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Denne bog er resultatet af et udviklingsarbejde, som har haft fokus på ki-

næstetisk læring blandt børn og voksne i daginstitutionerne. Bogen har 

fokus på børns kropslige læring - dels de kommunikative aspekter dels 

de læreprocesser, der knytter sig til det bevægelsesmæssige og motori-

ske område. I tilknytning til bogen er der udarbejdet en film med titlen: 

”Hey, jeg kan! - om kinæstetisk læring i daginstitutioner”. 

Børn og Unge-afdelingen, Århus Kommune har i et samarbejde med 

Jysk Center for Videregående Uddannelse (JCVU)  i 2003/2004 modtaget 

økonomisk støtte fra Socialministeriets KID-midler til gennemførelse af 

dette udviklingsarbejde. 

Indholdet i bogen er en læringsguide til pædagoger, dagplejere og an-

dre, som arbejder med børn og kropslig læring. Den bygger på de anbe-

falinger, Socialministeriet i samarbejde med eksperter har givet i forhold 

til de pædagogiske læreplaners tema: Krop og bevægelse.

Vi vil her benytte lejligheden til at takke børn, personale og forældre for 

muligheden for videooptagelser i daginstitutionen »Børnehuset«, Herluf 

Trolles Gade 23.

Der skal også rettes en tak til den udviklingsgruppe, der har medvirket 

i dette udviklingsarbejde og i produktionen af bog og video: Lars Peter 

Bech Kjeldsen, ph.d. og adjunkt ved JCVU, Jens-Ole Jensen, ph.d. og 

adjunkt ved JCVU, Ilse Marie Mortensen, pædagog og konsulent ved 

Forord
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Århus Kommune, Hanne Borup, tidligere overlærer i bevægelsesfag ved  

Jydsk pædagogseminarium, Lone Wiegaard, bach.scient. idræt og fysi-

oterapeut ved JCVU, Lisbeth Marcher, kropspsykoterapeut, Bodynamic. 

En tak til journalist Lisbeth Petersen og fotograf Carsten Marcher for vi-

deooptagelser og sparring i forbindelse med produktion af videofilmen.

Det er vores håb, at denne bog sammen med videoen vil bidrage til, at 

den kropslige læring bevidst inddrages i det pædagogiske arbejde som 

et fundament for arbejdet med de pædagogiske læreplaner i daginsti-

tutionerne.             

Ole Kiil Jacobsen
Børn og Unge-chef  

Inger Thyrre Sørensen
  Pædagogisk chef
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Hvad er idéen med en bog om kropslig læring, og hvorfor udkommer 

den netop nu? Har pædagoger ikke tilstrækkelig viden om læring til at 

kunne støtte børns udviklingsmuligheder? Er der opstået ny viden om 

kropslig læring?

Dette er nogle af de spørgsmål, der kan stilles til denne bog, og de kræ-

ver et svar.

Jo! - pædagoger ved meget om kropslig læring, og de er faktisk gennem 

deres uddannelse klædt godt på til at varetage opgaven. Alligevel kræver 

den udvikling, der gennem de senere år er sket i vores livsstil og indenfor 

det pædagogiske arbejde i retning af mindre fysisk aktivitet, at det er 

nødvendigt at beskæftige sig med kropslig læring. Det aktualiseres af 

de pædagogiske læreplaner indenfor dagtilbud. Samtidig gælder det, 

at den viden vi har om kropslig læring i det pædagogiske miljø, primært 

bygger på studier og undersøgelser af spædbørn og deres udvikling i de 

første leveår. Der er således brug for erfaringer fra de større børn, hvilket 

denne bog bidrager med.

Daginstitutionerne er som led i samfundsudviklingen under markant 

forandring. De er ikke længere sig selv nok, men må være forbundet 

i netværk med andre institutioner. Ligeledes er der sat en dagsorden i 

pædagogernes hverdag præget af åbenhed, begrundelser og refleksi-

vitet over, hvorledes ressourcer og menneskelige kompetencer udvikles 

Indledning
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og anvendes bedst muligt. På denne dagsorden har også den kropslige 

læring fundet sin plads, og dermed skærpes et behov for at få udvidet 

og udviklet den faglige viden og de begreber, der allerede eksisterer på 

området.

Med andre ord er daginstitutionerne placeret midt i et kvalitetsarbejde, 

der handler om at kunne kommunikere om den kropslige læring med 

kollegaer, børn, forældre, politikere og omverden generelt. Det handler 

om at kunne vælge, prioritere og kvalificere de pædagogiske kernekom-

petencer og ydelser.

Lov om indførelse af pædagogiske læreplaner i dagtilbud1 støtter denne 

tendens. Her bliver læring anskuet som en dynamisk proces, der invol-

verer både barnet og den voksne. Der sigtes mod en læringsforståelse, 

der knytter an til barnets alsidige personlige udvikling samt pædagogens 

fortsatte refleksion og udvikling af sin pædagogiske praksis, en refleksi-

on, der på sigt vil sætte sig igennem som forandringer i institutionskultu-

ren2. Der er således tale om en dobbelt læringsproces, hvor pædagoger 

dels må have fokus på egne faglige kompetencer (eksempelvist gennem 

arbejdet med pædagogiske læreplaner) for fortsat at kunne se, møde 

og forstå børns engagement i verden, dels sætte fokus på viden om den 

pædagogiske kernefaglighed i det refleksivt moderne. 

Retningslinjerne for udmøntning af loven om pædagogiske læreplaner 
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sætter eksplicit krop og bevægelse på dagsordenen. Det synspunkt, der 

fremlægges, er, at barnet er sin krop, har sin krop, og er i verden gennem 

kroppen. En ekspertgruppe3, der med udgangspunkt i loven har arbejdet 

konkret med en udmøntning og forståelse af loven, skriver omkring te-

maet krop og bevægelse: 

”Den udvikling og læring som finder sted blandt børn i dagtilbud 
er særlig synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige område 
[…] Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør 
fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale pro-
cesser samt kommunikation4.”

Herværende bog tager udgangspunkt i et udviklingsprojekt, hvor fokus 

har været på, dels det kommunikative aspekt ved kropslig læring og dels 

det enkelte barns individuelle læringsproces, som den folder sig ud på 

det motoriske og bevægelsesmæssige område. I ekspertgruppens ud-

talelse står der omkring det kommunikative aspekt, at det er vigtigt, at 

børn har mulighed for.

”- at kunne udvikle kropslige færdigheder og vaner gennem aktiv 
deltagelse i fællesskaber
- at gøre erfaringer med at koble bevægelseshandlinger og sprog
- at udvikle forståelse og respekt for andres kropslige udtryk, re-
aktioner og integritet
- at få erfaringer med forskellige former for kropslig nærhed og 
med at sætte grænser5.”
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Bogen lægger sig op af denne forståelse og bidrager til den viden, vi i 

dag har om kropslig læring, dels ved at skabe nytænkning omkring for-

holdet mellem læring, læringsrum, kropslige tegn og udtryk samt sociale 

relationer og dels ved at bidrage til viden om kropslig læring gennem 

iagttagelser af børn i 2-6 års alderen.

Indfaldsvinklerne til projektet er ønsket om at medvirke til at udbygge 

pædagogers og andre interesseredes forståelse for det kommunikative 

aspekt ved den kropslige læring. Det vil blive udfoldet gennem en læ-

ringsmodel baseret på en forståelse for de kropslige tegn og udtryk, der 

er i spil ved motorisk læring. Det er en grundlæggende opfattelse, at 

megen af denne viden optræder som ”tavs viden” i daginstitutioner, 

og det er vores erfaring, at bevidstgørelse af det teoretiske fundament 

kvalificerer muligheden for et kompetent bæredygtigt arbejde med den 

kropslige læring.

Nanna erhverver sig 
kropslig erfaring.
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Bogen har afsæt i et forsknings- udviklingsprojekt (jf. forordet)6, og det 

er viden herfra sammen med forskningsbaseret viden, der danner grund-

lag for bogen. Med afsæt i projektet er der ligeledes produceret filmen: 

”Hey, jeg kan!”. I bogen er praksiseksemplerne hentet fra denne film. 

Dette er sket for i videst mulig omfang at få bog og film til at understøt-

te hinanden. Det er således muligt og undertiden hensigtsmæssigt at 

se dele af filmen i forbindelse med læsning af konkrete dele af bogen. 

Casene har samme navne i filmen og i bogen f.eks.: ”Victor ved vand-

hanen”.

Tanken er, at når man som pædagog vælger at arbejde med kropslig 

læring i sin daginstitution, er det for at blive bedre til det, man allerede 

har person- og fagfagligt kendskab til eller forudsætninger for i forvejen. 
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Hvordan kan man bruge denne bog?

Bogen er bygget op på den måde, at den dels kan bruges som en dag-

institutions fælles afsæt for at arbejde med kropslig læring og dels kan 

anvendes som baggrundsmateriale for en mindre gruppes fordybelse i 

emnet. Bogen kan naturligvis læses individuelt, men det er vores erfa-

ring at øvelse og træning i at beskrive, analysere og vurdere konkrete 

læringsforløb kvalificeres ved at foregå i samarbejde med andre, der kan 

optræde som sparringspartnere, bl.a. for at skærpe opmærksomheden 

overfor ”blinde pletter”.

Bogen er inddelt i tre hoveddele.

I første del præsenteres en model for etablering og fastholdelse af læ-

ringsrum. Det er vores opfattelse, at læring foregår overalt, hvor børn og 

voksne færdes, og at den er situeret på en måde, der kan beskrives som 

læringsrum. I denne bog beskrives, hvorledes disse læringsrum bliver til, 

holdes og brydes. Intentionen er at give læseren begreber og viden om 

læreprocesser og redskaber til at understøtte og fremme læring. Der vil 

primært blive fokuseret på de nonverbale kommunikationsprocesser. 

