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Pædagogiske læreplan tema 4: Krop & bevægelse   

Tema: Krop og bevægelse  

Mål: 
Målsætning 
(Bekendtgørelsens mål jf. 
pædagogiske læreplaner i 
dagtilbud) 

1. Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop og være i bevægelse samt støttes i at 
videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagte fysiske udfordringer 

2. Børn skal leve under betingelser, som styrker deres fysiske sundhed, herunder forhold som ernæring, 
hygiejne og aktiv livsstil. 

3. Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem 
alle sanser. 

4. Børn skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at udvikle forståelse og respekt 
for egen og andre kropslighed. 

Børnemiljømål jf. lovgivning 
 

Overordnet mål: 
Loven kræver at børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, 
sundhed, udvikling og læring. Det er ligeledes et krav at alle dagtilbud skal arbejde med børnemiljø og integrere det i 
de pædagogiske læreplaner. 
Delmål: 

a) Vurder det fysiske, psykiske og æstetiske miljø i et børneperspektiv. 
b) Inddrager børnenes oplevelser af børnemiljøet afhængigt af børnenes alder og modenhed. 
c) Medtænke og vurdere børnemiljøet i relation til de pædagogiske mål, metoder og aktiviteter, som dagtilbud 

opstiller i forhold til børnenes læring. 
d) Dokumentere- mindst hvert 2.år-om børnemiljøet bidrager til opfyldelse af de opstillede mål inden for de 

temaer, der er nævnt. 
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Kjellerup-Levrings mål: 
(Hvilke mål opsættes for 
læringen?) 

Børnene:  
1. Skal have mulighed for at udfordre kroppens motorik i leg og planlagte aktiviteter. 
2. Skal have mulighed for at få kendskab til sund og varieret kost  
3. Skal guides i god personlig hygiejne. 
4. Skal have mulighed for at udforske de basale sanser. 
5. Lærer om kroppens funktioner og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egen og andre kropslighed. 

 

Tegn: 
(Hvordan kan læringen 
iagttages?) 
Målgruppen er 0 – 6 årige 
 

Børnene:  
1. Udtrykker glæde ved brug af deres krop 
2. Har mod på at udfolde sig fysisk  
3. Deltager kropsligt i leg og fysiske aktiviteter. 
4. Spiser den sunde kost og udvikler større ”madmod”. 
5. Er opmærksom på hygiejne – bl.a. at vaske hænder  
6. Sætter ord på egne sanseoplevelser 
7. Er opmærksom på egen og andres fysiske forskelligheder og fysiske formåen 

 

Arbejdsformer (inddelt i de 
tre læringsrum) 
(Hvilke metoder og 
arbejdsformer anvendes i 
læringen?) 
 
 
 
 
 
 

Læringsrum 1 (går foran) - voksne: 
Personalet tilrettelægger og igangsætter forskellige lege og andre aktiviteter, der har fokus på krop og bevægelse. 
Personalet er rollemodeller og viser selv glæde ved at bruge deres krop fx ved at være aktive på legepladsen. 
Personalet anerkender og udfordrer børnene med udgangspunkt i nuzo.  
Læringsrum 2 (ved siden af) - voksne: 
Personalet støtter børnenes egne ideer til lege og andre aktiviteter, der udfordrer dem fysisk.  
Personalet støtter børnene i at bruge institutionens forskellige muligheder for fysisk aktivitet såvel inde som ude. 
Læringsrum 3 (bagved) – voksne: 
Personalet observerer, at børene er fysiske aktive og bruger deres krop alsidigt. Fx gynger, hinker, sjipper, hopper, 
balancerer, klatre i træer, kravler, graver, spiller bold, cykler, danser osv. 

Rammefaktorer: 
Hvilke konkrete muligheder er 
der til stede, som kan 
anvendes i læringen?) 

SMTTE/syvkant og handleplan udarbejdes. 
Fokus på struktur og praksis, der at muliggøre et læringsmiljø, hvor børn er aktive og i fysisk aktivitet. 
Samarbejde med forældre og fagfolk fx børne-fysioterapeut. 
Benytter institutionens faciliteter og nærmiljøet til fysisk udfoldelse og udforskning. 
Konkrete pædagogiske aktiviteter: gymnastik, wellness og børnemassage, madlavning, sanselege, hygiejnelege musik, 
dans og teater.   
 

