøg med Læring i bevægelse (Syddansk 
Universitet 2015) fremhæver, at muligheden for at løbe 
rundt om institutionen giver mere bevægelse for bør-
nene.

Græsflade
 

Vand, sand
og mudder

 
Sløjfter

Sandkassen nær vuggestuen 
Kan overdækkes med solsejl i sommerhalvåret.

”KROP, BEVÆGELSE OG RUMLIGHED” 

Arkitekt Stinne Bjerre
Sundhed og Trivsel / 



Programmering af asfaltfladen
Asfaltfladen brydes af optegning, fx med cykelbane. Der 
skabes en fast bane til fodbold/hockey gerne med ban-
der.

Gemmesteder og miljøer børn selv kan forandre. 
Der skabes miljøer med træer og væltede træer til ba-
lance. Området kan også suppleres med tove og liner. 
Mellem træerne står huler i pil. Området kan suppleres 
af pilegrene og/eller mælkekasser som børnene selv kan 
bygge med 

Labyrint af bøgehække til gemme- og fangelege bag 
skuet. 

Beplantning der skærmer mod vejen
Hegnet beplantes, så der ikke er direkte ind- og udkig til 
vejen, og så legepladsens ny ”skov” synes større.

Græsfladen forvandles til boldbane med mål samt en 
bane med en mere generel opstregning til fælles lege.

KRIDTHUSET UDERUM FORANDRING

Hule i pileflet. 
På plantegningen vist tre.

Væltet træstamme 
fx. til balanceleg



KRIDTHUSET INDERUM
Kridthuset er i proces omkring ombygning, (se den  
markerede ramme) Lokalerne her er derfor ikke 
tænkt med i nyindretningen.



KRIDTHUSET EKSISTERENDE INDERUM

VUGGESTUEN GANGFORLØB FÆLLESRUM / BEVÆGELSESSALVUGGESTUEN HULE



KRIDTHUSET EKSISTERENDE INDERUM

KLÆD UD OG ROLLELEGE
RUM TIL DANS SANG OG MUSIK

PUDERUM
BØRNEHAVEN MED EN INDRETNING 
DER SIGNALERER INDSKOLING



KRIDTHUSET INDERUM
KLÆD UD OG ROLLELEGE
RUM TIL DANS SANG OG MUSIK

NATURGANG

Leg
Langsom / 
sanselig leg

Risiko og 
tempofyldt

leg 

Leg

VÆRKSTED

TUMLE-
KLATRERUM

FORTÆLLERUMSPISE- OG AKTIVITETETS-
BORDE

KONSTRUKTIONS-
LEGE

BEVÆGELSESSAL



FORTÆLLINGER PÅ DØRENE
Som det er i dag, er dørene udstyret med skilte i voksenhøjde. Det ville være fint, om der er også er en vejvi-
ser for børnene. Det kunne være dyrebilleder, der refererer til rummenes funktion.

Døre monteres med fotofolie fx:
Indgang til børnehaven: Zoo med mange forskellige dyr
Fortællerum: Papegøje
Tumle- klatrerum: Abe der klatrer i træer
Konstruktionsrummet: En myretue
Spisesalen: Egern der spiser
Dans, teater, musikrummet: En påfugl
Værkstedet: Odder der bruger redskaber

FORTÆLLINGER PÅ DØRERNE



FORTÆLLERUM
Sofakrog med slagbænk som opbevaring. Bøger over sofahjørnet på alle sider.  Blødt underlag med puder, hvor 
der også kan holdes samling. Det er rart at sidde ved vinduet og nyde lyset og kigge ud. Det udnyttes også i 
indretningen, hvor der skabes fordybelsespladser ved vinduet. 

Sofakrog med slagbænk til op-
bavaring. Bøger over sofahjørnet 
på alle sider. Blødt underlag med 
puder.

Fordybelsespladser ved vinduet.

Lydabsorbenterne løber i 
højtliggende bånd. Væg-
gen males med tavlelak.

Inspirationsbillede fra Kridhusets vuggestue 

Inspirationsbillede fra Legeland Aarhus

FORTÆLLERUM



Lydabsorbenterne deles, så de løber som et langsgående bånd øverst i rummet, svarende til øverste vindues-
fag. Det frigør væggen til udsmykning og klatrevæg. Gulvet dækkes helt af bløde madrasser, så det er sikkert 
at klatre op i rummets top. Børnene kan klatre op og få fat i ”linanerne” og tage en svingetur eller armgang på 
tværs i rummet. 