I anden del beskrives faser ved motorisk læring gennem kroppens sprog. 

Ideen er at tilvejebringe et reflekteret vidensgrundlag til brug for det 

daglige arbejde med krop og bevægelse i daginstitutioner.

I tredje del sammenfattes første og anden del, og de anvendte begre-

ber vil blive yderligere teoretisk og empirisk belyst. Især vil fokus ligge 



14

på kroppens sprog samt læringsbegreber. Afslutningsvist vil en case blive 

belyst eksemplarisk. 

Det er et gennemgående træk ved behandlingen af teoretiske begreber i 

bogen, at de bliver belyst gennem en case eller et eksempel, som vil frem-

træde med fed skrift. Bogen kan således læses enten i sin fulde udstræk-

ning eller ved at springe det fremhævede over. Det kan også være en god 

idé, hvis man ikke er helt ”up to date” med de forskellige begreber, der 

anvendes til at beskrive kroppens sprog, at begynde med tredje del.

Bogen omhandler børns interaktion med hinanden og om voksnes in-

teraktion med børn i 2-6 års alderen, men det er vores opfattelse, at 

perspektivet er langt videre. Bogen kan således læses med udbytte af 

alle, der interesserer sig for den tavse viden7, der knytter sig til nonverbal 

kommunikation og kropslig læring.

Interaktion gennem 
øjenkontakt.



15

Hvordan identificeres læringsrum?

Læring tager altid plads i et fysisk rum. Ikke mindst for børn er de fysiske 

omgivelser af afgørende betydning for deres mulighed for læring. De fy-

siske omgivelser omfatter både fysiske udfordringer, der skal overvindes, 

og støtte og opmærksomhed fra en voksen, der fremmer muligheden 

for børnenes koncentration. Forståelsen af læringsrum henviser imidler-

tid ikke kun til det fysiske rum, hvor læringen er situeret, men også til 

de mentale rum, der opstår, når to eller flere ser og oplever omtrent det 

samme. 

Muligheden for at kvalificere læring kan bl.a. ske gennem en opmærk-

somhed på de læringsrum, som hele tiden udspiller sig mellem børn og 

voksne i daginstitutioner. Gennem en række observationer af lærings-

situationer har det været muligt at identificere fem faser, som indgår 

i etableringen af læringsrum: Tiltrække opmærksomhed, henlede op-

mærksomhed, skabe rum, holde rum og bryde rum. 

Intersubjektive

Fælles opmærksomhed

Individuel opmærksomhed
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Modellen illustrerer, hvordan et læringsrum etableres. Etableringen af et 

læringsrum kan opdeles i faser, der kan identificeres i praksis. Den vand-

rette akse angiver en tidsmæssig udvikling gennem de forskellige faser. 

Den lodrette akse angiver, at relationen børn imellem eller mellem børn 

og voksne kan være mere eller mindre intens. Jo mere intens relationen 

er, des bedre er muligheden for læring. Der kan være afvigelser fra det 

skitserede forløb, ligesom en leg eller et læringsforløb kan bestå af flere 

fortløbende læringsrum, der opbygges og brydes. 

Relationer mellem mennesker og muligheden for at skabe et godt læ-

ringsmiljø kan illustreres ved at gradbøje samhørigheden. Individuel op-

mærksomhed betegner en lav grad af samhørighed, hvor man måske 

nok opholder sig det samme sted og deler fælles sprog og kultur, men 

er optaget af forskellige ting. Ved fælles opmærksomhed forstås, at man 

er optaget af det samme, men at man i øvrigt oplever situationen for-

skelligt, måske fordi man har forskellige sindsstemninger eller erfarings-

Læringsrum på 
legepladsen.
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grundlag. Intersubjektivitet er kendetegnet ved at: ”To mennesker ser og 

oplever omtrent det samme mentale landskab, i hvert fald i et øjeblik8”.

I det følgende vil de enkelte faser blive uddybet. Efter beskrivelsen af fa-

serne følger et eksempel på, hvordan faserne kan observeres i praksis og 

hvilke kropslige tegn og udtryk, der indgår i kropssproget. Eksemplerne 

er hentet fra casen: ”Victor ved vandhanen”. 

Victor på 2½ år er optaget af forskellige aktiviteter omkring en 
vandhane. Victors interesse for at lære, hvorledes vandhanen vir-
ker, er motiveret af, at en pædagog tiltrækker og henleder hans 
opmærksomhed mod vandhanen. For at fremme læringsproces-
sen skaber og holder pædagogen et rum, som først er lukket, 
men som senere åbner sig mod de øvrige børn på legepladsen. 

Tiltrække opmærksomhed
Tiltrække opmærksomhed beskriver det øjeblik, hvor man skaber kon-

takt med et andet menneske. Opmærksomhed tiltrækkes ofte gennem 

en lyd, et ord, et blik eller en bevægelse. 

Pædagogen får øje på Victor, der går lidt for sig selv på legeplad-
sen. Pædagogen henvender sig til Victor ved at sige drengens 
navn i et højt toneleje. Samtidig forsøger hun at tiltrække hans 
opmærksomhed ved gå hen imod ham (relationel positionering) 
og søge øjenkontakt med ham. Hendes krop er rettet mod dren-
gen og kropsholdningen foroverbøjet.
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Henlede opmærksomhed
Efter at opmærksomheden er tiltrukket ledes den hen imod en bestemt 

genstand eller person. Opmærksomheden kan henledes med en enkelt 

gestus eller blik og vare et øjeblik eller være mere langstrakt og kom-

pleks.  

For at henlede Victors opmærksomhed mod vandhanen siger pæ-
dagogen spørgende: ”… hvis du vil lege lidt med vandet, så er 
vandet åbent nu.” Imens hun taler, fortsætter hun sin gang hen 
imod ham og bøjer sig let fremover i overkroppen, så hendes an-
sigt nærmer sig drengens højde. Hun peger (gestus) og kigger 
imod vandhanen. Med endnu en gestus (vifter med hånden) viser 
pædagogen, hvilken vej hun ønsker, at Victor skal bevæge sig. 
Pædagogen begynder at gå tilbage mod vandhanen. Kroppen 
har retning mod vandhanen, indtil hun når frem, hvorefter hun 
vender sig mod Victor. Pædagogen afstemmer sit tempo på vejen 
hen imod vandhanen, så den samme afstand mellem hende og 

Pædagogen 
henleder Victors op-
mærksomhed mod 

vandhanen.
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drengen bevares. Bevægelserne hen imod vandhanen forekom-
mer synkrone med hensyn til hastighed, rytme og form (affektiv 
afstemning). Pædagogen veksler mellem at kigge hen imod vand-
hanen og se sig selv over skulderen efter drengen. Umiddelbart 
før vandhanen stopper pædagogen op og placerer sig således, 
at hendes brystkasse (kroppens retning) medierer vinklen mellem 
drengen og vandhanen. Hvis man forestiller sig, at drengen er en 
bold, der triller, vil vinklen på pædagogens brystkasse medføre, 
at bolden ville trille hen til vandhanen. Pædagogen peger og sen-
der igen blikke mod vandhanen samtidig med, at hun spørger: 
”Skal vi se, om der kommer noget ud? Prøv at trykke på den.”

Skabe rum
At skabe rum henviser til det øjeblik, hvor et rum for opmærksomhed 

etableres. Hvor initiativet i de første faser udspringer fra en enkelt aktør, 

skifter relationen i denne fase til et intersubjektivt anliggende.  

Da Victor kommer helt hen til vandhanen, runder pædagogen 
lidt i skulderregionen (kroppens holdning). Den indbyrdes posi-
tionering mellem pædagogen, vandhanen og Victor betyder, at 
der skabes et rum. Blikket er desuden rettet mod vandhanen, og 
lidt efter vendes også kroppen (kroppens retning) direkte mod 
vandhanen. Resultatet er, at pædagogen med sin krop skaber et 
rum mellem vandhanen, drengen og sig selv. 
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Holde rum
En intersubjektiv opmærksomhed er i denne fase rettet mod et fælles 

tredje. Et rum for opmærksomhed kan have såvel kort som lang ud-

strækning og kan ændre sig undervejs. F.eks. kan der komme flere aktø-

rer til, og andre kan forlade rummet. Ligeledes kan et rum være lukket, 

f.eks. ved to personer i en intens interaktion med hinanden, hvor andre 

ikke får mulighed for at bryde ind. Holdte rum er ofte præget af stor 

opmærksomhed og deltagernes væren i situationen, og de kan derfor i 

reglen beskrives som intense.   

Efter at pædagogen har tiltrukket Victors opmærksomhed og fået 
skabt et rum mellem vandhanen, drengen og sig selv, fastholder 
hun det i ca. 6 minutter. I denne periode respekteres Victors og 
pædagogens lukkede rum af de øvrige børn og voksne ved, at 
de ikke forstyrrer deres aktivitet. Victors interesse for vandet 
fortsætter i alle 55 minutter videooptagelsen varer. Pædagogens 
kropsholdning og kroppens retning virker konstituerende for 
dannelsen af rummet, ligesom hendes arme omslutter drengen 
og vandhanen. Pædagogens ansigt vender mod rummets midte, 
ryg og skuldre er rundede og danner et skjold mod omverdenen. 
Blikket er hos begge rettet mod det fælles rum og den fælles sag. 
Kropsholdningen og afstanden til barnet og vandhanen holdes 
konstant. 
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Bryde rum
Rum kan brydes på forskellig vis: ved pludselige skift i de fysiske om-

givelser, spontane følelsesmæssige forandringer eller ved at opmærk-

somheden rettes væk fra det fælles tredje, der blev holdt rum omkring. 

