
 1 

Sansemotorik  

i dagplejen, Randers Kommune 2012 
 

 

 

 

 

 
 

 

Et idékatalog af Signe Miranda, sansemotorisk konsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Indledning 

 

Som en del af mit 6 måneder lange kompetenceudviklingsprojekt ved dagplejen, har jeg har skrevet 

dette idékatalog til dagplejere og pædagoger. 

Jeg har valgt at fokusere på de ting, som jeg har mødt i min tid hos dagplejen og derfor er materialet 

i dette idékatalog samlet ud fra praktiske eksempler. 

Jeg hedder Signe Miranda og er uddannet Psykomotorisk terapeut (afspændingspædagog). I 2008 

tog jeg efteruddannelsen i sansemotorik ved Anne Brodersen og Bente Pedersen. Jeg har i knap 8 år 

arbejdet i 3 forskellige børnehaver, undervist i babymotorik samt holdt foredrag om sansemotorik i 

daginstitutioner og skoler. Jeg underviser desuden i børns motoriske udvikling ved 

Psykomotorikuddannelsen på VIA UC. Randers. 
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Sansemotorik. 

 

Hver gang vi bevæger os, sker det i et samspil mellem sanserne, hjernen og motorikken. 

Sanserne sender besked til hjernen om den aktivitet vi er i gang med og hjernen sender så besked ud 

til kroppen, hvis bevægelserne skal korrigeres i den aktivitet vi er i gang med. 

F.eks. når vi slår en kolbøtte, så sender den vestibulære sans besked op til hjernen om vi bliver 

svimle af denne aktivitet. Hvis sansen sender besked om svimmelhed, så stopper vi aktiviteten 

 

En velfungerende motorik er derfor afhængig af velfungerende sanser. Derfor er det også vigtigt at 

have fokus på og stimulere sanserne, når man skal støtte børns motoriske udvikling. 

 

De 3 primære sanser. 

Når jeg taler om sanser, er det i det sansemotoriske perspektiv 3 sanser jeg taler om: 

 

1. Vestibulærsansen (også kaldet labyrintsansen) 

2. Følesansen ( også kaldet taktilsansen) 

3. Muskel- og ledsansen (også kaldet den kinæsthetiske sans eller den proprioceptive sans) 

 

Vestibulærsansen. 

Denne sans sidder i det indre øre og består af tre buegange, nedenunder kaldet Labyrint og to små 

sække, kaldet sacculus: 

 

 
I buegangene er der fimrehår og en sej væske, som skubber til fimrehårene, når vi bevæger os. Dét 

er selve sansen som fortæller hjernen, om vi bliver svimle.  
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De tre buegange repræsenterer hver sin bevægelsesretning: 

1. Kolbøtte-bevægelsen 

2. Vejrmølle-bevægelsen 

3. Dreje rundt om sig selv 

 

I sækkene er der også fimrehår, men i stedet for væske, sidder der små krystaller på toppen af 

fimrehårene. Her repræsenteres bevægelsesretningen op og ned, samt accelerationen i en bevægelse. 

 

Når man vil træne vestibulærsansen, er der altså 4 bevægelsesretninger, der skal stimuleres. 

Man behøver ikke nødvendigvis at stimulere en retning ad gangen, men det kan give et indtryk af, 

hvilken/hvilke retninger barnet synes mindst om. Det er nemlig denne/disse retninger barnet har 

brug for at få stimuleret/trænet. 

Et barn med vestibulære vanskeligheder har nemlig ikke nødvendigvis svært ved alle 

bevægelsesretninger. Det kan være én buegang, der ”driller” eller to, eller en buegang samt 

sækkene. Mulighederne er mange og derfor kan det være en god idé, at prøve at lave 

bevægelsesretningerne ”rene” de første gange, for at se om barnet reagerer forskelligt på 

bevægelsesretningerne. Så kan man nemmere spore sig ind på hvor i vestibulærsansen det ”driller” 

og derved også nemmere målrette stimuleringen/træningen. 

 

Vestibulærsansen  styrkes ved at væsken i buegangene skvulpes rundt i alle retninger. 