Ny placering af lydpanelerne skal aftales og godkendes af akustiktekniker.

Eksisterende puder genbruges
Supplerende madrasser i gulvplan, så 
hele gulvet er dækket af blødt underlag.

TUMLE- KLATRERUM

Børnene kan klatre op og få fat i ”li-
nanerne” og tage en svingetur eller 
gå armgang.

Begge vægge udsmykkes, fx med 
vandfaldstema, og der monters klat-
regreb

Inspirationsbillede 
Motorikrum i  Mønsted Børnehave,  Viborg

Berlingskemedia.dk 10. april 2015
Foto: Preben Madsen

TUMLE- KLATRERUM



KONSTRUKTIONSLEGERUM
Det er rart at sidde ved vinduet og nyde lyset og kigge ud. Det udnyttes også i indretningen, hvor der skabes 
fordybelsespladser ved vinduet eller legeflader i vindueshøjde.

Formerne er legende, og cirkelslagene tegner en mulighed for at finde (konstruktions)legetøj ved at åbne gulv-
fladen. Oprydningen bliver også let, da legetøjet blot kan puffes tilbage. Længst mod vinduet er et niveau i 
vindueshøjde, der fungerer som en bred vindueskarm, hvor børnene kan kigge direkte ud fra liggende position. 
På gulvet er tæppe til samling.

Lydabsorbenterne løber i 
højtliggende bånd. Væg-
gen males med tavlelak 
som børnene kan tegne på. 

Tæppe til 
samling

Niveau i vindueshøjde fungerer som en bred vindueskarm

Legetøjsopbevaring

Niveau i trinhøjde 
hævet over gulv



SPISE- OG AKTIVITETSBORDE
Rummet har faste borde, hvor børnene spiser tidsforskudt af hinanden. Når der ikke spises, er der plads til at 
lave aktiviteter ved bordene, fx tegne/male, perler, modellervoks mv.

Lydabsorbenterne løber 
i højtliggende bånd.
Væggen under ma-
les med tavlelak.

Lukket 
skabsvæg

Fint lys fra vinduespartierne.

SPISE- OG AKTIVITETSBORDE

Lydabsornenterne løber som et langsgående bånd øverst i rummet, svarende til øverste vinduesfag. Det er med 
til at sænke rummet visuelt, så det fremstår mere intimt. Endevæggen i farve med tavlelak. Her kan børnene 
udsmykke rummet på ny hver dag. Ny placering af lydpanelerne skal aftales og godkendes af akustiktekniker.



Fast opbevaring af udklædningstøj.
Børnene kan selv nå klæd ud tøjet.

Scenes vægflader udsmykkes 
med tapeter, fx fra Junglebogen

KLÆD UD OG ROLLELEGE
I rollelege leger barnet en eller flere roller, alene eller sammen med andre. Rolleleg kan være god træning for 
barnet, der med legen sætter sig i en andens sted. Børn er nysgerrige på, hvordan mennesker og dyr er i ver-
den, og på at finde ud af, hvad der foregår omkring dem. Med rollelege kan barnet spille eller forestille sig at 
have en rolle, eller være en bestemt person. Der er en høj grad af socialt samvær forbundet i samspillet om-
kring rollelegen. 

I dag er scenen også et sted, hvor børnene trækker hen med roligere konstruktionslege. Det er rart at være 
hævet over gulvet. 

KLÆD UD OG ROLLELEGE

Fast opbevaring af 
(konstruktions)legetøj

Kunstlys, fx spot i sceneområdet. 

Scenetæppet giver mulighed for gemmelege bag. Inspirationsbillede fra Legeland Aarhus
let tilgængelig opbevaring af klædudtøj.



RYTMERUM
Sanglege med bevægelse kan styrke små børns sprog, fx når børn rører sig til sangen. Børnene lærer ”Jeg gik 
mig over sø og land” ved at trampe, løbe og hoppe og samtidig sætte ord på det, de gør. Enkle sange med 
plads til at lege og røre kroppen skaber en kobling mellem ord og bevægelse – og styrker sproget ved, at bør-
nene får sat ord på det, de gør.
Mia Herskind, ekstern lektor og ph.d. ved DPU/Aarhus Universitet, har forsket i betydningen af bevægelse for børns leg og læring. 