Afbrydelsen af et rum kan have en kort tidsmæssig udstrækning, men 

kan også strække sig over længere tid. 

Pædagogen åbner rummet mod de andre børn ved at rette sig op, 
ændre sin kropsholdning og rette blikket mod børnene omkring 
hende. Det oprindelige rum, hvor kun pædagogen og Victor ind-
gik, redefineres, og de øvrige børn inviteres til at deltage i legen 
omkring vandhanen. 
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Beskrivelser af motoriske læreprocesser er baseret på erfaringer med, 

at bevægelsesforløb ændrer kvalitet i takt med, at de gentages. I det 

følgende vil der blive beskrevet nogle generelle kvaliteter ved bevægel-

ser og foretaget en opdeling af læring af motoriske færdigheder i faser. 

Ved at blive bevidst om og sætte ord på de enkelte faser og forskellige 

kvaliteter i bevægelser bliver det muligt at øge kvaliteten i arbejdet med 

kroppen. 

Motorisk læring foregår gennem hele livet. Kroppen forandres, omgi-

velserne og udfordringerne forandres livet igennem, og vi lærer for at 

udvikle og tilpasse vores kunnen. Hvordan vi udvikler og forandrer vores 

bevægelsesfærdigheder er under indflydelse af biologiske faktorer, om-

verdensfaktorer og personlige-kulturelle faktorer. 

Biologisk er vi født med en krop og dermed disponeret for udvikling 

af forskellige kropslige ressourcer, begrænsninger og karakteristika, som 

der grundlæggende ikke kan ændres på, men som vi kan påvirke og 

præge via den måde, vi lever livet på. 

Den omverden, vi fødes ind i, dens fysiske beskaffenhed, natur, mate-

rialer og indretning samt den kultur og de mennesker der omgiver og 

opfostrer os, har betydning for, hvilke motoriske evner og færdigheder, 

vi udvikler, hvilke muligheder vi har for at udfolde os, hvilke forbilleder 

der findes, og hvad det har værdi at kunne. 

Hvordan er det muligt at iagttage 
og beskrive motorisk læring?
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De personlige-kulturelle faktorer rummer vort væsen, temperament, 

vore erfaringer, ideer, følelser, lyster, værdier og dermed de forudsæt-

ninger, der har betydning for hvilke valg vi træffer, hvilke udfordringer vi 

kaster os ud i, hvilke aktiviteter vi bruger tid på, og hvor vedholdende vi 

er i bestræbelserne på at lære noget nyt.

Motorisk læring foregår ofte over lang tid med mange gentagne forsøg. 

I barndommen er vi i stand til at lære nye færdigheder forholdsvis hur-

tigt. Barnet skal være motiveret og have troen på, at det er muligt at lære 

den aktuelle færdighed. Færdigheden skal være meningsfuld for barnet, 

og den skal ligge indenfor nærmeste udviklingszone. 

Fra at være liggende og i vid udstrækning hjælpeløs vil de fleste børn 

gennem mangfoldige sanseerfaringer og med hjælp fra indlevende voks-

ne og børn bevæge sig, øve sig og dermed lære sig at kunne løfte ho-

vedet, trille, krybe, kravle, sætte sig op, rejse sig til stående, begynde at 

gå, løbe og hoppe9. Denne proces er fælles for alle børn i hele verden, 

men herudover er det meget forskelligt, hvilke motoriske færdigheder 

og aktivitetsformer vi fremmer hos vores børn i forskellige dele af verden, 

i forskellige kulturer, miljøer og familier.

 

Daginstitutioner er en væsentlig omverdensfaktor i små børns liv i Dan-

mark, og institutionernes indretning, normering, personalesammensæt-

ning og kultur har stor indflydelse på vores børns tilegnelse af motoriske 
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grundbevægelser og færdigheder. For at kunne støtte og stimulere børn 

i deres motoriske læring er det afgørende, at man kender til, hvad der 

har indflydelse på læreprocessernes forløb.

Mennesker er forskellige, men ligesom det er væsentligt, at børn ud-

vikler deres verbalsproglige evne til at udtrykke sig mangfoldigt, er det 

vigtigt, at et barn udvikler sine motoriske ressourcer for at kunne indgå 

i leg og dermed få del i den mangfoldige mening, glæde og læring, der 

ligger i legen og samværet med andre børn og voksne. Motoriske res-

sourcer er en basal forudsætning for at kunne blive selvhjulpen og for 

at kunne have udbytte af at være i komplekse sammenhæng med andre 

mennesker. Jo flere forskellige erfaringer, vi opnår med at bevæge os i 

barndommen, jo bedre forudsætninger har vi for at lære og magte nye 

bevægelsesudfordringer, og jo mere overskud har vi til at indgå i livets 

mange forskellige udfordringer, udvekslinger og oplevelser.

Bevægelse opstår af lyst, vilje eller behov. Bevægelse kan opstå spontant 

eller kan opstå og fremmes af inspiration fra andre. Vi imiterer ofte an-

dre, når vi vil tilegne os nye motoriske færdigheder, attituder og måder at 

være til på. At lære noget nyt med kroppen kræver tillid, mod til at fejle 

samt vedholdenhed til at prøve igen og igen for at forædle det netop 

lærte til noget, man magter og mestrer.
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Hvis man vil beskrive et motorisk læringsforløb f.eks. et barn, der øver sig 

på at kunne noget nyt, kan processen beskrives som fire faser10:

Orienteringsfasen,

Grovkoordineringsfasen,

Finkoordineringsfasen og

Stabiliseringsfasen.

De enkelte faser kan have varieret tidsmæssig udstrækning, og i praksis 

er der flydende overgange mellem faserne, ligesom man ofte midlerti-

digt vender tilbage til en mere simpel fase. 

I det følgende vil faserne først blive beskrevet i generelle termer, hvorefter 

de vil blive eksemplificeret gennem casen: ”Jacobs spring til mestring”. 

Puderummet er udstyret med puder og madrasser på gulvet, rib-
ber og klatregreb på væggene samt 2 tykke jernrør placeret hen 
under loftet. Jacob på 6 år er optaget af at kravle op på væggen 
via klatregrebene og derfra springe ud i luften for at gribe om 
det ene jernrør med begge hænder. Jacob foretager i alt 17 spring 
fordelt over en time. Alle forsøgene lykkes for så vidt, at han ikke 
falder ned i nogle af forsøgene. Der sker en udvikling i kvaliteten 
af færdigheden gennem forløbet, og det kan derfor konstateres, 
at der er foregået en motorisk læring. 
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Orienteringsfasen er den første fase, hvor barnet orienterer sig mod 

en ny motorisk udfordring. I orienteringsfasen vækkes motivationen for 

at lære en given færdighed. Barnet danner sig et indtryk af, hvordan en 

færdighed udføres ved at se på andre eller ved at eksperimentere med 

noget, der ligner. Barnet kan derved kropsligt leve sig ind i, hvordan det 

føles at udføre færdigheden, og opnå en fornemmelse for, hvordan ak-

tiviteten udføres. Hvis motivationen i denne fase forstærkes, og barnet 

føler sig tryg og parat til at prøve selv, vil det gå videre til næste fase.

Jacob har været igennem orienteringsfasen, da videooptagel-
serne finder sted, men hans gentagne spring vækker opmærk-
somhed blandt de øvrige børn, og det er således tydeligt, at han 
bliver rollemodel for deres motoriske læring. Jacobs spring giver 
anledning til, at de øvrige børn i puderummet orienterer sig i for-
hold til denne nye færdighed. Børnene udfordrer og inspirerer 
gensidigt hinanden til fysisk udfoldelse i rummet, og blandingen 

Pigen orienterer sig 
mod nye motoriske 

udfordringer.
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af små og store børn giver især de mindste god mulighed for at 
orientere sig mod nye motoriske udfordringer.

Grovkoordineringsfasen rummer de første, ofte mislykkede forsøg, 

hvor barnet dog bevarer lysten til at tage udfordringen. Barnet erhver-

ver sig kropslige erfaringer gennem gentagne forsøg og eksperimente-

rer, indtil forsøgene begynder at ligne den tilsigtede form eller funktion. 

Kroppens balance, stilling, bevægelser og kraftindsats begynder at finde 

en form, der fungerer, og ofte er det nødvendigt med endnu en orien-

teringsfase. 

Inspireret af Jacobs vellykkede spring forsøger en jævnaldrende 
dreng og en lidt yngre pige at efterligne springet. Pigen klatrer op 
i ribben og springer ud i luften uden at kunne gribe fat om jernrø-
ret. Den jævnaldrende dreng springer ligeledes fra ribben, og da 
det lykkes ham at gribe jernrøret, kravler han i næste forsøg op 

Pige i grovkoordine-
ringsfasen.
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ad klatrevæggen, hvor han gør ansats til at springe, men modet 
svigter ham imidlertid. Eksemplerne illustrerer den grovkoordi-
nerende motoriske læring, som går forud for vellykkede forsøg. 
Selvom springet ikke lykkes i den svære form, indeholder forsø-
gene de første erfaringer, der vil bidrage til en mere funktionel 
tilpasning af f.eks. balancen, afstandsbedømmelsen og kraftind-
sats, hvilket vil komme børnene til glæde senere. 