Dette kan gøres ved blandt andet: 

 Dreje rundt på kontorstol/lænestol/skammel, siddende og liggende på mave/ryg, gerne med 

hovedet ud over kanten på kontorstolen (dreje rundt begge vej omkring sig selv. Helst min. 

5 gange hver vej. Husk at holde en kort pause, inden du drejer modsat vej!) 

 Gynge. En sansegynge i ét ophæng bedst, fordi den giver mulighed for at gynge i flere 

retninger: frem og tilbage, fra side til side og rundt 

 Svingture i lagen/tæppe (lille barn)  

 Trækkes rundt på lagen/tæppe 

 Kørsel på rullebræt, siddende og liggende  

 Hoppe på madras 

 Svømmehal. 

 Vippe frem og tilbage, fra side til side. Både på maven og på ryggen, og hoppe siddende 

eller stående på terapibold (den store bold) 

 

Jeg er meget fortaler for, at alle dagplejere bør have en terapibold. Den er god på flere områder: 

 Den er god, når man vil undersøge, hvilke bevægelsesretninger barnet reagerer på 

 Den er god fordi man kan lave større eller mindre udsving i bevægelserne og derfor velegnet 

til alle børn, uanset hvor veludviklet vestibulærsansen er 

 Den giver dagplejeren mulighed for forskellige arbejdsstillinger, fordi dagplejeren både kan 

bruge den, mens hun/han sidder på gulvet eller hvis hun/han har brug for at sidde på en 

skammel. 

 Derudover synes jeg det er en fordel at man på bolden kan stimulere/træne 3 af de 4 

bevægelsesretninger (vugge frem og tilbage, fra side til side samt hoppe barnet siddende op 

og ned 

 

Boldene fås med jævne mellemrum til en billig pris i Aldi, Fakta, Netto og Lidl. Især i januar er der 

tilbud på dem! 
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Følesansen. 

Denne sans består af receptorer (modtagere) i huden, som er forbundet til hjernen via sensoriske 

nerver. Fra hjernen udgår så motoriske nerver, som omformulerer input fra sansen til bevægelse. 

F.eks. når vi mærker der sætter sig en flue på hånden og den kravler rundt. Så sender følesansen, via 

de sensoriske nerver, besked til hjernen om at det kilder. Hjernen sender besked ud til kroppen, via 

de motoriske nerver, om at vifte fluen væk. 

 

Følesansen styrkes ved berøring af huden. Som f.eks. ved: 

 Leg med forskellige materialer: dej, ler, mudder, sand etc. Gerne med både hænder og 

fødder 

 Fodbad og –massage 

 Svømmehal 

 Massage med hænder eller forskellige redskaber 

 

Jeg er også meget fortaler for, at alle dagplejere anskaffer sig en lille ”massage-kurv” eller kuffert. 

Den kan fyldes med mange ting, som dagplejeren allerede har. F.eks.: 

 Pensler, både malerpensler og kosmetikbørste 

 Skrubbesvamp fra badeværelset 

 Neglebørsten fra badeværelset 

 Rengøringssvamp fra køkkenet 

 Bolde både hårde og bløde, med og uden pigge 

 

Det er stort set kun fantasien, der sætter grænser for indholdet i massage-kurven. 

Tanken er, at det ikke er det samme, vi kan lide at få massage med. Nogle børn foretrækker 

neglebørsten, mens andre hellere vil masseres med en bold. At give børnene et valg, mener jeg er 

vigtigt. Både ift. at respektere det enkelte barns præference , men også for at give børnene mulighed 

for at få så mange forskellige føleerfaringer, som muligt. Det er med til at aktivere hjernen og gøre 

den klar til indlæring. 
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Muskel- og ledsansen. 

Denne sans består af receptorer (modtagere) i ledhulerne i vores led. Sansen fortæller hjernen om du 

har bøjet ben eller strakt arm og om der er påfør vægt.  

Sansen bruges f.eks. når et barn skal placere sig korrekt i et boldspil ift. med- og modspillere etc. 

Eller når et barn skal undvige møbler, legetøj og andre børn i et rum 

Denne sans skal også afpasse muskelstyrke ift. en motorisk opgave, som f.eks. når barnet skal 

skrive/tegne. 

