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14 TEMA: BØRN OG MOTORIK - WE MOVE YOU

Abstrakt: 
Artiklen tager udgangspunkt i arbejdet med 
motorik i børnehaven og indskolingen. Et cen-
tralt omdrejningspunkt er balancen mellem 
fri leg og styrede aktiviteter i bestræbelserne 
på motorisk udvikling. Dagtilbudsloven og de 
6 læreplanstemaer samt folkeskoleloven og 
fælles mål 2009 bruges som afsæt til diskus-
sionen sammen med praksiserfaring fra ar-
bejdet med motorik på en folkeskole. Desuden 
diskuteres samarbejdet mellem henholdsvis 
børnehaven og skolen samt skolen og SFO i 
nutid og fremtid. 

Fri leg versus voksenstyrede
aktiviteter
En udtalelse fra landets socialminister i for-
sommeren 2011 om, at der er for meget hip-
piepædagogik i de danske daginstitutioner 
måtte nødvendigvis give heftig debat. Ønsket 
om mere struktur og organisering i børneinsti-
tutionerne er blevet opfattet meget forskelligt. 
Pædagogerne blev vrede, fordi de ikke vil kal-
des hippier og mener, at der er meget styr på 
børnenes leg og den faglige mening med den.

Ministeren baserede blandt andet sin hold-
ning på forskning som Cand. Pæd. Ole Henrik 
Hansen er i gang med omkring arbejdet i dag-
institutioner. Ét af de resultater forskningen i 
følge Hansen viste, var, at der i de fleste af de 
institutioner han har undersøgt, er tale om 
temmelig uorganiseret og planløs struktur. 
Men er det så forkert at lege uden, at voksne 
superviserer og vejleder? ”Nej”, siger Dion 
Sommer, professor i udviklingspsykologi ved 
Aarhus Universitet. Han vil gerne forsvare den 
frie leg. I programmet forsvar for fri leg (Friis, 
2011) diskuteres på forskellig vis balancen mel-
lem den fri leg og voksenstyrede aktiviteter og 
denne balances betydning for børns udvikling. 
Balancen mellem de frie og de mere strukture-
rede aktiviteter finder vi også essentiel, når 
man arbejder med motorik i børnehaven og 
indskolingen. Balancen kan være svær at finde, 
og det er næppe muligt at opnå konsensus 
om, hvad den rette balance er. Vi kan ikke med 
sikkerhed vide, om vi har ramt plet for Mia, 
Emilie og Tobias ude i den pædagogiske prak-
sis, eller om vores indsats kunne have været 
endnu bedre eller anderledes skruet sammen.

Artiklen vil komme med konkrete erfaringer 
fra praksis, der primært arbejder indenfor sty-
rede aktiviteter og diskutere dette i forhold til 
mere frie rammer for udfoldelse. 

Børnehaven og indskolingen
– hvad er udgangspunktet 
Børnehaven arbejder ud fra dagtilbudsloven 
(LBK nr. 668, dagtilbudsloven). Børnehave-
klassen og den øvrige indskoling arbejder ud 
fra folkeskoleloven (LBK nr. 393, Folkeskolelo-
ven). Begge love har på forskellig vis bevæ-
gelse, motorik, leg og læring med som delele-
menter i det samlede lovgrundlag. 

Der er altså tale om to institutioner, der begge 
skal arbejde med motorik og bevægelse i det 
daglige arbejde. Hvordan dette gøres er der 
naturligvis og heldigvis forskel på. Der er for-
skel fra børnehaven til skolen jf. de forskellige 
love disse institutioner er underlagt som net-
op skitseret. Der er forskel fra den ene børne-
have til den anden og fra den ene skole til den 
anden, alt efter geografisk placering, størrelse, 
prioriteringer, ansattes forudsætninger osv. 

Motorik i
børnehaven og indskolingen 
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Dagtilbudsloven
§7, stk. 5: Dagtilbud skal i samarbejde med 
skolerne skabe en sammenhængende over-
gang til skole og fritidstilbud. 
§8: Pædagogiske læreplaner. Der skal i alle 
dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk 
læreplan. Den pædagogiske læreplan skal be-
skrive dagtilbuddets mål for børnenes læring 
inden for 6 temaer, herunder krop og bevæ-
gelse. Under dette tema står der blandt andet, 
at man ved at styrke børns udvikling af moto-
riske færdigheder, styrke, udholdenhed og 
bevægelighed, også styrker deres forudsæt-
ninger for at udvikle sig, og at dagtilbuddet 
har mangfoldige rammer og muligheder for 
at udfordre børnene til at bevæge sig (LBK nr. 
668, dagtilbudsloven).

