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AKTIVITETSTEMA – KROP, SANSER OG BEVÆGELSE  

Dette hæfte handler om, hvordan I arbejder med aktivitetstemaet ”Krop, 

sanser og bevægelse”.  

   

I hæftet kan I læse om ”Krop, sanser og bevægelses” betydning for børns 

trivsel, læring, udvikling og dannelse, og hvordan I skal arbejde med det.  

På baggrund af forskning er der udpeget fokusområder, som er væsentlige i 

dagtilbuddenes arbejde med at understøtte børns viden om, erfaring med 

og forståelse af ”Krop, sanser og bevægelse”. Fokusområderne er 

præsenteret i hæftet.  

Når I tilrettelægger jeres indsats, skal I på baggrund af jeres viden om den 

enkelte børnegruppes kompetenceprofil vælge et eller flere fokusområder 

inden for krop og bevægelse, som I vurderer er relevante for den konkrete 

børnegruppe.  

Hæftet udpeger en række pædagogiske principper for arbejdet med 

aktivitetstemaet ”Krop, sanser og bevægelse”. Principperne skal være 

grundlæggende i jeres interaktion med børnene og for de fysiske rammer.  

Derudover giver hæftet inspiration til forskellige typer af aktiviteter, som I 

kan arbejde med, og et eksempel på, hvordan I kan koble arbejdet med 

aktivitetstemaet med læringstemaerne ”Alsidig personlig udvikling”, ”Social 

udvikling”, ”Kommunikation og sprog” og ”Science”.  

KROP, SANSER OG 

BEVÆGELSE  

Børn er i verdenen gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, 

eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – 

lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel. Kroppen er et stort og 

sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring og viden samt 

følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og 

relationsdannelse udgår fra kroppen. Læringsmiljøet i dagtilbuddet skal give alle 

børn, herunder de børn, som har begrænsede erfaringer med krop, sanser og 

bevægelse, mulighed for at deltage i fællesskaber, aktiviteter og leg, og det 

pædagogiske personale skal motivere børn til at bevæge sig ved at vise glæde 

ved bevægelse og kropslig udfoldelse.   

Børnene skal inviteres til at få mange forskellige kropslige erfaringer i et 

læringsmiljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber, og 

hvor det pædagogiske personale understøtter det enkelte barn og skaber 

fleksible, inkluderende læringsmiljøer. Det pædagogiske personale er nysgerrigt 
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og udvælger og følger bevidst børnenes bevægelsesinitiativer, så børnene 

oplever selv- og medbestemmelse som en naturlig del af deres dannelsesproces.   

Forældre inddrages via dialog og som samarbejdspartnere med hensyn til at give 

børnene gode betingelser for bevægelse, fx ved at dele pædagogiske 

overvejelser om værdien af risikoorienteret leg og det at udfordre og følge 

børnenes bevægelsesmæssige interesser.  

KROP  

Kropsidentiteten udvikles gennem kropslige erfaringer i sociale samspil, og 

barnet skal derfor i det pædagogiske læringsmiljø have mulighed for at erfare 

verdenen både med og gennem kroppen.  

Kroppen har en fysisk dimension – et biologisk system, der består af mange dele 

med forskellige funktioner, samspil og reaktioner. Herudover har kroppen en 

eksistentiel dimension.  

SANSER  

Ved hjælp af sanserne opfatter og begriber barnet verdenen. Det pædagogiske 

læringsmiljø skal derfor stimulere de tre motoriske grundsanser:  

• den vestibulære sans/balancesansen  

• muskel-led-sansen•  følesansen/taktilsansen sammen med de 

øvrige fire sanser:  

• lugtesansen  

• synssansen  

• smagssansen  

• høresansen  

Det har afgørende betydning for barnets motoriske udvikling og 

automatiseringen af bevægelser.  

Et sanseligt læringsmiljø skal tilgodese en æstetisk dimension, hvor barnets 

legende undersøgelser og kreative eksperimenter med bevægelse er i centrum. 

Der skal både være plads til barnets kropslige ”væren” og ”gøren”.  

BEVÆGELSE  

Bevægelse handler om aktivt at udforske verden og kroppens muligheder alene, i 

børnefællesskaber, sammen med pædagogisk personale og i samspil med de 

fysiske omgivelser ude og inde.  

I bevægelsesfællesskaber udvikler barnet kropslige og sanselige indtryk og 

udtryk og styrker sin evne til at aflæse og forstå andres kropssprog.  