Vi kender nok alle fornemmelsen af at løfte en mælkekarton, som vi tror er fuld, men så er den 

næsten tom og vi er lige ved at kaste mælkekartonen over skulderen, fordi vi har fejlbedømt 

muskelstyrken ift. opgaven. 

 

Muskel- og ledsansen  styrkes bl.a. ved: 

 Boldspil, kaste til hinanden eller kaste bold i spand/kasse/kurv 

 Lege med f.eks. en stol: ”Stil dig bagved, ovenpå, under” etc. 

 Kropkendskab: snak med barnet om, hvad tingene på kroppen hedder 

 stopdans; ”Når musikken stopper, skal vi lægge en hånd på hovedet, næsen, ryggen” etc.  

 Skubbe og trække tunge ting. F.eks. et andet barn på et tæppe eller et andet barn siddende i 

en vasketøjskurv/kasse med et tæppe under 

 Svømmehal 

 

Denne sans er afhængig af at både vestibulærsans og følesans er velfungerende, så hvis man har et 

barn, der tumler ind i ting, så er det først disse to sanser, man tjekker samt evt. får synet undersøgt 

ved øjenlægen. 

 

De 3 primære sanser har ALLE børn godt af at få stimuleret og vedligeholdt. De forskellige 

øvelser/lege kan altså med fordel bruges på alle dagplejebørn og i fælles leg! 
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Hvilke børn skal man være opmærksom på? 

Jeg vil på de følgende sider skrive lidt om, hvornår man som dagplejer skal være opmærksom på, at 

der kan være et behov hos barnet, for ekstra stimulering af de primære sanser. 

 

”Hjælpemidler”. 
Babyindustrien er gode til at skabe et behov hos spædbørnsforældre. Børnene er forældrenes ét og 

alt og alle forældre vil gerne gøre det bedst muligt for deres børn og det forstår babyindustrien at 

udnytte med en masse forskellige unødvendige ”hjælpemidler”, såsom: 

 Autostole, som jo i bilen er ekstremt vigtig og relevant, men den er nu udviklet, så den er 

nem at tage ud af bilen og kan derfor bruges i lange perioder ad gangen, til opholdssted for 

babyen 

 Sidde-ringe som barnet kan sættes ned i, for at få støtte siddende. Man bør IKKE placere sit 

barn i denne ring, hvis barnet ikke selv er i stand til at sidde oprejst på skødet af en, uden 

støtte fra den voksnes krop! 

 Gå-stole 

 

Fælles for disse ”hjælpemidler” er, at de fastholder barnet i én bestemt støttet stilling. Herved 

sender sanserne besked til hjernen om, at kroppen kan slappe af, ”hjælpemidlet” holder kroppen. 

Derved frarøver man barnet muligheden for at få styrket kroppens muskler, motorik og sanser, ved 

egen bevægelse og det kan senere give bagslag ved f.eks. svage ryg- og nakkemuskler. 

Min holdning er derfor at barnet Så lidt som muligt placeres i disse ”hjælpemidler” og at autostolen 

bliver i Autoen! 

 

     
 

   

 

I stedet er det vigtigt at barnet selv kæmper og arbejder med at nå de forskellige motoriske 

milepæle, som hovedløft, siddende stilling, stående og gående. Dette er en absolut nødvendig 

optræning af kroppens muskler, sanser og motorik! 
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Maveliggende børn 

Får man som dagplejer et barn ind, som ikke har ligget på maven, skal man være ekstra 

opmærksom. 

Den maveliggende stilling er med til at optræne barnets nakke- og rygmuskler. Stærke nakke- og 

rygmuskler er nødvendige for at barnet senere kan holde hovedet samt holde kroppen oprejst i 

siddende stilling og derefter stående stilling. 

Hovedløftet i maveliggende stilling er endvidere med til at udvikle og stimulere vestibulærsansen. 

 

Derfor kan det være en god idé at være opmærksom på om barnet har vanskeligheder med 

vestibulærsansen eller har en svag nakke- og rygmuskulatur. 