FOTOS: THOMAS PIASTER
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De følgende afsnit vil komme med konkrete 
eksempler på arbejdet i praksis. Praksis tager 
udgangspunkt i indskolingen og det arbejde 
den ene af forfatterne til denne artikel, Ann 
Nørskov Piaster, har været en del af. 

Erfaringerne fra
Usserød Skole og SFO 
Med udgangspunkt i det pædagogiske begreb 
handlekompetence (Rønholt, 2008) kan man 
betragte kropslige kompetencer (herunder 
motoriske) som en grundlæggende del af et 
barns dannelse og dermed udvikling til kom-
petent borger og menneske. For personer som 
arbejder professionelt med børns udvikling er 
det oplagt at forholde sig systematisk og mål-
rettet til denne del af deres vækst og udvik-
ling. Usserød Skole har de sidste fire år haft 
fokus på elevernes motoriske forudsætninger. 
Inspirationskilderne til dette arbejde er blandt 
andet erfaring fra Ballerup (Ballerupprojek-
tet), Bunkeflo (Bunkeflo) og SPARK (Ratey, 
2008), der alle har styrkelse af krop og moto-
rik som udgangspunkt. En grundlæggende ide 
om at et tidligt og målrettet fokus på elever-
nes motorik giver dem gode forudsætninger 
for at klare sig godt i skolen og deres videre liv, 
har været en ledetråd i arbejdet. De konkrete 
indsatser på skolen har haft følgende over-
skrifter (Møller & Piaster, 2009/2010):
•	 Motorik	i	0.	klasserne	
•	 Ekstra	indsats	for	elever	i	0.	klasse	med
 vanskeligheder
•	 Skolesport	–	et	initiativ	i	samarbejde
 med Dansk Skoleidræt
•	 Legepatrulje1

•	 Bevægelse	i	alle	fag

Motorik i børnehaveklasserne 
På Usserød Skole har man gode erfaringer 
med at udfordre og træne alle eleverne i 0. 
klasserne. Dette ud fra en logik om en fore-
byggende indsats, hvor man arbejder med det 

potentiale alle børn har snarere end at ud-
bedre mangler hos børnene. Eleverne bliver 
typisk taget ud af undervisningen i grupper 
på 4 elever for at deltage i motorisk træning i 
25-30 minutter. Herefter laves der små hold 
med de ”usikre” elever, som træner i grupper á 
3-5 elever i 30 minutter om ugen i ca. 6 uger. 

Fra januar 2011 har man prioriteret bevægelse 
i 0. klasse ved, at alle får ca. 1 lektion idræt 
mere om ugen. Elever, lærere og pædagoger 
er meget glade for den ekstra times bevægel-
se. Pædagogerne og lærerne giver bl.a. udtryk 
for, at de kan se, at eleverne har udviklet sig 
rent motorisk, og at det efterfølgende giver 
mere ro i klassen. Eleverne virker mere oplagte 
og motiverede. 

Ekstra indsats for elever i
0. klasse med vanskeligheder
De ”usikre” elever går på enten et boldhold el-
ler et kryds og balancehold (ud fra en vurde-
ring af hvad eleverne kunne i begyndelsen af 
0. klasse). Der arbejdes typisk på opsatte mo-
torikbaner. Ved Kryds og balancebanen arbej-
des der blandt andet med at være placeret i en 
gynge for styrkelse af elevernes vestibulær-
sans, almindelige kolbøtter og træstamme rul. 
Der er desuden balance-bomme placeret tæt 
på gulvet, og eleverne får bevægelsesmæssige 
erfaringer ved på forskellig måde at gå på 
sjippetove, på kryds, hoppe, forlæns, baglæns, 
harehop over forhindringer m.m. Boldbanen 
har typisk elementer med bowling, ram i kurv, 
kast	op	i	luften	–	lad	falde	ned	og	gribe	m.v.	
Alt sammen for at træne eleverne til blandt 
andet at kunne kaste og gribe bolden, og der-
med styrke deres øje hånd-koordination. Der 
gives instruktion og feedback til den enkelte 
elev, og der stilles nye opgaver efterhånden 
som eleverne får styr på en opgave, således at 
for eksempel repertoiret i at kaste udvikles og 
ikke går i stå. 