Finkoordineringsfasen består af mange gentagelser af færdigheden, 

og hver gentagelse rummer variationer og korrektioner. Alle forsøg gi-

ver barnet erfaring med opgavens udfordringer, omgivelsernes beskaf-

fenhed og foranderlighed, redskabernes muligheder og begrænsninger, 

vægt, stabilitet, konsistens, temperatur m.m. Disse erfaringer danner 

basis for at skabe og udvælge hensigtsmæssige kropslige strategier. 

Finkoordineringsfasen kræver i starten fuld koncentration og mental 

opmærksomhed, men efterhånden som færdigheden beherskes, bliver 

bevægelsesforløbet mere flydende, og kvaliteten af bevægelserne i for-

løbet yderligere justeret og harmoniseret. Dermed optimeres bevægel-

sen både med hensyn til funktion, energiforbrug og æstetisk oplevelse.

Allerede i de første videofilmede spring befinder Jacob sig i fin-
koordineringsfasen. Han har fundet ud af, hvordan han skal gøre 
for at springet lykkes, og han har den grundlæggende bevægel-
seserfaring, lyst, mod, kraft og bevægelighed, der skal til for at 
kunne afpasse sine bevægelser og kræfter til den aktuelle opga-
ve. Det fremgår bl.a. af Jacobs mimik, at springene kræver al hans 
opmærksomhed. 
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Stabiliseringsfasen er også blevet kaldt for automatiseringsfasen. Her 

gentages færdigheden mange gange. Efterhånden mestres den aktuelle 

bevægelsesopgave, og bevægelsesmønsteret har en god kvalitet, dvs. 

den virker harmonisk, hensigtsmæssig og bevægelsesøkonomisk og kan 

gennemføres med mindre mental opmærksomhed på handlingen. 

I stabiliseringsfasen, der består af de efterfølgende spring, fin-
justeres springet. Jacobs bevægelsesløsninger udvikles kvalita-
tivt ved efterhånden at strække sig over kortere tid, være mere 
flydende i de samlede bevægelsessekvenser og ved, at han fort-
løbende eksperimenterer med forskellige afsætspositioner, der 
kræver forskellig kraftindsats i springet. Springene virker i denne 
fase mere harmoniske, hensigtsmæssige og bevægelsesøkonomi-
ske end i de tidligere faser. 

Foruden de forskellige faser, som kendetegner et motorisk læringsforløb, 

er der nedenfor nævnt tre parametre, der fortæller noget om det niveau, 

en motorisk færdighed befinder sig på. Motoriske færdigheder udøves 

ikke isoleret fra omverden, men indgår i sociale praksisser og i fysiske 

omgivelser der stiller krav til evnen til at omstille sig, tilpasse den lærte 

færdighed og kombinere den med andre færdigheder. 

Omstillingsevnen, 

Tilpasningsevnen og

Kombinationsevnen.
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Omstillingsevnen 

Når børn leger, indgår der mange forskellige motoriske færdigheder. 

Ved nytillærte færdigheder er der ofte behov for at holde en kort pause 

umiddelbart før og efter for at sikre en succesfuld udførelse. Hvis barnet 

derimod i de konkrete motoriske færdigheder mestrer omstillingsevnen, 

vil der være et naturligt flow fra den ene færdighed til den næste. Om-

stillingsevnen er således udtryk for evnen til uden ophold at kunne skifte 

fra en færdighed til en anden, f.eks. at løbe, sparke til en bold, løbe 

videre, vende sig, standse op og herefter klatre op til rutschebanen. 

Gennem de gentagne forsøg bliver Jacob bedre til at gå direkte 
fra en færdighed til en anden. Han kravler op ad klatrevæggen, 
vender sig og sætter af i et sammenhængende forløb. Efter at 
have sprunget og grebet jernrøret kan han fortsætte med andre 
akrobatiske øvelser. Han er derfor i færd med at udvikle sin om-
stillingsevne i forbindelse med springet. 

Tilpasningsevnen

Når nye færdigheder skal læres, vil vi i reglen gerne have ro til fordybelse 

og til at øve dem i kendte omgivelser, så der er så få forstyrrende sanse-

indtryk som muligt. Efterhånden som en færdighed mestres på et højere 

niveau, er det muligt at udføre den med andre redskaber eller i andre 

omgivelser end der, hvor man først lærte den. Den motoriske færdighed 

kan mestres så godt, at barnet uophørligt tilpasser sig i vekslende omgi-

velser f.eks. hopper på forskellige underlag: på gulvet, i madrasser eller 
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på en trampolin eller kaster og griber forskellige slags bolde.

Gradvist forbedres også Jacobs tilpasningsevne, så han kan fore-
tage sine spring på mindre plads og med andre børn under eller 
lige ved siden af sig. Jacob skaber selv og holder rummet ved med 
synssansen at orientere sig og positionere sig relationelt til de 
andre i rummet. Kroppens relationelle placering i rummet ændrer 
sig i takt med, at hans færdigheder forbedres. I starten skal rum-
met være stort og uforstyrret, mens han senere, når sikkerheden 
i bevægelsen er større, kan nøjes med et mindre rum og kortere 
tid til sit spring, og han kan samtidig rumme mere komplekse ud-
foldelser af ham selv og de andre børn i takt med, at han øger sin 
mestring af sin færdighed.

Kombinationsevnen

Læring af nye motoriske færdigheder kræver ofte hele barnets koncentra-

tion. Når et barn skal lære at holde balancen på en tohjulet cykel, har det 

således ikke overskud til at orientere i forhold til andre trafikanter. I takt 

med, at den motoriske sikkerhed øges, bliver en del af opmærksomheden 

frigivet og kan rettes mod andre færdigheder. Gradvist bliver det muligt at 

kombinere forskellige færdigheder uden at blive usikker i sin færd. Man 

kan f.eks. synge, mens man cykler eller klippe med en saks og føre en 

samtale på samme tid. 

I de sidste spring Jacob udfører, er han i stand til både at tale og 
koncentrere sig om andre ting i umiddelbart sammenhæng med 



32

sine spring. Dette vidner om et begyndende overskud til sideløben-
de at gøre flere ting på en gang, dvs. at han også har udviklet kom-
binationsevnen i relation til færdigheden.

Overordnet kan man sige, at man bliver god til det, man gør meget og ofte, 

og jo flere forskellige ting man har prøvet, jo større er sandsynligheden for, 

at man let kan lære og kan lykkes med noget nyt. De fire faser kombineret 

med omstillingsevnen, tilpasningsevnen og kombinationsevnen er analyse-

redskaber, vi kan bruge i hverdagen til at iagttage, støtte og beskrive børns 

motoriske læring og dermed forhåbentligt give børnene mulighed for at 

udvikle alsidige motoriske ressourcer og derigennem styrke selvfølelsen, 

selvtilliden og overskudet til at deltage i komplekse fællesskaber. 
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Hvordan støtter vi børn i deres læring?

Når vi beskæftiger os med, hvordan pædagoger, forældre og andre nære 

omsorgspersoner i det tværfaglige pædagogiske samarbejde i tilknyt-

ning til daginstitutioner støtter børn i deres læring, må vi omkring de 

motiverende emotionelle og relationelle faktorer i børns læreprocesser. 

”Hvordan støttes læring?” kunne spørgsmålet lyde, og det enkle svar 

kunne være: ”Ved at give tid, rum, anerkendelse og udfordringer.”

I det foregående har vi redegjort for og henvist til eksempler, der viser 

tidens, rummets og udfordringens indflydelse, og tilbage er overvejelser 

omkring det relationelle, det emotionelle og de sociale følelsesmæssige 

faktorer, der knytter sig til samspil, inddragelse og anerkendelse i socialt 

samvær.

Vi fødes ind i verden, som sociale væsener, hvor basal omsorg, kon-

takt og tilknytning er nødvendige forudsætninger for vores videre trivsel, 

Pædagogen støtter 
Victor i en stor 

udfordring.
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udvikling og læring. Den sociale tilknytning er grundlag for, at vi som 

mennesker kommer til at føle os trygge og ønskede i de forskellige social 

sammenhænge, vi livet igennem bliver en del af. Endvidere tyder nyere 

forskning11 på, at omsorg og tilknytning tillige er fundamentet for udvik-

ling af motivation og opmærksomhed. 

Forskningen har igennem de seneste årtier givet os ny viden om spæd-

barnets kompetencer og muligheder for at indgå i samspil og kontakt 

med de nære omsorgspersoner. Epokegørende opdagelser ved brug af 

video har blandt andet gjort det muligt at observere myriader af mikro-

bevægelser, der kommer til udtryk i den nonverbale dialog imellem barn 

og forældre. Især har der været fokuseret på fænomenerne spejling, imi-

tation og affektiv afstemning (se efterfølgende). Disse fænomener har 

vi i forsknings- udviklingsprojektet, der ligger bag tilblivelsen af denne 

bog, studeret i den professionelle relation imellem barn og pædagog og 

i samspillet børn imellem. Vi har endvidere tilføjet ”gentagelse” til listen, 

for selv om dette fænomen ikke umiddelbart optræder beskrevet som 

led i socialt samspil, ser vi dog, at det udgør et væsentlig læringsmæssigt 

potentiale, og at det ofte udspringer af imitation.

Gentagelse
Gentagelse er vigtig i læringsmæssig henseende. Ved gentagelse forstås 

slet og ret repetition, der anvendes for at opnå sikkerhed ved indlæring 

af nye færdigheder. I et snævert fysiologisk perspektiv bevirker motori-
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ske gentagelser, at der sker en mere hensigtsmæssig neurologisk aktive-

ring af muskulaturen12. Gennem mange gentagelser bliver signalerne til 

musklerne mere optimale, og bevægelserne vil gradvist kunne udføres 

mere velkoordineret og med mindre bevidsthed. 