Arbejdet med ”Krop, sanser og bevægelse” handler altså om at understøtte 

børnene i at forstå og mestre deres krop og om at udvikle deres motorik, 

sanser, udholdenhed, styrke og koordination.  

En række forskningsresultater dokumenterer en sammenhæng mellem fysisk 

aktivitet og læring, og at fysisk aktivitet kan understøtte mental og 

følelsesmæssig udvikling. Studier viser, at børns kropslige kompetencer spiller en 

rolle for, hvordan børnene oplever sig selv, og at børns motoriske udvikling har en 

væsentlig betydning for deres alsidige udvikling og livskvalitet. Det er derfor 

centralt, at bevægelse er en del af børnenes hverdag, og at børnene får mulighed 

for at deltage i forskelligartede fysiske aktiviteter, også ud over de uger, hvor der 

arbejdes målrettet med temaet ”Krop, sanser og bevægelse”.  
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Fysisk aktivitet forbedrer børnenes problemløsning, logiske tænkning, 

rumopfattelse, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed og kan 

være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale 

processer. Dette kræver varierende fysiske aktiviteter, som giver børnene 

passende udfordringer.  

Pædagogisk arbejde med bevægelse, sanser og motorik har positiv betydning i 

forhold til børnenes sociale udvikling, når arbejdet med ”Krop, sanser og 

bevægelse” er tilrettelagt på en måde, hvor alle børn inkluderes, leger og er i 

kontakt med hinanden. Gennem arbejdet med ”Krop, sanser og bevægelse” bliver 

børnene opmærksomme på deres egne og andres kropslige reaktioner. Det er 

med til at udvikle børnenes evne til at forstå og respektere både sig selv og 

andre.  

Der fokuseres på tre læringsområder, som dækker væsentlige dele af 

arbejdet med ”Krop, sanser og bevægelse”.   

   

 

MOTORIK OG SANSER  

PEJLEMÆRKE FOR MOTORIK OG SANSER:   

Børnene udfordres, opmuntres og understøttes i at udvikle motorik 

og sanser.  

Udviklingen af børnenes sanser og motorik hænger tæt sammen. De 

vigtigste sanser for den motoriske udvikling, også kaldet de primære 

sanser, er:  

• Den vestibulære sans, der bl.a. registrerer hovedets og dermed  kroppens 

forhold til omgivelserne, og som har stor betydning for vores samlede 

balance  

• Muskel-led-sansen, der registrerer spændinger i muskler og sener og 

bruges til at finjustere alle bevægelser, så man bruger lige præcis 

tilstrækkelig muskelkraft til at gennemføre bevægelsen hensigtsmæssigt  

• Følesansen, der registrerer kulde, varme, overflader, ubehag og   

velbehag. Følesansen sidder overalt på huden og på overfladen af de 

  

  KROPSFORSTÅELSE   MOTORIK OG SANSER   
FYSISK UDHOLDENHED,   

STYRKE OG    

KROPSMESTRING   

KROP, SANSER OG BEVÆGELSE   
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fleste slimhinder og har betydning for oplevelsen af berøring, tryk,  

temperaturer og den samlede kropsbevidsthed  

Den motoriske udvikling i 0-6-årsalderen kræver gentagelser og alsidighed.  

FYSISK UDHOLDENHED, STYRKE OG KROPSMESTRING  

PEJLEMÆRKE FOR FYSISK UDHOLDENHED, STYRKE OG  KROPSMESTRING:   

Børnene udfordres fysisk og præsenteres for alsidige 

bevægelsesoplevelser med mulighed for gentagelser.  

Børn bliver fysisk udholdende, når de udfordrer deres kredsløb, puls og 

åndedræt, og de udvikler og styrker deres muskler ved at bruge deres 

forskellige muskelgrupper gennem alsidige bevægelsesaktiviteter. Studier 

relaterer fysisk aktivitet, fysisk udholdenhed og styrke til børns 

opmærksomhedsevne og evne til at huske.  

Børn mestrer kroppen, når de kan lave tilsigtede bevægelser. Når barnet fx 

kan løfte en kop med vand med præcis så meget kraft, at vandet ikke 

skvulper over. At lære at mestre sin krop kræver gentagelser. Derfor er det 

vigtigt, at I giver jer god tid og har tålmodighed til at lade børnene øve sig, 

fx i at hælde vand op i en kop.  

KROPSFORSTÅELSE  

PEJLEMÆRKE FOR KROPSFORSTÅELSE:   

Børnene får erfaringer med kroppens muligheder og begrænsninger 

og kendskab til egne og andres grænser.  