Det bemærkelsesværdige er, at eleverne på de 
”usikre” hold efter 6 uger (ca. 3 timers træ-
ning) alle indtil nu har udviklet sig til et ni-
veau, så de ikke har behov for specialtræning. 
Erfaringen fra projektet er med andre ord, at 
denne begrænsede indsats bevirker, at de ele-
ver, som ellers risikerer at blive hæmmet af 
deres manglende udvikling, bringes op på et 
niveau, som de kan udvikle sig videre fra sam-
men med deres klassekammerater. De inklu-
deres i fællesskabet og de kan deltage på lige 
fod med de andre børn i lege, hvor bevægelse 
er en central del. Denne ekstra træning har 
været medvirkende årsag til, at der ikke har 
været børn fra Usserød Skole på det kommu-
nale motorikhold2. 

Fælles mål 2009, trinmål 
I folkeskolen er de enkelte trinmål for det en-
kelte klassetrin væsentlige at forholde sig til. I 
faghæfte 23 om fælles mål i børnehaveklassen 
(Fælles mål 2009) står der blandt andet, at et af 
6 temaer er bevægelse og motorik. Herunder 
skal man arbejde med varieret brug af kroppen, 
kombination af sproglige aktiviteter med fysi-
ske handlinger, beherskelse af finmotoriske be-
vægelser samt udnytte skolen og dens legeom-
råder og dens muligheder og begrænsninger. 
Under trinmål for 2. klasse i idræt er der ikke 
færre end 16 punkter. Et mindre udpluk af 
disse punkter: 
•	 Man	skal	kunne	kontrollere	grundlæggende	

bevægelser, først og fremmest gå, løbe, 
hoppe, hinke, vende og dreje

•	 Kunne	 udføre	 simple	 balancer	 og	 kryds-
funktioner

•	 Udføre	enkle	handlinger,	først	og	fremmest	
kaste, gribe og sparke.

 (Fælles mål 2009, trinmål 2. klasse, idræt)
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Skolesport
Et nyt tiltag på Usserød Skole er, at de idræt-
susikre og ikke foreningsaktive børn nu har 
mulighed for at tilmelde sig til skolesport. 
Skolesport er idræt i kendte omgivelser med 
en kendt lærer og ikke mindst nogle junio-
ridrætsledere. Junioridrætsledere er elever fra 
7. og 8. kl. fra egen skole, der gennemgår en 
uddannelse bestående af 8. moduler. På de 8. 
moduler af 1½ times varighed kommer ele-
verne igennem emner som idrætsskader, un-
dervisningsformer, anatomi, fysiologi, hvor-
dan man er som rollemodeller, praktiske 
øvelser m.m. Tiltaget har været i gang siden 
august måned og der var mange ansøgere 

både til junioridrætsleder og på skolesports-
holdet. De første erfaringer er, at eleverne vir-
ker glade og aktive, når de er til skolesport. 
Det at det er nogle af ”de store” elever (junio-
ridrætsledere) der er med til at undervise, gør 
det meget attraktivt at gå til skolesport. Det er 
ret sejt at kunne hilse på de store i skolegår-
den og på gangene.

Bevægelsesvejleder
Usserød Skole vil gerne have bevægelsen til at 
være en naturlig del af hverdagen. I frikvarte-
rerne er der legepatruljer, efter skole er skole-
sporten kommet til. Tiltaget med at vejlede 
kolleger om bevægelse skal være med til også 
at have bevægelsen som en del af undervis-
ningen, når der ikke står idræt på skemaet. På 
denne måde bliver bevægelse en del af dag-
ligdagen i såvel timerne, frikvartererne som 
efter skoletid (SFO).
 