Sanglege med bevægelse styrker små børns sprog. Særligt melodien, rytmen og bevægelsen gør det lettere at 
huske de ord, børnene hører i sangen.
Kjeld Fredens, Adjungeret professor og hjerneforsker, Institut for Læring og Filosofi (HUM), Aalborg Universitet 

Viden på Tværs: ”Sprog og bevægelse hænger sammen” Af Motorik og Sprog 01/03/2016 
www.vpt.dk/dagtilbud/sprog-og-bevaegelse-haenger-sammen

DANS, SANG OG MUSIK

Cirkelslag på gulvet samler 
opmærksomheden om dans og musik

Skabsvæggen udsmykkes med sanglege til 
umiddelbar inspiration  for børn og voksne.

Tegningerne på skabsvæggen 
er af Sussi Bech  Reference: 

www.sussibech.dk



VÆRKSTED 

Børnehøvlebænke

Rodekasse til resttræ, hvor 
børnene selv kan finde mate-
rialer.

Opbevaringsvæg. Værktøjet er 
aftegnet på væggen, så det er 
let for børnene at finde ting og 
selv rydde op.

Inspirationsbillede børnehøvlebænk

Inspirationsbillede opbevaringsvæg

Voksenstyret skab, der kan 
låses af. Kan bl.a. indeholde 
mikroskoper.

Lyset og kigget ud gør det rart at fordybe sig ved høvlebænkene ved vinduet. Børnene kan selv finde værktøj 
og træ og få rum til at eksperimentere. Oprydningsprocessen er også let og overskuelig for børnene.

VÆRKSTED



”Havet”. Meget blød madras ta-
ger imod de springende børn.

I forslaget udnyttes rumhøjden ved at betone trappen som bevægelseselement. Børnene vil rigtig gerne klatre 
op og springe fra trappen. Det er for farligt i dag. Derfor skal trappen sikres bl.a. mod fald og klemfare. Neden 
for trappen er der en meget blød madras lige til at springe ned i. Der kan lukkes af til springaktiviteterne og 
rutsjebanen, efter pædagogernes valg. Den helt bløde madras kan bruges til også at tumle for vuggestuebørn, 
hvor det vil opleves som at gå i kviksand. Rutsjebanen er tænkt som et transparent lukket rør.

”Klippen”. Trappen fungerer som en 
klippe børnene kan springe fra. 
Her er forskellige udgange som 
cirkulære huller i rækværket hvor 
børnene kan springe fra ned i ma-
drassen. 

”Vandfaldet”. Rutsjebanen er et transpa-
rent rør, som børnene suser igennem.  

”Himlen”. Væggen udsmykkes med tapet. 
Helt lave greb langs med væggen skaber en 
klatrevæg, hvor måtten fungerer som fald-
underlag.

”Skoven”. Et stort træ udnytter rummets højde og 
lysforhold.

Hjørnet lukkes med glas. Kan udsmykkes 
med folie så glasset er delvist transparent.

Lukkes med 
glas, så 
ind-/udgang 
er midt for.

BEVÆGELSESSAL

• Indretningsløsningen skal myndighedsgodkendes 
i relation til sikkerhed og brand.

Inspirationsbillede 
Det er sjovt at kravle op og springe ned.

Motorikhallen ved idrætshøjskolen i Risskov.
www.legestuengyngehesten.dk

Inspirationsbillede 
Trappen skal sikres bl.a.  

så børnene ikke  kan 
komme i klemme under 

trinnene.

BEVÆGELSESSAL

Inspirationsbillede opbevaringsvæg



Inspirationsbillede børnehøvlebænk

Scootere 
øverst på 
skab

Vuggestuebørnene er rigtig glade for deres hule på gangen. Det er 
derfor naturligt at arbejde videre med hulen, så der bliver endnu 
mere plads til leg og fantasi. Her er den forvandlet til en gammel hul 
træstamme, hvor en ugle holder til. Rummet indeni er malet i en lys 
grøn nuance. På gangen inviteres til giftig jord på ”træstubbene”. 
De blå striber (vandløbene) er veje til scooterræs, til at gå på line 
på eller til at kravle efter. Scooterne bor øverst på skabet ved fæl-
lesrummet, så det er pædagogernes valg, hvornår der må køres på 
gangen.