 

Nakke og rygmuskulatur kan trænes ved at lave hovedløft på maven og ryggen: 

 Læg barnet på maven på den store bold. Sæt dig foran barnet og hold på barnets sider. Nu 

vipper du barnet lidt ned og insisterer på at I skal have øjenkontakt, så barnet skal bruge 

nakken- og rygmuskler til at løfte hovedet op, så I kan have øjenkontakt 

 Ovenstående kan også laves ved at du sætter et billede op på en væg eller skabsdør. Barnet 

ligger igen på maven på bolden, men du står bagved og vipper barnet frem. Billedet skal 

hænge lidt oppe og når du vipper frem skal barnet løfte sig op og røre billedet med den ene 

hånd, og bagefter med den anden hånd. 

 Læg en kasse på gulvet med åbningen vendt mod jer. Nu lægger I jer på maven, lidt på 

afstand og triller eller kaster bolde hen i kassen 

 

Tågænger 

At et barn i en periode leger med at eksperimentere med balancen, ved ind imellem at gå på tæerne, 

er helt normalt, men har man et barn, der i de fleste aktiviteter går på tæerne, skal man forsøge at 

finde ud af hvorfor, barnet går sådan. 

 

Der kan være flere årsager til tå-gængeri: 

 

1. Griberefleksen under fødderne er endnu ikke integreret 

Ligesom småbørn har en griberefleks i hænderne, har de også en griberefleks under fødderne. I 

sagens natur skal denne refleks være integreret (dvs. ikke længere aktiveres), når barnet begynder at 

gå. 

Man kan undersøge om refleksen stadig er tilstede, ved at blidt lægge en finger under 3. tå og lade 

den hvile her i ca. 5 sekunder. Hvis griberefleksen stadig er tilstede, vil tæerne begynde at bøje ned 

mod fodsålen, således: 
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Hvis refleksen stadig er tilstede, kan man træne den bort, ved først at udløse refleksen som 

beskrevet ovenfor og når tæerne bøjer ned mod fodsålen, skubber man tæerne bagover, op mod 

vristen, naturligvis ikke længere end at det ikke gør ondt. Det skal være en blid udstrækning af 

tæerne. 

 

2. Overfølsomhed af følesansen under foden (taktilsky) 

 

Nogle børn har en overreagerende følesans under foden, som kan give dem en kildende eller 

prikkende fornemmelse under foden, når de afvikler henover hele foden. Dette kan trænes væk, ved 

at vænne barnet til berøring af foden. Et fodspa er en rigtig god investering og kan tit fås ubrugte i 

genbrugsbutikker. Fodspa med mulighed for  både at puste bobler og ryste er ideelt. Fodspa bør kun 

bruges max 10 minutter til små børn. Herefter kan man give barnet massage på fødderne, gerne med 

olie, hvis barnet kan lide det. 

 

3. Tågængeri kan skyldes vanskeligheder med vestibulærsansen 

 

Det kan lyde mærkeligt, men et barn med vestibulære vanskeligheder, kan bruge den hurtigere 

fremdrift i tågængeri, til at ”snyde” vestibulærsansen til ikke at opfatte svimmelhed. 

Børnene benytter sig af samme princip, som når vi putter vand i en spand og svinger spanden 

hurtigt rundt. Når vi svinger spanden hurtigt nok rundt, står vandet stille i spanden. 

Vestibulærsansen kan snydes på samme måde: hvis barnet bevæger sig hurtigt ved at gå på tæer, 

står væsken i buegangene stille og sansen opfatter ikke svimmelheden. 

 

Børn der leger og bevæger sig i højt aktivitetstempo. 

Også disse børn kan have vanskeligheder med vestibulærsansen. De vil typisk udføre de fleste 

aktiviteter i et højt tempo og kan virke ukoncentrerede med en masse afstikkere, når man vil have 

dem med i en bestemt aktivitet, som skal foregå i lavt tempo. 

De er som regel gode til at løbe, kravle og slå kolbøtter, men hvis man tvinger dem til at sætte farten 

ned i deres bevægelser, så bliver de usikre. 

