
Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at 
bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på 
kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grund-

laget for fysisk og psykisk trivsel. Kroppen er et stort og 
sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfa-
ring, viden samt følelsesmæssige og sociale processer, 
lige som al kommunikation og relationsdannelse udgår fra 
kroppen. 

Læringsmiljøet i dagtilbuddet skal give alle børn, herunder 
de børn, som har begrænsede erfaringer med krop, sanser 
og bevægelse, mulighed for at deltage i fællesskaber, 
 aktiviteter og leg, og det pædagogiske personale skal 
 motivere børn til at bevæge sig ved at vise glæde ved 
 bevægelse og kropslig udfoldelse. 

Børnene skal inviteres til at få mange forskellige kropslige 
erfaringer i et læringsmiljø, hvor bevægelsesglæde, krea-
tivitet og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske 
personale understøtter det enkelte barn og skaber fleksible, 
inkluderende læringsmiljøer. Det pædagogiske personale 
er nysgerrigt og udvælger og følger bevidst børnenes 
 bevægelsesinitiativer, så børnene oplever selv- og medbe-
stemmelse som en naturlig del af deres dannelsesproces. 

Forældre inddrages via dialog og som samarbejdspartnere 
med hensyn til at give børnene gode betingelser for 
 bevægelse, fx ved at dele pædagogiske overvejelser om 
værdien af risikoorienteret leg og det at udfordre og følge 
børnenes bevægelsesmæssige interesser. 

Krop 
Kroppen er grundlaget for børnenes deltagelse i s am fundets 
forskellige fællesskaber og har både en fysisk og en eksi-
stentiel dimension. 

Den fysiske dimension omfatter forståelsen af kroppen som 
biologisk system med alle kroppens forskellige dele, dele-
nes funktioner, samspil og reaktioner. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at børn har 
mulighed for at erfare verden med deres krop og gennem 
deres krop. Kroppen er sæde for bevidsthed om andet og 
andre og om egen krop i verden, herunder i æstetiske, 
sociale, følelses- og bevægelsesmæssige processer.  Gen - 
nem kropslige erfaringer undersøges fx ”hvem er jeg” og 
”hvad kan du – kan jeg mon også det?”, og således udvikles 
kropsidentiteten via kropslige erfaringer i sociale samspil. 

Kroppen er sæde for såvel det psykiske helbred (fx trivsel) 
som det fysiske helbred (fx ernæring, hygiejne, bevægelig-
hed). 

Sanser 
Sanserne er børns adgang til verden og fundamentet for at 
opfatte og begribe verden. Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte stimulering af de tre motoriske grund-
sanser (den taktile sans, den vestibulære sans/labyrintsan-
sen og muskel-led-sansen) i samarbejde med de fire øvrige 
sanser (lugtesansen, synssansen, smagssansen og høre-
sansen). Det har afgørende betydning for barnets motori-
ske udvikling og automatisering af bevægelser (såvel 
grov- som finmotorik). 

Den fysiske side af sansning kan ikke stå alene. Sanselige 
læringsmiljøer skal tilgodese en æstetisk dimension, hvor 
børns legende undersøgelser og kreative eksperimenter 
med bevægelse er i centrum. Miljøerne skal skabe rum for 
børnenes erfaringer med kropslige fornemmelser og 
 følelser, herunder rolig kontakt til kroppen, hvor det enkelte 
barn udvikler kendskab til og tryghed ved kroppens 
 reaktioner og signaler og oplever en ro ved at hvile i sig 
selv: Der skal både være plads til børnenes kropslige 
”væren” og ”gøren”.

Bevægelse 
I bevægelsesfællesskaber udvikler barnet mestring af 
kropslige/sanselige indtryk og udtryk og styrker sin evne til 
at aflæse og forstå andre børns og voksnes gestik, mimik, 
og kropslige udtryk. Bevægelse handler om børns aktive 
udforskning af verden og kroppens muligheder såvel alene 
som sammen med andre børn og aktivt pædagogisk perso-
nale i et inkluderende børnefællesskab og i samspil med de 
fysiske omgivelser ude og inde.

(Bilag 4 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks 
læreplans temaer)
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