Ved at lære sin egen krops muligheder og begrænsninger at kende får 

børnene kropsbevidsthed og udvikler kropsidentitet. Erfaringer med 

kroppens muligheder og begrænsninger giver børnene kendskab til egne 

grænser med hensyn til fx at være tæt på andre. Det er udgangspunktet for 

at kunne sætte egne grænser for kropslig nærhed og at lære at respektere 

andres grænser.  

PÆDAGOGISKE  

PRINCIPPER  

I KOMPAS er der fokus på at skabe et dynamisk samspil mellem barnet/ 

børnegruppen, det pædagogiske personale og det faglige indhold af jeres 

aktiviteter.  

I ”Den pædagogiske læreplan – GULDBORGSUND” beskrives de generelle 

pædagogiske principper for interaktionen mellem børn og voksne i et 

dynamisk læringsmiljø. Ud over de generelle principper skal I have fokus på 
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pædagogiske principper for interaktion og de fysiske rammer, særligt i 

forhold til arbejdet med ”Krop, sanser og bevægelse.”  

Det er vigtigt, at I drøfter med hinanden og får et fælles billede af, hvordan 

principperne skal præge jeres interaktion med børnene i de forskellige 

situationer i løbet af dagen: i jeres planlagte pædagogiske aktiviteter, i 

jeres daglige rutiner fx spisning, samling, når I tager overtøjet på for at gå 

tur, osv. og i den interaktion, der opstår spontant i hverdagen.  

PRINCIPPER FOR INTERAKTION  

Det er vigtigt, at I reflekterer over, hvordan I kan udfolde følgende 

principper for interaktionen med børnene i jeres arbejde med ”Krop, sanser 

og bevægelse”.   

PRINCIPPERNE HANDLER OM AT:  

• Understøtte, at børnene bliver motiverede for bevægelse og oplever, at 

fysiske aktiviteter er meningsfulde  

• Præsentere børnene for fysiske aktiviteter, der har forskellige grader af 

kompleksitet og give særligt de yngste børn mulighed for at gentage 

bevægelser, så de bliver automatiserede  

• Tage del i fysiske aktiviteter og lege, selv være fysisk aktive og udvise 

glæde ved fysisk aktivitet  

• Have fokus på fysiske aktiviteter både i de strukturerede aktiviteter og i 

jeres daglige rutiner.  

PRINCIPPER FOR FYSISKE RAMMER  

De fysiske rammer indenfor og udenfor har betydning for jeres arbejde med 

”Krop, sanser og bevægelse”. Det er vigtigt, at I reflekterer over, hvordan I 

kan udfolde følgende principper for de fysiske rammer i jeres arbejde med 

”Krop, sanser og bevægelse”.  

PRINCIPPERNE HANDLER OM, AT:  

• Indretningen af rummene giver mulighed for at skabe spændende 

bevægelsesarenaer, fx slalombaner eller forhindringsbaner. I kan fx  

investere i multifunktionelt inventar og se med nye øjne på det  inventar, 

I har, og anvende det på nye måder  

• Ude- og indearealer indrettes, så de indbyder til, at børnene udforsker og 

går på opdagelse  

• Børnene selv har mulighed for at opsøge redskaber og materialer  

• Voksne og børn er klædt på, så de kan bevæge sig både inde og ude.  
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EKSEMPLER PÅ  

AKTIVITETER  

I bidrager til at stimulere børnenes lyst og motivation til at bevæge sig, når 

I selv er aktive og opfordrer børnene til at deltage i et fællesskab om fysiske 

aktiviteter, der svarer til børnenes udvikling.  

Aktivitetsforslagene nedenfor er rettet mod voksenarrangerede aktiviteter i 

smågrupper. I kan også lade jer inspirere af pejlemærker og principper for 

”Krop, sanser og bevægelse”, når I indgår i lege igangsat af børn.  

I kan styrke børnenes sanser og motoriske udvikling gennem aktiviteter og 

lege, der er målrettet de primære sanser, og som understøtter, at børnene 

bevæger sig alsidigt:  

• Den vestibulære sans styrkes ved aktiviteter, hvor børnene vipper, 

drejer og bevæger kroppen og hovedet, fx ruller, gynger, slår  kolbøtter, 

svinger og hopper og for de små børn, når de går i ujævnt terræn. Det 

kan være aktiviteter på gynger, i hængekøjer, på en stor bold eller tumlen 

ude.  

• Muskel-led-sansen styrkes ved aktiviteter, hvor børnene bærer  

forskellige genstande, skubber og trækker ting, eller hvor kroppen 

fungerer som vægt, fx når børnene går, hopper eller klatrer og bruger 

kræfterne.  