Hvad kan vi bruge erfaringerne
fra Usserød Skole til?
Ovenstående eksempler giver først og frem-
mest mening i den konkrete kontekst med de 
konkrete børn og de konkrete pædagoger og 
lærere, der deltager. Dermed også være sagt, 
at dette ikke nødvendigvis er løsningen for 
alle. Det der derimod bør give mening for alle, 
der skal arbejde med motorik og bevægelse 
for børnehavebørn og børn i indskolingen er, 
at finde den rette balance mellem mere vok-
senstyrede aktiviteter og den mere frie ramme 
eller leg. Erfaringen fra Usserød Skole er, at vil 
man opnå, at børnene med tryghed indgår i 
selvstyrede børneaktiviteter, hvor de har tillid 
til egen krop og dens muligheder, skal vi også 
lægge beslag på noget af børnenes tid for at 
udfordre og stimulere dem. Det er at tage de-
res motoriske udvikling alvorligt. Motoriske 
færdigheder og kompetencer er en væsentlig 

forudsætning for en positiv selvforståelse og 
god forudsætning for at indgå i alsidige so-
ciale sammenhænge også uden for strukture-
rede rammer. Tilbage til balancen mellem fri 
leg og motorisk træning. Det er ingen mod-
sætning men et både og. Hvad udvikler bør-
nene mest rent motorisk? Tager vi ”solstråle-
historien” med Filuca var det, at hun kom på 
et motorikhold afsættet til, at hendes motori-
ske udvikling fik fremgang. Det der herefter 
sker på legepladsen er mindst lige så vigtigt. 
Her eksperimenterer hun videre, da hun har 
opnået den fornødne tryghed. Dette er Jør-
gensen m. fl. også inde på i deres artikel, hvor 
de sondrer mellem legen som den eksperi-
menterende og kreative dimension og fordy-
belsen, som handler om den målrettede træ-
ning (Jørgensen 2011). Filuca fik først en 
målrettet træning og var på dette grundlag i 
stand til at agere i de friere ramme. Hvis ele-
vernes motorik skal fremmes, skal vi finde ba-
lancen mellem disse. Er børnenes dagligdag 
udelukkende baseret på det frie valg, vil en 
udvikling risikere at gå i stå, da børn (ligesom 
voksne i øvrigt) også skal have vist vejen, for 
at følge den. Hvis eleverne stilles en åben op-
gave om at bevæge sig hen over gulvet, kan 
outputtet tænkes at være forudsigeligt med 
lav grad at kreativitet, mens opgaven om at 
bevæge sig hen over gulvet med lidt mere 
specifikke krav og fastere rammer kan resul-
tere i et mere varieret løb og mere varierede 
bevægelser (Jensen, 2011). Pointen er, at de 
strukturerede aktiviteter er med til at udfor-
dre, stimulere og udvikle børnene og gøre 
dem i stand til at udfylde den frie ramme. Er 
dagligdagen derimod plastret til med struktur, 
risikerer man, at motivationen daler, og der-
med er betingelserne for succes alt andet lige 
ringere. Den frie ramme med selvstyrede bør-
neaktiviteter skal have plads, så børnene selv 

En solstråle historie fra praksis
Filuca fra 0. klasse har aldrig hverken hinket 
eller lavet kolbøtter. Hun er en faglig dygtig 
pige og god til det finmotoriske, men meget 
begrænset i sit øvrige bevægelsesrepertoire. 
Dette indebærer, at hun ikke deltager i lege 
hvor fysiske aktiviteter er i fokus. Pædago-
gerne i 0. klasse fortæller, at hendes forældre 
har ladet hende sidde meget alene med perle-
plader og malebøger. Hun kommer derfor på 
det lille eksklusive hold med ”usikre” elever. 
Det viser sig meget hurtigt, at Filuca er glad 
for at bevæge sig. En helt ny verden åbner sig 
for hende med en masse nye bevægelsesmøn-
stre. Efter nogle træningsgange på holdet 
sammen med andre børn, der også har behov 
for at få ekstra motorisk træning, kommer 
hun efterhånden på niveau med klassekam-
meraterne. Filuca kan nu være med på lige fod 
i frikvartererne, og det er tydeligt, at hun får 
en ny rolle sammen med kammeraterne, fordi 
hun kan være med i legene. 
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kan udfolde kreativiteten, så de får tillid til 
egen krop og dens muligheder og kan ekspe-
rimentere på egen hånd. Der bør efter vores 
opfattelse altså både være fri leg og mere 
strukturerede aktiviteter i såvel børnehaven 
som indskolingen. Børn bliver gode til det de 
øver sig på (Wiegaard 2011). Nogle gange gør 
de det i den frie ramme og andre gange i den 
strukturerede aktivitet. 