Gentagelse kan også have en bredere betydning end den, der knytter 

sig til det rent fysiologiske. Gentagelser kan være meningsgivende på 

et personligt plan som ved udbygning af tryghed, ved indarbejdning af 

vaner eller som led i en kulturs traditioner eller ritualer. 

Bernstein13 har introduceret begrebet ”gentagelse uden gentagelse” 

som en mere nuanceret forståelse af den læring, der kan opnås gen-

nem repetition. Den fysiologiske nervebaning sker ikke kun ved nøjag-

tige gentagelser, men skal snarere betragtes som etablering af et bredt 

beredskab, der er i stand til at løse bevægelsesopgaver, der er nært be-

slægtede. F.eks. bygger al motorisk læring på erfaring gjort gennem gen-

tagelse uden gentagelse. 

I motorisk læring gælder, at den bedste udfordring til at skabe grundlag 

for konstruktiv læring ligger på kanten af det, man kan, men indenfor 

rækkevidde. For at blive bedre må man have lyst til, fristes eller lokkes til 

at bevæge sig ud i det, man ikke magter endnu, tåle at fejle og blive ved 

med at prøve til det lykkes. 
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I casen: ”Victor ved vandhanen” ser vi et eksempel på, at Victor 
støttet af pædagogen og gennem gentagelser, men også gennem 
imitation (se nedenfor), forsøger at lære at åbne for vandet.

Imitation
Imitation er efterligning af ydre adfærd, og den har længe været kendt 

og brugt til at beskrive udvikling og læring ikke bare i forbindelse med 

motorisk læring, men også indenfor udviklingspsykologien. Vi ved i dag, 

at spædbørn ikke alene fra fødslen kan imitere, men også at de kan gøre 

det efter hukommelsen. Nyfødte kan imitere handlinger, som de har set 

i den voksnes ansigt f.eks. række tunge. Daniel Stern siger om dette: 

”... spædbørn opfatter noget af den anden i imitationsakten, hvilket be-

fæster den fornemmelse, at den ”anden ligner mig” og ”jeg ligner den 

anden”. Hvis et spædbarn skal lære noget om (danne indre repræsen-

tationer af) livløse objekter …, skal det håndtere dem eller putte dem i 

munden, men hvis det skal lære noget om (og repræsentere) mennesker 

skal det imitere dem14”.

 ”I forsknings- udviklingsprojektet så vi, hvordan mindre børn imi-
terede større børns bevægelser og handlinger, ligesom børnene 
imiterede de voksnes bevægelser og handlinger. Meget tyder på, 
at de voksnes omsorgskultur og omgangsformer bliver ”overta-
get” af børnegruppen – og på den måde grundfæstet i institutio-
nens kultur ”.
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I videofilmen ser vi, hvorledes Sofie i casen: ”Sofie, regnormen og 
alle de andre” imiterer pædagogen. Efter at pædagogen har til-
trukket og henledt hendes opmærksomhed på ormen, holder hun 
tilføjes rum på samme måde som pædagogen. Sofie sætter sig på 
hug på samme måde som pædagogen, og umiddelbart herefter 
holder Sofie gyngen væk på samme måde som pædagogen. 

Affektiv afstemning
Affektiv afstemning er en særlig adfærdsform, der opstår som reaktion 

på en andens kommunikative affektive adfærd. På samme måde som 

imitation er en gengivelse af den andens ydre handlinger, er affektiv af-

stemning en gengivelse af, hvordan den anden må have haft det, da 

han eller hun udtrykte sig med de pågældende handlinger. Den andens 

faktiske handlinger bliver derved ikke den affektive afstemnings referen-

cegrundlag (som det gælder ved imitation), det er derimod følelsen bag 

handlingen, der bliver referent. Affektiv afstemning er en måde at imi-

tere andre på indefra. Her afstemmes, hvordan en oplevelse føles, ikke 

hvordan den bliver udtrykt i handling15.

Affektiv afstemning viser sig at være betydningsfuld i mellemmenneske-

ligt samspil, fordi den giver mulighed for at henvise til oplevede indre fø-

lelsestilstande. Afstemningsadfærden omarbejder en hændelse og retter 

opmærksomheden mod det, der ligger bag adfærden eller handlingen 

- mod den følelseskvalitet, som to eller flere parter kan være fælles om 

gennem intersubjektivitet. 



38

Affektiv afstemning kan både forekomme, hvor f.eks. en pædagog af-

stemmer i forhold til et barn, men hvor barnet ikke responderer, og hvor 

begge afstemmer i forhold til hinanden. Stern16 taler om afstemning 

som et aspekt ved et menneskets adfærd, der matcher, uden at der er 

tale om imitation. Følgende elementer kan indgå:

Absolut intensitet:

Intensiteten i adfærden hos den voksne er den samme som barnets, 

uanset adfærdens modus eller form. Den voksnes vokaliseringsstyrke, 

matcher for eksempel styrken af en pludselig armbevægelse hos barnet.

Intensitetkontur: 

Der sker en matching af intensitetsforandringer over tid.

Temporal takt: 

Der sker en matching af en regelmæssig tidspuls.

Rytme: 

Der sker en matching af et pulsmønster med ulige betoninger.

Varighed: 

Der sker en matching af adfærdens temporale udstrækning. Hvis mo-

derens og barnets adfærd varer nogenlunde lige længe, er der sket en 

matching af varighed. 

Form: 

Der sker en matching af et rumligt træk ved en adfærd, der kan abstra-

heres og gengives i en anden handling17.
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Et eksempel på absolut intensitet finder vi i: ”Nanna og Nynne 
ved klatrestativet”, hvor Nanna når toppen. På toppen af klat-
revægen lykkes det Nanna at komme om på den anden side for 
første gang, og hun udbryder glædesstrålende: ”Hey, jeg kan!”, 
hvilket pædagogen afstemmer og spejler ved i højt toneleje at 
sige: ”Hallo”. Den affektive afstemning fortsætter ved, at Nan-
na udbryder: ”Halløjsa!” og pædagogen svarer med: ”Halløjsa!”, 
hvorefter Nanna afslutningsvist udbryder ”Hallo halløjsa!”

Et eksempel på rytme og temporal takt finder vi i: ”Victor ved 
vandhanen”. Pædagogen afstemmer her sin rytme og sit tempo 
efter Victor for at få ham med hen til vandhanen. På et tidspunkt 
bevæger de sig helt synkront. For at skabe en vellykket kontakt 
er det vigtigt, at pædagogen har ro i sig selv for at kunne møde 
barnet i dets eget tempo og rytme.

 

Spejling
Vi er født med evnen til at spejle, og den udvikles gennem vores fortsatte 

brug af imitation og affektiv afstemning. Den neurofysiologiske proces 

foregår via spejlneuroner, som er knyttet til et bestemt område i hjernen, 

og som aktiverer vores sansemotoriske system i mikrobevægelser. Spejl-

neuronerne fungerer på den måde, at når vi iagttager andres bevægelse, 

sker der en reaktion i vores egen hjerne, som svarer til, at vi selv foretog 

bevægelsen. Spejlneuroner giver os derved mulighed for at se og favori-

sere den usete, men formodede intention til fordel for den sete faktiske 

handling. Gennem spejling er vi i stand til at reproducere den andens 



40

følelser i os selv – at sætte os i den andens sted og forstå og føle som 

den anden. 

Det lille barn lærer gennem spejling at agere i forhold til andres bevæ-

gelser, udtryk, gestik og mimik, stemmens udtryk og intonation – inden 

sproget går hen og bliver den primære bevidste kontaktform. I samspil 

giver vi hinanden tilbagemeldinger med kroppens sprog. På den måde 

får vi oplevelser og erfaringer med intersubjektivitet og med at blive set 

og mødt som den person, man er. Sådanne erfaringer med andre er 

fundamentet for, at vi kan udvikle et sundt selvværd. ”Spædbarnet fra 

naturens side er skabt til at … indtræde i den intersubjektive matrix, som 

er en betingelse for menneskeligheden18”.

Spejling er således et møde mellem to eller flere, hvori den, der spejles 

opnår anerkendelse eller bekræftelse af sin psykologiske eksistens og 

Pædagogen og 
Victor spejler

 hinanden.
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samtidig opnår lettelse fra eksistentiel ensomhed. I spejlingen giver den, 

der spejler, tilbage til den, der spejles, hvad hun har hørt, set eller følt. 

Den spejlende viser herved, at vedkommende har forstået den, der spej-

les, men viser også, at vedkommende kan rumme det, den spejlende 

kommunikerer, samt at den spejlende kan rumme den, der spejles, som 

den, der har oplevet det, der kommunikeres19. 

Evnen til spejling er vigtigt for en pædagog, og koblet med en pæda-

gogisk viden bliver den et vigtigt redskab i professionen. Pædagogen 

må kunne leve sig ind i mange forskellige sociale relationer – gennem 

spejling. Hun skal hurtigt og mange gange i løbet af en dag kunne skif-

te imellem forskellige børn, stemninger, situationer og læringstrin, og 

samtidig må hun have øje for de usynlige intentioner – er der f.eks. 

ved at optrappes en konflikt? Skal dette barn støttes? Det stiller store 

krav til pædagogens evne til at ”se” den formodede intention, som lig-

ger bagved menneskers handling, samtidig med at hun må rumme en 

bevidsthed om, at der blot er tale om en fortolkning (se nedenstående 

eksempel), hvis gyldighed bør undersøges eventuelt gennem faglig kol-

legial refleksion.