• Følesansen stimuleres ved aktiviteter, hvor børnene bliver berørt,  eller 

de rører ved materialer, der føles forskellig. Det kan være at røre ved 

sand, vand, mad, glatte/ru underlag, at gå på bare tæer inde og ude, at 

de giver hinanden massage, eller at de leger med ler eller  fingermaling.  

• Muskelstyrke udvikles gennem aktiviteter, hvor børnene bruger deres 

muskler, fx når børnene skubber, trækker, graver, løfter, flytter rundt på 

ting, klatrer eller møver sig rundt. Det er vigtigt, at børnene deltager i 

mange forskellige aktiviteter, så de styrker de forskellige muskelgrupper.  

• Udholdenhed understøtter I ved aktiviteter, der udfordrer kredsløbet, 

puls og åndedræt. Det kan fx være aktiviteter, hvor børnene løber, leger, 

cykler, forcerer bakker, hopper, bevæger sig i motorikbaner, leger vildt 

eller danser.  

• Kropsmestring understøttes gennem aktiviteter og lege, hvor 

færdigheder, der mestres på et givent udviklingstrin, gentages, fx at 

hoppe ned og lande, slå kolbøtter, danse og balancere.  

• Kropsforståelse understøttes gennem aktiviteter og lege, der giver 

børnene forståelse af, hvordan kroppen fungerer, fx sammenhængen 
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mellem at løbe og mærke, at hjertet slår, og at tørsten øges efter fysisk 

aktivitet. Aktiviteter, hvor børnene kravler over og under ting, klatrer op, 

deltager i afspænding mv., understøtter også kropsforståelsen.  

EKSEMPEL PÅ   

PÆDAGOGISK   

FORLØB  

Når I skal arbejde med ”Krop, sanser og bevægelse”, skal I på baggrund af 

børnegruppens kompetenceprofil vælge læringsområder og læringsmål for 

temaerne ”Alsidig personlig udvikling”, Social udvikling”, ”Kommunikation 

og sprog” og ”Science”.  

I kan i vejledningshæftet om ”Læringstemaer” læse mere om, hvordan I 

griber det an.  
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Her følger et eksempel på læringsaktiviteter inden for ”Krop, sanser og 

bevægelse”, hvor der er valgt læringsområder og læringsmål for de fire 

læringstemaer og to pejlemærker inden for ”Krop, sanser og bevægelse”, 

som det pædagogiske personale har vurderet er relevante for den konkrete 

børnegruppe.   

Eksemplet giver inspiration til strukturerede aktiviteter, I kan gennemføre i 

mindre grupper.  

Vi planlægger at arbejde med fysisk udholdenhed, styrke og kropsmestring, 

fordi særligt de store børn er meget optagede af at løbe om kap, og vi 

ønsker at følge deres optagethed af hurtighed, udholdenhed og 

kropsmestring samtidig med, at vi gerne vil understøtte, at deres fysiske 

aktivitet bliver alsidig.  

VI HAR PRIMÆRT FOKUS PÅ PEJLEMÆRKET:  

• Børnene udfordres fysisk og præsenteres for alsidige  

bevægelsesoplevelser med mulighed for gentagelser.  

VI KOMMER OGSÅ RUNDT OM ANDRE OMRÅDER INDEN FOR KROP OG 

BEVÆGELSE OG PEJLEMÆRKET:  

• Børnene udfordres, opmuntres og understøttes i at udvikle  motorik 

og sanser.  

  

Social    

udvikling   

Kommunikation    

og sprog   

Science   

Alsidig personlig    

udvikling   
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Under overskriften ’Pulsen op’ planlægger vi et pædagogisk forløb for 

børnene, hvor vi gennemfører aktiviteter med fokus på krop og bevægelse 

inde og ude og i de udearealer, der er i lokalområdet.  

  

•   Børnene skal udfordre deres udholdenhed, styrke og kropsmestring ved  

forskell ige lege og aktiviteter, der har løb som omdrejningspunkt   

•   Sanserne understøttes af aktiviteterne og af, at vi triller og masserer  

hinanden.   

Vi er i forældresamarbejdet særligt opmærksomme på at orientere  

forældrene om vores forløb fra start til afslutning. Vi sætter vores plan for  

forløbet og beskrivelse af de læringsmål, vi arbejder med, op et synligt  

sted. Vi supplerer løbende med fotos og b eskrivelser af vores forskellige  

aktiviteter, så forældrene kan være med til at understøtte arbejdet med  

læringsmålene.   



12    



13    



14    



15    



16   