 ”Vandløb” og veje til scooterræs, 
linedans eller til at kravle efter

”Træstubbe” til giftig jord

NATURGANG 

Gulvfolie bruges til forandringen

Den lidt tilfældige placering og størrelse af ”træstubbene” 
appellerer til, at børnene selv finde på at springe, hoppe 
eller kravle, gå på line eller andre lege nyopfundne lege.



Gemmesteder og huler ude: Nedenstående område er godt til huleleg. Det kan 
overvejes at tilføre ekstra beplantning, fx med pil, eller have en stak mælkekasser 
til konstruktionsleg. Her kan der bygges huler som børnene selv kan forandre og 
hvor de kan gemme sig.

Vand, sand og mudder: Adgang til vand i sandkassen på sommerdage.  Det at 
mærke mudder, lave mudderkager og bygge sandslotte. På varmere dage kan 
det at lege med vand give mange timers leg. Det er sjovt at grave og se vandet 
finde nye veje. Det appellerer bredt til de 0-6 årige. Tove og liner: Bakken er god til at spænde tove og liner op. Snurretoppen har al-

lerede ét tov, som børnehavebørnene kan trække sig op ved eller som vuggestue-
barnet kan støtte sig til. Der kan også spændes en ganske lav slagline til linedans 
(balancetræning)

Niveauforskydning: Bakken rummer i sin natur bevægelse. Det er sjovt at løbe 
op, ned, omkring mv. Der kan sættes tove fast og kravles op. Om sommeren indgår 
den fint i et forløb, fx med cykelbane eller som opdeling af legepladsen. Om vinte-
ren er der glide og kælkebakke på legepladsen. Skalamæssigt fungerer Snurretop-
pens bakke fint også for vuggestuebarnet, og kombinationen med rutsjebane er 
fint. En udvidelse kunne være at grave et rør gennem bakken og skabe en tunnel.
 
Sløjfer: En sløjfe eller cirkel får bevægelsen til at fortsætte i modsætning til det at 
løbe frem og tilbage. Forsøg med Læring i bevægelse (Syddansk Universitet 2015) 
fremhæver, at muligheden for at løbe rundt om institutionen giver mere bevægelse 
for børnene. Snorretoppens sløjfe løber omkring bakken, og det kan overvejes om 
stien skal styrkes, så den fx egner sig bedre til (løbe)cykler.

Beplantning: Snorretoppen har to højbede. Det kan overvejes om der kan tilføjes 
flere og suppleres med anden beplantning som fx frugttræer. Frugttræer er smukke 
og fine at iagttage, når de forandrer sig over året. Frugten kan indgå i madlavning 
over bål. Frugtbuske kan give mange timers aktivitet, hvor børnene plukker bær. 

SNURRETOPPEN UDERUM             EKSISTERENDE
”KROP, BEVÆGELSE OG RUMLIGHED” 

Arkitekt Stinne Bjerre
Sundhed og Trivsel / 



Snorretoppen kan evt. tænke uderummet igennem med tanke på nærhedsprin-
cippet, dvs. at legepladsen er let at pakke ud og ned. Haveredskaber, solsejl 
mv. er let tilgængelige og børnene kan selv køre (løbe)cyklerne på plads. Grej 
til sandkassen er i umiddelbar nærhed, der gør det let at starte og afslutte le-
gen.

Snurretoppen efterspørges en lille boldbane/græsflade . Den kan muligvis skabes 
i cirkelslaget til venstre på tegningen. 

Snurretoppen ønsker sig et overdækket uderum. (se forslag) 

SNURRETOPPEN UDERUM             FORANDRING
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SNURRETOPPEN EKSISTERENDE INDERUM

FÆLLESRUM NÆR KØKKEN VUGGESTUENGANG MED DE MANGE DØRE
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GANG MED MANGE DØRE

FÆLLESRUM 
NÆR KØKKEN

VÆRKSTED

KLÆD UD OG 
ROLLELEG

FORDYBELSESHULEN

Risiko og 
tempofyldt

leg 

Leg

PUDELEG

VUGGESTUEN

Leg
Langsom / 
sanselig leg

RUM TIL DANS, SANG OG MUSIK

BEVÆGELSESSALEN



FORDYBELSESHULEN

Nærhed
Åbne/lukke
for indtryk

Kreative 
værksteder

COLLLAGE
SKABS VÆG

Rødt cirkelslag markeres 
i gulvflade fx. med svejst 
linoleum, eller gulvfolie. 
Kan suppleres med tæppe.