”Nanna og Nynne ved klatrestativet” er et eksempel på, at pæda-
gogen afstemmer en formodet intention med barnet. Nynne er 
usikkert på vej ned fra klatrevæggen. Pædagogen og Nynne har 
klart defineret en forståelse af Nynnes usikkerhed gennem spej-
ling. De taler sammen og har øjenkontakt, mens Nynne kravler 
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op. På vej ned er Nynne imidlertid mere sikker i sin motorik, og 
intersubjektiviteten (spejlingen) mellem pædagogen og Nynne er 
væk. Pædagogen har en uset formodning om, at Nynne ikke kan 
magte opgaven, og tilbyder sin hjælp verbalt og gennem berø-
ring, men Nynne afviser denne ved at sige: ”Jeg kan godt”. Pæ-
dagogen spejler herefter den nye situation ved blandt andet at 
trække sig længere væk fra klatrevægen. Iagttagelsen får magt 
over den usete formodning, og intersubjektiviteten genopstår. 

Det sker ofte, når det levede liv skal omsættes til mellemmenneskelige 

begreber, at de kommer til at fremstå løsrevet fra den oprindelige sam-

menhæng. Det er et vilkår, der angår de fleste professioners refleksio-

ner over deres kernefaglighed. Det må dog ikke få os til at fravælge et 

nuanceret sprog frem for en indsigt baseret på tavs viden. Det betyder 

omvendt ikke, at den tavse viden helt må forsvinde ud af pædagogens 

vidensrepertoire – vi må kunne noget på rygmarven, men når det gælder 

evnen til at støtte og formidle viden om børns læring i daginstitutioner, 

er det vigtigt, at vi har et nuanceret sprogbrug. Berettigelsen synes evi-

dent i forbindelse med samarbejdet med kolleger og forældre.
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Verbalsproget og i særdeleshed skriftsproget har særstatus i vores kultur. 

Det er imidlertid langt fra de eneste medier eller symbolsystemer, som 

anvendes i kommunikationen mellem mennesker. Billedsprog, musik 

og det matematiske formelsprog er andre kendte eksempler, som har 

vundet udbredelse i vores kultur. I indeværende projekt er det kroppens 

sprog, som er i fokus.

Verbal- og skriftsproget er velegnet til at beskrive komplekse og abstrak-

te sammenhænge og til at dele viden med andre, og derfor er det re-

levant at forsøge at oversætte viden mellem de forskellige sprog, men 

på samme tid må det erkendes, at sprog har forskellige kvaliteter, der 

betyder, at de aldrig kan oversættes fuldstændigt20. 

I en undersøgelse af kropslig læring er det relevant at se nærmere på, 

hvad der er det kropslige sprogs særlige kvaliteter. Gebauer og Wulf  an-

fører i deres bog: ”Kroppens sprog” den pointe, at kroppens mimetiske 

egenskaber er afgørende for menneskers sociale eksistens21. Den mime-

tiske efterligning er ikke udelukkende vanemæssig adfærd eller helt fri, 

men snarere en individuel adfærd, som er formet i samspil med andre. 

Mimetisk ageren er på den ene side den enkeltes tilpasning til samfun-

det, og på den anden side rummer den et konstruktivt moment: Ethvert 

socialt subjekt fremstiller sin verden i overensstemmelse med den sociale 

verden22. Selvom menneskets bevægelser er individuelle og originale, er 

de alligevel i konstant samspil med andre menneskers bevægelser. 

Hvordan kan man beskrive kroppens 
sprog?
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Kroppens sprog kan både stå for sig selv og f.eks. ledsage det talte sprog 

enten ved at supplere, forstærke, relativere eller ved at sætte spørgs-

målstegn ved det sagte. Kroppens sprog opfattes ofte som værende i 

tættere kontakt med afsenderens følelser end verbale udsagn og kan 

derfor opfattes som mere pålideligt23. Selvom en lang række af kroppens 

tegn og udtryk har global udbredelse, bør de altid ses i deres historiske 

og sociale kontekst, hvor kulturantropologiske studier har vist, at de ofte 

bliver opfattet forskelligt. 

For at kunne beskrive kroppens sprog i skriftsproget har det været nød-

vendigt at foretage en kategorisering. Kategoriseringen er foretaget på 

baggrund af forsknings- udviklingsprojektets konkrete data og er inspi-

reret af tidligere studier24. Videooptagelsesmetoden har betydet, at vis-

se sanseindtryk har været udelukket såsom strålevarme og lugteindtryk. 

I praksis foregår kommunikationen i et komplekst samspil mellem de 

enkelte kategorier. De kropslige tegn og udtryk på video kan beskrives 

gennem følgende otte kategorier: 

1. Kroppens holdning. 
2. Kroppens retning. 
3. Gestik i stillinger og kroppens bevægelser (kinetik).  
4. Ansigtets bevægelser (mimik). 
5. Kroppens positionering relationelt og i rummet. 
6. Berøring (fysisk kontakt).   
7. Synet og blikket.  
8. Stemmebrug. 
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Kroppens holdning er en beskrivelse af kroppens stilling og positur. 

Kroppens tre grundholdninger, at ligge, at sidde og at stå, kan yderligere 

nuanceres i forhold til at være foroverbøjet, tilbagelænet, tilsidelænet, 

åben, lukket, afslappet eller anspændt, med runding i skulderpartiet, 

hovedet løftet, sænket eller på sned, arme og bens symmetri eller asym-

metri m.m.  

I casen: ”Victor ved vandhanen” benytter pædagogen sin krops-
holdning til at skabe og holde et læringsrum. Hendes kropshold-
ning er foroverbøjet, og hendes ryg og skuldre er rundede, så 
hun omslutter drengen og danner et skjold mod omverden. Den 
foroverbøjede kropsholdning og rundede ryg signalerer til Victor 
og omverdenen, at de har noget for med hinanden, som de ikke 
vil dele med andre.

Kroppens retning sender signaler om, hvad opmærksomheden er ret-

tet imod og med hvilken intensitet. Hvis fødderne, torsoen og hovedet 

vender i den samme retning, er det et stærkt og utvetydigt signal om 

opmærksomhedens retning. Ved at en eller flere kropsdele vender i en 

anden retning, er det muligt at henlede opmærksomheden mod noget 

andet eller muligvis give et signal om, at man er forvirret, har delt op-

mærksomhed eller er på vej til at bryde et rum.  

I casen: ”Victor ved vandhanen” bruger pædagogen kroppens ret-
ning til at lede drengen hen imod vandhanen, idet hun går tilbage 
mod vandhanen. Umiddelbart før vandhanen stopper pædago-
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gen op og vender sig således, at hendes brystkasse vender delvist 
mod drengen og delvist mod vandhanen. Pædagogens kropsret-
ning guider på denne måde drengens opmærksomhed hen imod 
vandhanen.

Gestik i stillinger og kroppens bevægelser (kinetik). Gestus er latin 

og betyder egentlig bevægelse eller kropsholdning, men ofte bruges be-

grebet mere snævert og betegner en bevægelse af en mindre kropsdel, 

ikke mindst hånden. I indeværende projekt forstås gestus i denne snævre 

betydning, som frivillige bevægelser af en mindre del af kroppen f.eks. 

hænder, hovedet eller skuldrene med henblik på at kommunikere. 

I casen: ”Sofie, regnormen og alle de andre” anvender Sofie en 
gestus til at henlede pædagogens opmærksomhed mod regno-
rmen. Foroverbøjet og nede i knæene indtager hun en sitrende 
positur, mens hun kigger og med den ene arm og hånd peger 
mod regnormen. Gestikken indgår i et komplekst kropssprog og 

Sofie peger på 
regnormen.



47

fungerer som en præcis angivelse af, hvor Sofie ønsker at henlede 
pædagogens opmærksomhed. 

Ansigtets bevægelser (mimik) er et af de vigtigste nonverbale kom-

munikationssystemer. Med mimikken er det muligt at udtrykke følelser 

som glæde, overraskelse, frygt, sorg, vrede og foragt. Man kan sende 

et signal ved at blinke med øjet eller udtrykke sin skepsis ved at hæve 

øjenbrynet og rynke panden. 

I casen: ”Victor på skrænten” afløses Victors noget anspændte 
ansigtsudtryk af et forløsende og sejrrigt smil, da han når toppen 
af skrænten og vender sig om for at etablere kontakt med den 
pædagog, som har hjulpet og støttet ham på vej op. Victors posi-
tive erfaring med at overvinde en fysisk modstand udtrykkes bl.a. 
gennem hans mimik.

Victors udtryk for 
sejr.
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Kroppens positionering relationelt og i rummet 

1. Afstand mellem mennesker i kontakt kan være konstant eller variere 

og være stor eller lille. Bevægelse hen imod en anden er i reglen udtryk 

for, at man ønsker at komme i kontakt eller at intensivere kontakten. 

Kontakt kan gradueres i fire zoner: intim, personlig, social og offentlig. 

2. Højde- og niveauforskelle udtrykker forskelle i status. Ikke mindst i 

voksnes relation til børn er forskellene udtalte afhængigt af, om den 

voksne er oprejst, bøjer sig ned i niveau med barnet eller lægger sig på 

gulvet. 

3. Involverede subjekter og objekters indbyrdes placering danner set fra 

oven en figur (cirkel, trekant eller lignende), som er med til at danne et 

rum eller territorium.  