Overgangen fra børnehaven
– skolen 
I overgangen fra børnehaven til børnehave-
klassen, sker der et skifte. En pædagogstude-
rende, der havde været i praktik både i en 
børnehave og i en børnehaveklasse konstate-
rede nøgternt i sin beskrivelse af forskellen 
mellem de to steder: 
”I børnehaven arbejdes der mest med børns 
leg og deres sociale kompetencer og i børne-
have-klassen arbejdes der meget med under-
visning af børnene” (uddrag fra praktikdokument, 

pædagogstuderende)

Dette skifte og den forskel der er i henholdsvis 
skole og børnehave er Dion Sommer også inde 
på i tidligere nævnte radioudsendelse om for-
svaret for den frie leg (Friis, 2011). 

Udviklingen af de sociale kompetencer gen-
nem (den frie) leg er vigtig og skal selvfølgelig 
prioriteres. Men kunne man forestille sig, at 
den netop omtalte motoriktræning på små 
hold i børnehaveklasserne på Usserød Skole 
også kunne være foregået i børnehaven? Eva-
lueringen af projektet viste, at 21 ud af 65 
startende elever i 0. klasse havde brug for eks-
tra træning (Møller & Piaster, 2009/2010). 
Hvis initiativet var igangsat endnu tidligere (i 
børnehaven), var dette tal sandsynligvis lave-
re. Dermed havde en gruppe børn via en rela-

tiv simpel systematiseret indsats kunnet opnå 
et bedre udgangspunkt for at indgå såvel i de 
frie rammer samt i de mere styrede aktiviteter 
allerede i børnehaven frem for at vente til 0. 
klasse!

Det er vores opfattelse, at der med fordel 
kunne samarbejdes mere mellem børnehave 
og skole samt mellem skole og SFO end tilfæl-
det er i dag. I dagtilbudsloven og SFO be-
kendtgørelsen er der rent faktisk krav om 
dette jf. tidligere i artiklen. Tiltaget med skole-
sport er et eksempel på et samarbejde mellem 
skole og SFO. Som nævnt er tiltaget rimelig 
nyt, så erfaringerne er begrænsede, men det 
er under alle omstændigheder glædeligt at se 
et sådant samarbejde. 

Motorik hvor, hvordan
og sammen med hvem? 
Er man bevidst om, at der i arbejdet med mo-
torik for målgruppen er tale om en balance 
mellem det frie og det mere strukturerede 
uanset om vi befinder os i børnehaven eller 
indskolingen?
Er man bevidst om, at et samarbejde mellem 
de forskellige institutioner kan være med til at 
skabe forudsætningerne for øget motorisk 
udvikling hos børnene?
Er man bevidst om, at henholdsvis børneha-
ven skolen og SFO´en hver især gør noget 
med børnene, man ikke nødvendigvis selv gør, 
og som måske kunne være værd at bruge som 
inspiration i eget arbejde?

Arbejder man indenfor området og kan man 
svare ja til disse punkter, synes vi, man er 
kommet langt. Samarbejdet mellem skole og 
SFO og mellem skole og daginstitutioner i for-
hold til motorikken er for vigtig til at blive 
forbigået. 
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Noter:
1. Arbejdet med begrebet legepatrulje vil ikke blive nærmere 

beskrevet, da den tidligere i år er beskrevet indgående 
i Focus. I artiklen legepatruljen i Focus nr. 2, 2011 kan 
interesserede læsere finde yderligere indsigt i begrebet. 

2.  Hørsholm Kommune har gennem 8 år tilbudt træning 
for skolernes motorisk usikre elever. I de sidste 4 år har 
fysioterapeut Alette Molin Møller i samarbejde med 
idrætslærer/bevægelsesvejleder Ann Nørskov Piaster 
haft holdet sammen, så der kunne være flere børn med.

Bekendtgørelse SFO 
Under folkeskoleloven hører også SFO´en. Be-
kendtgørelsens krav til mål og indholdsbeskri-
velser har blandt andet krav om, hvordan 
krop, bevægelse og sundhed inddrages i hver-
dagen, herunder i hvilket omfang det sker i 
samarbejde med idrætsforeninger eller lig-
nende. 
Der står endvidere, at man i mål og indholds-
beskrivelserne skal angive målet for samspillet 
mellem SFO aktiviteter og skolens undervis-
ning (Bek. Nr. 550, SFO bekendtgørelse).


