
SPØRGSMÅL
A. Hvordan arbejder vi allerede med at give børn medbestemmelse i planlægning af fælles 

bevægelsesaktiviteter, og hvordan kan vi styrke deres medbestemmelse?

B. Hvordan kan vi med respekt for børns medbestemmelse inddrage bevægelsesaktiviteter i 
fejring af fødselsdage, jul, påske m.v., og hvilke traditioner med fokus på bevægelse har vi 
selv lyst til at skabe i vores institution?

VIDEN-INDSPARK
Pædagogisk kontrol og styring er ofte i fare for at spænde ben for børns initiativer og forsøg på 
at skabe mening i tilrettelagte aktiviteter15. I forhold til at opnå øget bevidsthed omkring det 
at understøtte medbestemmelse kan differentieringen af tre typer læringsrum16 - Gå foran, 
ved siden af og bagved - være en meningsfuld måde at arbejde med børns medbestemmelse 
i forhold til bevægelsesaktiviteter17. Når pædagoger iagttager børn og går bag dem, forstår 
de børnenes motivation og ser deres initiativ, så de ved behov kan ”gå ved siden af dem” og 
understøtte deres initiativ. Andre gange går pædagogen foran og tager initiativ og instruerer, 
hvilket kan inspirere børn til egne initiativer, som igen kalder på, at pædagogen går ved siden 
af og går bagved børnene. 
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CASE
Diskuter de pædagogiske handlinger og handlemuligheder og egen reaktion i relation til  
følgende case:

Mie ser, at Carl er gået i gang med at lave en lille forhindringsbane af træstubbe. Det er svært 
for ham at tumle de store stykker. Mie spørger, om hun må være med. Carl nikker glad. Han 
fortæller begejstret om sine ideer til, hvad de kan bruge, og hvordan hele legepladsen skal 
inddrages. Efterhånden kommer flere og flere børn ind i legen og en enkelt voksen mere. Flere 
giver deres ideer til, hvad de kan bruge af materialer og fast inventar som klatrestativ og lege-
hus. Mie kommer også med ideer. 