I casen: ”Victor ved vandhanen” er der eksempler på forskellige 
måder, kroppens positioner i rummet og relationer til andre kan 
komme til udtryk. Relationen mellem Victor og pædagogen indle-
des med, at pædagogen går hen til Victor og på den måde tiltræk-
ker hans opmærksomhed. Senere, da læringsrummet er etableret, 
fastholdes afstanden imellem dem, og de bekræfter dermed, at 
de ”vil hinanden”. Både da pædagogen skaber kontakten med 
Victor, og da hun senere fastholder kontakten med ham, bøjer 
hun sig ned i niveau med ham. Den indbyrdes positionering mel-
lem pædagogen, drengen og vandhanen skaber et rum og udgør 
en lukket cirkel set fra oven. 
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Berøring og fysisk kontakt er den vigtigste sociale kontaktform for 

spædbørn, og berøring og fysisk kontakt er mere udbredt blandt børn 

end blandt voksne. Berøring er en direkte og betydningsladet kommuni-

kationsform, idet den foregår i intimsfæren og kan blive opfattet meget 

forskelligartet. Berøring kan f.eks. være strøg over håret, skulderen eller 

armen, holden i hånden, løft eller skub. Grænsen mellem en kærlig, 

venskabelig, drillende eller ondsindet berøring kan ofte være minimal, 

og må vurderes ud fra sin kontekst. 

I casen: ”Nanna og Nynne ved klatrestativet” støtter pædagogen 
Nanna ved at berøre hende på bagdelen, hånden og den ene fod. 
De fysiske berøringer tjener flere formål. For det første udgør de 
en konkret hjælp. Dernæst giver det Nanna tryghed at vide og 
mærke, at pædagogen er klar til at gribe hende. Endelig hjælper 
pædagogen Nanna med at finde de klatregreb, som Nanna ikke 
kan se, ved at guide hendes bevægelser. 

Pædagogen ved 
klatrevæggen støtter 

Nanna fysisk.
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Synet og blikkets primære formål er at se og modtage indtryk, men det 

har også en vigtig funktion som afsender af budskaber. Øjenkontakt er 

først og fremmest et udtryk for kontakt mellem to individer, ligesom blik-

kets retning kan guide den anden i en bestemt retning. Varigheden af et 

blik, pupilstørrelsen, øjets udtryk (sammenknebet, åbent eller lignende) 

og den øvrige mimik har betydning for, om øjenkontakten opfattes som 

imødekommende, medlevende, kold, afvisende aggressiv, defensiv eller 

lignende. 

I casen: ”Victor ved vandhanen” bruger pædagogen og Victor sy-
net til både at etablere øjenkontakt og til at henvise opmærk-
somheden mod et fælles tredje. Da pædagogen i første omgang 
ønsker at henlede Victors opmærksomhed mod vandhanen, kig-
ger hun efter den. Igennem hele den fase, hvor rummet holdes, 
skifter Victor og pædagogen mellem at rette blikket mod det fæl-
les rum og den fælles sag og mod at kigge hinanden i øjnene for 
at afstemme og spejle hinanden. 

Stemmebrug eller vokalisering består af lyde med forskellig styrke, to-

neleje, ansats, klang, melodi og lignende. Lydene kan både være primiti-

ve og meningsfuld tale, men kommer også til udtryk som pauser og tavs-

hed. Lyde er ofte velegnede til at etablere kontakt, da det ikke er muligt 

at lukke for hørelsen, selvom man forsøger ”at vende det døve øre til”. 
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I casen: ”David ved cementrørene” bruger David og hans jævnald-
rende kammerat Jacob stemmen til at afstemme hinanden affek-
tivt. David tilkendegiver med et lydord ”Ji-ha” oplevelsen af sejr, 
da han når længere i balancelegen end ved det tidligere forsøg. 
Som reaktion herpå afstemmer Jacob ved at gentage lydordet: 
”Ji-ha”. Senere, da Jacob er ved at forlade legen, forsøger David 
at fastholde kontakten med kammeraten i legen ved at gentage 
”Ji-ha”. 
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Det er tanken, at dette afsnit skal belyse nogle væsentlige sider ved den 

kinæstetiske læring, som den folder sig ud i daginstitutioner. Allerførst vil 

der dog finde en begrebsafklaring og -præcisering sted. 

Hvor vi i den foregående del af bogen har anvendt begrebet kropslig 

læring, ville det i virkeligheden have været mere præcist at anvende be-

grebet: kinæstetisk læring. Begrundelsen for først nu at beskæftige os 

med sammenhængen mellem de to udtryk hænger udelukkende sam-

men med et ønske om at gøre bogen mere læsevenlig.  

Mennesket er sin krop, hvor bevægekrop, organkrop, psyke, intellekt og 

sociale (relationelle) krop som en syntese udgør en helhed. Læring sker 

igennem kroppen via en kompleks proces, der kan have hovedvægt og 

udspring forskellige steder, men altid er bundet i helheden. Det er såle-

des den levede krop i et helhedsperspektiv, der forankrer viden25.

Kinæstetisk perception

Kinæstesi er et græsk ord, der er sammensat af kinesik, som betyder 

bevægelse - kroppens bevægelse, og aistesis, der betyder følelse, og som 

sådan kan kinæstesi oversættes ved: hvordan kroppens bevægelser for-

nemmes. Den kinæstetiske perception baserer sig på sanserne, og den 

engelske fysiolog Sherrington26 har inddelt sanserne på følgende måde:

Hvilke sider af den kinæstetiske læring 
er vigtige i daginstitutioner?



53

1. Exteroceptorer. De sanser, hvormed vi oplever omverden såsom, syns-
sans, høresans, lugtesans, følesans (hud), smagssans og vestibulærsans 
(ligevægtssans). 
2. Interoceptorer. De sanser hvormed vi kan opleve vore indre organer. 
Disse bruger vi ofte kun når der er noget galt, f.eks. ved smerter.
3. Proprioceptorer. Også kaldet stillings- og bevægelsessanser. De knyt-
ter sig til muskler, led, sener og bindevæv. De registrerer musklernes 
spændingstilstand og leddenes stilling og kompression. Det vil sige at de 
fortæller, hvor og hvordan kroppens dele befinder sig i forhold til hinan-
den. Samtidig er de også knyttet ind i et reflekssystem, så de kan hjælpe 
med at beskytte kroppen mod at blive overbelastet bl.a. ved udspænding 
(træk) og kompression (tryk). 

Disse sanser indgår på forskellig vis, når vi tænker eller handler. Men for 

at sansernes informationer kan ”fortælle” os, hvad vi skal mene eller 

gøre, må signalerne fra dem oversættes (fortolkes) i hjernen. Dette kal-

der vi kinæstetisk perception, og den sker via skemaer. Vores bevægel-

sesmæssige erfaringer nedfældes i vores neurale system i kropsskemaer, 

som vi ved senere lejligheder kan betjene os af. Kroppen husker. Det 

sker antageligvis i et samspil bl.a. mellem proprioceptive sansninger og 

kinæstetisk perception både i simple bevægelser, som når pinkoden sid-

der i fingrene, og i komplicerede bevægelser, som når man efter flere års 

pause stadig kan stå på ski. Jo flere forskellige bevægelseserfaringer vi 

gør os, ikke mindst mens vi er børn, des mere nuancerede kropsskemaer 

– muligheder vil vi bevægelsesmæssigt have til rådighed. 
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Man formoder, at børn igennem spejling lærer en stor del af deres for-

holden sig til verden. Den kinæstetiske perception anvendes, når man 

spejler. Spejling foregår, som tidligere beskrevet, ved hjælp af spejlneu-

roner, der aktiveres gennem sanserne. De muskulære bevægelser - krop-

pens sprog - som forekommer hos den enkelte person, er dog ofte så 

små, at det kan være meget svært at observere dem. Det betyder, at man 

ved spejling på et bevidst plan er henvist til at observere, at spejlingen 

rent faktisk har fundet sted, gennem registrering af en senere affekt: 

F.eks. når moderen er ked af det, begynder barnet at græde. Spejling 

foregår således ofte i det ubevidste, men det er langtfra altid tilfældet. 

F.eks. er vi ofte opmærksomme på, når vi anerkendende ser hinanden i 

øjnene. Og vi ved, at nogle har ”noget for”, når de kigger hinanden dybt 

i øjnene. Børn spejler de voksne og hinanden og oplever derigennem, 

hvad der er okay at gøre, hvad der giver en god stemning, hvad der ikke 

er rart eller ligefrem gør ondt osv. Videofilmen viser en række eksempler 

på spejlinger, der støtter børns læreprocesser. 

I casen: ”Sofie, regnormen og alle de andre” viser pædagogen 
begejstring over ormen, - hun kommunikerer om naturen, viser 
nysgerrighed og lyst til at dele. Sofie spejler pædagogen, (der er 
øjenkontakt mellem dem) og senere ser vi effekten af spejlingen. 
Sofie viser begejstring for ormen og lyst til at dele denne med 
andre. Vi ser, at Sofie ligefrem gentager pædagogens motoriske 
system og stemmebrug, dog uden at det er en fuldstændig imita-
tion. Vi kan formode, at Sofie er ved at danne et skema omkring 

Kinæstetisk, kognitiv og social læring
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en forholden sig til den nære natur samt til sin nysgerrighed. Det 
motoriske kropsskema bliver på denne måde dannet og kædet 
sammen med en følelsesmæssig stemning, handling og oplevelse. 

Et andet eksempel på, hvorledes kroppens bevægelser er med til at ud-

vide et barns kinæstetiske, kognitive og sociale læring, får vi i casen: 

”David på cementrørene”. Den efterfølgende beskrivelse og analyse vil 

eksemplarisk belyse sider af den kinæstetiske læring, elementer ved læ-

reprocessen samt give et bud på facetter ved den faktiske læring, David 

opnår gennem sin aktivitet. Samtidig vil beskrivelsen fungere som et ek-

sempel på, hvorledes læring gennem krop og bevægelse konkret kan 

beskrives og analyseres.

