
SPØRGSMÅL
A. Hvordan arbejder vi allerede med at skabe bevægelses-læringsrum på legepladsen (gå 

foran, gå ved siden af, gå bagved), og hvor kan vi gøre det bedre?

B. Hvordan kan arbejdet med læreplaner understøtte arbejdet med bevægelse i uderummet?

C. Hvordan kan vores organisering understøtte det pædagogiske arbejde med bevægelse i 
uderummet i relation til bevægelsesusikre børn? 

VIDEN-INDSPARK
Børn, udeliv og bevægelse hænger for forældre naturligt sammen i nordisk børnekultur6. 
Studier viser, at udeliv kan associeres med bedre udholdenhed, motorik og en veludviklet 
legekompetence7. Uderummet er det rum, hvor børn bedst kan udfolde sig bevægelsesmæs-
sigt og få varierede sanseoplevelser. De aktiviteter børn laver på legepladsen er oftest initi-
eret af dem selv8 fordi en traditionel organisering gør, at uderummet er i brug på tider, hvor 
andre opgaver end det nære pædagogiske arbejde med børnene dominerer. Det betyder, at 
de børn, som ikke via selvdrift udfordrer sig selv bevægelsesmæssigt, de svigtes. Samtidig er 
uderummet mindre præget af arbejdet med læreplaner og derfor mere domineret af pædago-
gers egne præferencer for bevægelse9.

4. UDERUMMET
Emneord: Legepladsen, organisering, pædagogen som 

rollemodel, motorisk usikre børn
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CASE
Diskuter de pædagogiske handlinger og handlemuligheder og egen reaktion i relation til  
følgende case:

Det er lige over middag og Anni er gået på legepladsen med børnene. Bente og Helge er gået 
fra til møde med PPR og Tina holder pause. Anni låser skuret med mooncars og cykler op, og 
børnene kaster sig ind i kampen for at få et godt køretøj. ”Jeg vil også ha´ en cykel”; siger Jeppe 
og Anni hjælper den lille usikre 2,5 årige op på en lille cykel. Anni hører ophidsede stemmer fra 
den anden ende af legepladsen og går op på bakken for at orientere sig. Jeppe sidder 30 min. på 
cyklen og rokker, hvorefter han vælter sig sidelæns af og trækker cyklen ud til siden, og sætter 
sig til at røre ved sandet med den ene hånd, mens han holder fast i cyklen med den anden. 