Børnenes og personalets Alle børn deltager og udvikler sig ud fra de forudsætninger og kompetencer de har med sig.  
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Forudsætninger: 
(Hvilke forudsætninger er der 
for læringen?) 

Personalet møder børnene, der hvor de befinder sig udviklingsmæssigt og er bevidste om børnenes nuzo. 
Personalet brugeres deres individuelle pædagogiske viden, erfaring og kompetencer i samspillet med børnene og 
forældrene. 
 

Evaluering: Overordnet evalueres denne 7- kant på personaleweekend i november samt i forældrebestyrelsen. 
Derudover evalueres de enkelte handleplaner tilhørende temaet jf. den enkeltes institutionskultur. 
 

Dokumentation: Pædagoger laver LPér (mål og handleplan) for børn med særlige behov og disse evalueres. 
Desuden dokumentation via Day Care, ophæng, billeder og andre produkter. 
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Handleplan:  

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til handleplanen indgår spørgsmål som:  

hvordan (hvilke aktiviteter) = Institutionsniveau 

hvornår (tidspunkt på året, hvilke uger), hvor (rum, sted), hvem (målgruppe) = husniveau 

Delmål:  

1. Børnene skal have mulighed for at udfordre kroppens motorik i leg og planlagte aktiviteter.  
Vi når målet ved at:  

 Bruge institutionens og nærmiljøets muligheder for fysiske udfordringer 
 Børnene deltager i grov og finmotoriske aktiviteter 
 Børnene deltager i bevægelseslege m.v.  
 Børnene har adgang til forskellige materialer, redskaber og legetøj  
 Børnene bliver selvhjulpne ved måltiderne, ved påklædning m.v.  

1. Børnene skal have mulighed for at få kendskab til sund og varieret kost 
Vi når målet ved at:  

 Børnene smager på og spiser sund og varieret mad 
 Børnene har mulighed for at deltage i madlavningen 
 Der bl.a. ved måltidet tales om forskellige råvarer – hvor kommer de fra mv.  

2. Børnene skal guides i god personlig hygiejne. 
Vi når målet ved at:  

 Der er fokus på hygiejne i de daglige rutiner med at vaske hænder m.v. 
3. Børnene skal have mulighed for at udforske de basale sanser  

Vi når målet ved at:  
 Børnene hører og mærker musik, rim/remser, synger, danser, rytme 
 Børnene dufter, oplever og sanser årstidens gang i uderummet  

4. Børnene lærer om kroppens funktioner og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egen og andre kropslighed. 
Vi når målet ved at:  

 Voksne anerkender og italesætter barnets behov for mad, søvn,   
 Voksne taler med børnene om kroppens funktioner – f.eks. energi, fordøjelse, sexualitet m.v.  

 Voksne anerkender børnenes naturlige nysgerrighed for egen krop og kroppens forskelligheder og hjælper barnet med egne 
grænser  
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Procesbeskrivelse af Pædagogiske læreplanstemaer 2017 

Børnehus:   Medarbejdere:  

 

Periode:  

Pædagogiske overvejelser i forbindelse med planlægningen:  

Hvilke børn er med i gruppen, hvilken alder og evt. bemærkninger fra tidligere forløb:  

Hvilke delmål vil vi forfølge med denne gruppe og hvordan (aktiviteter, materialer og evt. lokale):  

Hvad er min/vores rolle i forløbet: 

 

 

 

Konkret beskrivelse af hvad der hændte 
Hvordan præsenterede jeg/vi aktiviteten: 
 
 
Hvordan var børnenes reaktioner, engagement og motivation: 
 
 
 
Hvordan fungerede gruppe:  
 
 
 
Hvad har undret mig/os: 
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Dokumentation 

Hvordan blev forløbet dokumenteret:  

 

 

Hvad var godt ved den valgte dokumentationsform:  

 

Hvilke reaktioner fra forældre – eks.: 

 

 

Evaluering 
Hvad var godt i forløbet (bl.a. læringsmiljø):  
 
Hvad skal der arbejdes videre med:  
 
Hvilke børn skal vi specielt være opmærksomme på: 
 
Hvordan var din/jeres rolle:  
 

 

 