David på 6 år er med sin børnehavegruppe i skoven en forårsdag. 
Børnene og de voksne har gået, løbet, kravlet, rutschet, klatret 
op ad en skrænt med tove, hoppet fra træstub til træstub og er 
nu kommet til et sted, hvor de balancerer på træstammer, tele-
fonpæle, og hvor 4 cementrør er placeret. David er optaget af at 
balancere på cementrørene. David kontaktes verbalt ved indled-
ningen til aktiviteten af en pædagogmedhjælper med et barn i 
hånden henne ved cementrørerne, da David vil begynde at balan-
cere på dem, og David spørger: ”Hvad får jeg så?” – og lidt senere: 
”Hvad får jeg for det?” Svarene lyder: ”Du får glæden ved, at du 
prøver!” - og: ”Du kommer vel herover hver dag?” David slipper 
kontakten med pædagogmedhjælperen og giver sig i kast med 
balanceleg på rørene. Undervejs bygger han gradvist sine egne 
regler op omkring aktiviteten. Han etablerer og holder kontakt 
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med sin jævnaldrende ven Jacob, som han gerne vil have med i 
legen, og som han også får med, uden at Davids selvbestaltede 
fokus på udfordringen flyttes af den grund. David bibeholder le-
delse og styring af aktiviteten. Under forløbet konfronteres David 
med forskellige oplevelser og udfordringer (et barn, der placerer 
sig i et af rørene), som han forholder sig til uden at miste sit fo-
kus: Balanceleg på cementrør.

Den nedenstående analyse er ikke dokumenteret minutiøst med beskri-

velser fra videofilmen, idet det vil være for omfattende. I stedet henvises 

læseren til at se videoklippet eventuelt flere gange undervejs gennem 

læsningen af det efterfølgende.

Kropslig kinæstetisk læring, som kan iagttages gennem Davids 

bevægelser på cementrørene. 

Davids motoriske evne til og færdighed i at balancere udvikler sig gen-

nem legen på cementrørene. Dette kan iagttages og beskrives gennem 

kvaliteter som:

- oprejsthed

- kontrol

- variation 

- bevægelseshastighed

- balance

- omstillingsevnen

- tilpasningsevnen
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- kombinationsevnen

Disse kvaliteter kan beskrives gennem begreberne fra modellen over 

beherskelse af motoriske færdigheder: Orienteringsfasen, grovkoordi-

neringsfasen, finkoordineringsfasen og stabiliseringsfasen. Dette vil ikke 

ske her, men der henvises til speaken i videofilmen og til eksemplerne fra 

afsnittet Hvordan er det muligt at iagttage og beskrive motorisk læring? 

Elementer i Davids læreproces

Ovenstående kvaliteter kan iagttages, og på baggrund af deres foran-

dring gennem den tid David leger på cementrørene, er at det muligt 

at udtale sig om den læring, der har fundet sted. Dette vil blive gjort 

senere, men før vi kommer så langt, vil det være relevant, at se på hvilke 

elementer af fysisk, psykisk og social karakter, der kan have betydning 

for læringen. Nedenfor er gengivet nogle af de forhold, der er relevante 

David balancerer på 
cementrørene og 

kommunikerer sam-
tidig med sin ven.
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at tage i betragtning:

- omgivelsernes udformning, herunder især ringenes beskaffen-
hed.
- gentagelser, forstået som de gentagelser David udfører, mens 
han øver sig.
- motivation, iagttaget som Davids lyst til netop balanceleg. 
- kraft til at øve modstand. Lyst til at mobilisere og bruge styrke, 
udvise udholdenhed, tage imod udfordringer fra andre, fra omgi-
velserne, og fra David selv.
- affektiv afstemning, hvilket finder sted dels med pædagogen, 
dels med Jacob. 
- indføling og afstemning, hvilket finder sted i forhold til dren-
gen, der sætter sig i det ene cementrør. 
- intellektuelle koblinger til rammerne omkring egen aktivi-
tet – rækkefølger, retning, omfang, antal, regler. Det er især 
spændende at opleve, hvorledes David konstant sætter og udvik-
ler reglerne for legen.
- holde rum, hvilke virkemidler tager David i anvendelse 
for at holde rum?
- sproglighed i tilknytning til aktiviteten, såvel sproglighedens 
funktion som kommunikation med andre og som støtte til egen 
tænkning.
- lydudtryk, privatsproglige og kropskommunikation (nonverbal 
kommunikation) i tilknytning til aktiviteten, herunder tiltrække 
opmærksomhed, holde opmærksomhed, have kontakt med egne 
følelser og med andre f.eks. Jacob og pædagogen. 
- holdnings- og kulturformidling, herunder den voksnes nonver-
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bale og verbale udtryk og handling. 

Hvad lærer David kinæstetisk under balancelegen?

Det er ikke vanskeligt umiddelbart at se, at David bliver bedre (mere sik-

ker) til at balancere på cementrørene. Det er lidt sværere, når man mere 

eksplicit skal sætte ord på, hvilken læring, der konkret er foregået. Selv 

om vi synes at beskrive det, vi rent faktisk ser, må vi ikke glemme, at vore 

iagttagelser beror på individuelle fortolkninger. Derfor vil en analyse som 

den, der er foretaget nedenfor stå sig vel ved at blive reflekteret sammen 

med kolleger. Gruppen bag videoen og denne bog har drøftet sig frem 

til følgende: 

- Davids balanceevne øges gennem hans ”griben ud efter” udfor-
dringer i omverden (cementrørene). Det ses især i hans arbejde 
med overvindelse af modstand i tyngdekraft samt i hans arbejde 
med at holde og flytte kroppens tyngdepunkt i forbindelse med 
dennes stilling og bevægelse i rummet. 
- De intellektuelle evner udvikles med udgangspunkt i kroppens 
erfaringer med den selvvalgte aktivitet, f.eks. en oplevelsesori-
enteret erkendelse ”jeg kan godt opnå nye færdigheder uden 
belønning fra andre”. Det er underforstået, at færdighederne er 
kropsligt indlejrede, og at der således er tale om en erfaring.
- Evnen til koncentration og fordybelse øves gennem kroppens 
handling, der her primært er rettet mod balance på cementrøre-
ne. Under handlingen har David udvist en stor opmærksomhed, 
der samtidig signalerer en ”væren i det”.
- En social erfaring viser sig i legen, hvor det lykkes for David at 
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fastholde opmærksomheden på balancelegen, selv om der på et 
tidspunkt kommer en dreng til, som placerer sig i et af rørene, og 
forstyrrer det rum, David holder sammen med rørene. 
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En daginstitution kan beskrives som en læringskultur, naturligvis kan den 

det! Læring sker jo alle steder, og for det meste som resultat af ”tilfæl-

digheder”. Interesserer man sig imidlertid som pædagog for konkrete si-

der ved den daglige læring f.eks. den der har med krop og bevægelse at 

gøre, er det nødvendigt at konkretisere den læring og de processer, der 

finder sted. I bogen har vi beskrevet, hvorledes læring i sociale relationer 

finder sted i læringsrum, og hvorledes de etableres, holdes og brydes. 

Vi har endvidere forsøgt at tilvejebringe en viden om læring og om be-

greber, der knytter sig til en faglighed omkring kropslig- kinæstetisk læ-

ring. Vi har vist, at den kropslige læring er en del af den kinæstetiske 

læring, idet den kinæstetiske læring omfatter en kommunikativ (social), 

en motorisk og en kognitiv side. Vi har især lagt fokus på de motoriske, 

en emotionel og kommunikative dimensioner relateret til læringsrum. 

Dette har vi gjort med henblik på at styrke læserens opmærksomhed på, 

Læringsrum og læringskultur
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hvor vigtigt det er at være sig bevidst om, at arbejdet med krop og be-

vægelse i daginstitutioner sker i meningsfulde læringsrum, rum, der dels 

kræver opmærksomhed fra de voksne, dels kræver at blive respekteret 

og understøttet. Dette må ske i daginstitutionernes daglige virke og kan 

prioriteres gennem arbejdet med f.eks. pædagogiske læreplaner.
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”Hey, jeg kan!” er Nannas begejstrede udtryk, da det 
lykkes hende at forcere en klatrevæg. Hendes glæde 
afspejler, at hun gennem adskillige gentagelser og 
imitation af andre børn har lært en ny motorisk fær-
dighed. 

Målet med bogen er at give inspiration til det pæ-da-
gogiske arbejde med krop og bevægelse. Der beskrives 
en læringsmodel, som illustrerer, hvordan læring un-
derstøttes af kropslig kommunikation i de lærings-
rum, hvor den er situeret. Dernæst præsenteres et 
begrebsapparat, som kan anvendes til at iagttage og 
beskrive motoriske færdigheder. Endelig præsenteres 
en række læringsbegreber og kropslige udtryk, som er 
centrale for forståelsen af kroppens betydning i hver-
dagen i daginstitutioner.

I tilknytning til bogen er der udarbejdet en film med 
titlen: ”Hey, jeg kan! Om kinæstetisk læring i dagin-
stitutioner”. Alle begreber og modeller i bogen bliver 
løbende underbygget med eksempler fra filmen. 

Det er en gennemgående forståelse i bogen og fil-
men, at krop og bevægelse ikke alene kan opfattes 
som motoriske færdigheder, men tillige har betydning 
for læring af kognitive og sociale kompetencer. 

Bogens og videofilmens målgruppe er pædagoger, 
dagplejere og andre som arbejder med børn eller in-
teresserer sig for kropslig læring. 