Skabsvæg. Fladen lukkes med 
skabslåger for at mindske ind-
tryk. Skabsvæggen kan ud-
smykkes med folietryk

Eksisterende borde. Kan også 
være et enkelt sammenhæn-
gende bord.

Sofa kan suppleres med ekstra 
sofa fra bevægelsesrum.

Boghylder, eksisterende flyttes hertil

Boghylder eksisterende flyttes hertilSofa eksisterende flyttes fra bevægelsesrum
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Væggen udsmykkes med 
knager til udklædningstøj i 
børnehøjde.

Vindueskarmen gøres bredere indrettes til køkkenlege med og ovn. På 
væggen er legetallerkenrække. Gryder er aftegnet på væggen så de er 
let at finde og hænge på plads. Kombinationen af klæd ud og rollelege 
og køkkenleg kan være med til at fastholde legene i længere tid. 

Scenemarkering i gulvflade med 
rødt cirkelslag, fx. med svejst 
linoleum eller gulvfolie. Sce-
netæpper der kan trækkes fra 
hver sin side. Her er også plads 
til at gemme sig.

Scenens vægflader udsmykktes 
med naturtapeter 

KLÆD UD OG ROLLELEG 

Inspirationsbillede: væggen udsmykkes med knager 
til udklædningstøj.

Inspirationsbillede: naturtapet som tapetkulisse, inde 
i scenerummet

I rolleleg leger barnet én eller flere roller, alene eller sammen med andre. Rolleleg kan være god træning for 
barnet, der med legen sætter sig i en andens sted. Børn er nysgerrige på, hvordan mennesker og dyr er i ver-
den, og på at finde ud af hvad, der foregår omkring dem. Med rolleleg kan barnet spille eller forestille sig at 
have en rolle, eller være en bestemt person. Der er en høj grad af socialt samvær forbundet i samspillet om-
kring rollelegen. 



Børne Høvlebænke

Bord i børneståhøjde. 
Under bordet systema-
tisk opbevaring i kasser. 
Blandt andet med en 
rodekasse til træ, hvor 
børnene selv kan finde 
materialer.

Opbevaringsvæg. Værk-
tøjet er aftegnet på væg-
gen, så det er let for bør-
nene at finde ting og selv 
rydde op.

Naturværkstedet er et 
uderum, der kan åbnes 
op med skydedøre, når 
det er i brug. Alternativ 
bibeholdes eksisterende 
dør

Voksenstyret skab, der 
kan låses af. Kan bl.a. 
indeholde mikroskoper.

Inspirationsbillede: 
opbevaringsvæg

VÆRKSTED 

Inspirationsbillede: 
børnehøvlebænk med værktøj

Inspirationsbillede: opbevaringsvægRodekasse 
til trærester



Børne
Høvlebænk

OVERDÆKKET UDERUM 

Overdækket uderum. 
Placeres, så det tager 
mindst muligt lys fra pri-
mære rum. 
Træet beholdes. Rundt 
bord og rund bænk ska-
bes omkring dette.

Inspirationsbillede: siddepladser om et træ Inspirationsbillede: eksempel på overdække

Mellemrum, hvor Snurretoppen har ønske om overdækning. 
Bordet om træet kan evt. etableres til en start

Langsgående bord i børneståhøjde. Her kan værkste-
det evt trække ud 



AKTIVITETSSAL PLADS TIL BEVÆGELSE

Åbne/lukke
for indtryk

Kreative 
værksteder

COLLLAGE
SKABS VÆG

Klapborde så rummet også kan 
bruges ved måltider,

Sofa genbrug fra 
bevægelsesrum

Puderum og samlingstæppe

Lukket skabsvæg, evt. madras-
ser til middagslur/afslapning.
Fast musikanlæg

Bred vindueskarm 
til at kravle op i

Væg med bolde

Optimalt set blødt gymnastikgulv

Inspirationsbillede: opbevaring Inspirationsbillede: Leg med faldskærm Inspirationsbillede: 
Bolde i ophæng



SCOOTER, LINEDANS OG DØRE
Hvis dørene vælges at udsmykkes eller 
males er det vigtigt at vægge står uden 
andet end ophænget til scooter

Inspirationsbillede: placering af scooter/cykel. 
Scooterne hænger højt, så igangsætning og 
afslutning er voksenstyret

Dørene kan males med tavlelak i 
regnbuens farver. Her er let ad-
gang til kridt som børnene kan 
tegne med.

Der kan også vælges et 
tema til udsmykning af dø-
rerne. fx årstidernes skiften. 

Døren til rytmerummet
refererer til musik og dans



RYTMERUM

Skabsvæggen udsmykkes med sang-
lege til umiddelbar inspiration 
På modsat vægflade hænger musik-
instiumenter til børn og voksne

Cirkelslag på gulvet samler op-
mærksomheden om dans og musik

Sanglege med bevægelse kan styrke små børns sprog, fx når børn rører sig til sangen. Børnene lærer ”Jeg gik 
mig over sø og land” ved at trampe, løbe og hoppe og samtidig sætte ord på det, de gør. Enkle sange med 
plads til at lege og røre kroppen skaber en kobling mellem ord og bevægelse – og styrker sproget ved, at bør-
nene får sat ord på det, de gør.
Mia Herskind, ekstern lektor og ph.d. ved DPU/Aarhus Universitet, har forsket i betydningen af bevægelse for børns leg og læring. 

Sanglege med bevægelse styrker små børns sprog. Særligt melodien, rytmen og bevægelsen gør det lettere at 
huske de ord, børnene hører i sangen.
Kjeld Fredens, Adjungeret professor og hjerneforsker, Institut for Læring og Filosofi (HUM), Ålborg Universitet 

Viden på Tværs: ”Sprog og bevægelse hænger sammen” Af Motorik og Sprog 01/03/2016 
www.vpt.dk/dagtilbud/sprog-og-bevaegelse-haenger-sammen

Tegningerne på 
skabsvæggen er

 af Sussi Bech  
Reference:

 www.sussibech.dk



TUMLEPLADS

Bred rutsjebane. Børnene kravler 
op langs væggen og rucher ned. 
Under rutsjebanen er en hule med 
forhæng og lys. 

Eksisterende borde. 

Tumleflade Lukket skabsvæg

Sækkestolehjørne 
Eksisterende boghylde på væg. 
Alternativt kan eksisterende 
sofa beholdes.

Eksisterende klapbord med spejl 
monteret på bagsiden
Bordplade med plads til legerekvi-
sitter. Ståhøjde til vuggestuebar-
net. Alternativt kan hjørnet udfor-
mes som køkken/butik

Inspirationsbillede: hulestemning under trappenInspirationsbillede: bordplade med plads til 
legerekvisitter.

Skabet lukke af for at skabe mere visuel ro.

I bevægelsesmæssig sammenhæng skal begrebet rumlighed forstås helt bogstaveligt som om-
råder med fri plads. Optimalt set er pladsen permanent fri.  Her er området  markeret med en 
blød gulvflade. Skabet er lukket og har en sammenhængende udsmykning. 

Skabsvæggen 
kan laves hvor 
børnene kan 
åbne til små 
huler.



FÆLLESRUM

Samlingstæppe
Vindue lukkes af fx med 
lyddæmpende billeder 
fra børneunivers

Skabsvæg
opbevaring gulv til loft

Ny dør
forbedrer akustikken og 
mindsker lugtgener

Siddepladser ved 
vindueskarmen

Vuggestuen og børnehavens fællesrum har brug for at 
kunne adskilles i forhold til lyd- og lugtgener. Køkkenet 
og børnehavebørnenes spiseplads ligger i dag i umiddel-
bar nærhed af vuggestuens puslerum.

Det er dejligt at sidde ved dagslys og udkig. Kan være et 
godt sted at fordybe sig for børnene

Køkkendøren males sort med tavlelak. 
Overvej, om der kan være et vindue i 
børnehøjde. På døren kan fx tegnes/
beskrives dagens mad.

Gemmested
Hule med forhæng puder og lys. Rum-
met kan fint fremhæves med en farve 
indvendig.
Over hulen er der opbevaring til loft 
- tilgængelig for voksne. Her kan evt. 
være musikanlæg.

Hyggekrog puder blødt underlag. 
Boghylde på væg. Plads til at vinke
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