Her skal der stimulering/træning af vestibulærsansen til. Man er nødt til at starte træningen i det 

tempo, som barnet normalt bevæger sig i, for derefter at dæmpe tempoet i bevægelserne. Så man 

f.eks. starter med 3 hurtige vippebevægelser fremover på den store bold, for derefter at lave 5 

vippebevægelser i et lavere tempo. Sådan fortsætter man i de andre bevægelsesretninger. Resultatet 

skal blive, at barnet til sidst ikke har behov for de hurtige bevægelser og selvom aktivitetstempoet 

er nedsat, så kan bevægelserne nu udføres sikkert. 
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Ørebørn: 

Når et barn i længere tid, har haft ondt i ørerne, har det lært, at når hovedet er i nogle bestemte 

stillinger, så gør det ondt i øret. Derfor undgår barnet at hovedet kommer i disse stillinger. Det 

betyder at væsken i buegangene i vestibulærsansen IKKE bliver slynget rundt i alle mulige 

retninger og sansen stimuleres derfor ikke optimalt. Når man lægger et ørebarn op på en stor bold, 

så kan man tit se, at barnet holder hovedet i én bestemt stilling, uanset hvordan man vipper barnet 

på bolden. Man kan også tit se, at denne stilling af hovedet forsøges holdt under anden leg ved 

klatring op ad legestativ, op på stolen og når barnet bukker sig efter legetøj på gulvet. 

Her må man i gang med at træne vestibulærsansen, som tidligere beskrevet. 

Det er meget forskelligt hvor megen viden ørelægerne har om træning af vestibulærsansen. I min tid 

ved dagplejen har jeg mødt begge holdninger; én ørelæge sagde til forældrene at det var den værste 

gang sludder, han havde hørt. En anden ørelæge sagde til forældrene, at det var yderst vigtigt at få 

trænet vestibulærsansen.  

 

Hypermobilitet: 

Jeg er stødt på en del hypermobile børn i dagplejen og statistikken siger, at forekomsten af 

hypermobilitet blandt helt små børn er stigende. 

 

Hypermobilitet beskrives som en tilstand, hvor bindevævet omkring leddene er løsere og blødere 

end normalt. Det løse og bløde bindevæv gør, at man har øget tendens til overbevægelige led, da 

muskulatur,sener og ledbånd har sværere ved at blive aktiveret og derved opretholde leddenes 

optimale stilling. Når leddene kommer i yderstillinger, hvor musklerne har dårlige arbejdsforhold, 

belastes ledbrusken, hvor den er tyndest. Dette giver et slid på ledbrusken, som på sigt evt. 

kan give smerter og slidgigt. 

Der kan ikke påvises en specifik årsag til hypermobilitet, og det er vigtigt ikke at betragte 

hypermobilitet som en sygdom, men som en tilstand som gennem bevidsthed og information kan 

forebygge de symptomer, som senere kan opstå i bevægeapparatet. 

Hypermobilitet er ofte arvelig og ses hyppigst hos piger. I den danske befolkning er der ca. 5-10 %, 

der er hypermobile, og ca. 17 % af danske børn er hypermobile. 

Børn med hypermobilitet er generelt lidt langsommere i deres motoriske udvikling end 

jævnaldrende børn. Ofte vil børnene først gå omkring 16 måneders alderen, og de vil ofte stå og gå 

inden de kravler. 

 

Symptomer på hypermobilitet kan være: 

• Forsinket grov- og finmotorisk udvikling. 

• Barnet vil helst ikke ligge på maven. 

• Mindre aktive end jævnaldrene. 

• Nedsat udholdenhed. 

• Smerter, træthed eller rastløshed i ben og arme efter hård fysisk aktivitet. 

• Hyppige forstuvninger, ofte af ankler. 

• Platfod, evt. med indad- eller udaddrejet fod. 

• Sidder med rund ryg og står med overstrakte knæ. 

• Krampagtigt og uhensigtsmæssigt tegnegreb. 

• Savler ofte i længere tid end jævnaldrene. 

• Klodsethed – ukoordinerede bevægelser. 

• Sidder i W-stilling. 
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Når man løfter et barn med hypermobilitet, kan det føles meget tungt, fordi det ikke hjælper til og 

når man holder barnet under armene, for at få det til at støtte på fødderne, trækker det benene op 

under sig. Det hypermobile barn vil sjældent gerne kravle. Hvis barnet står i kravlestilling, glider 

benene som regel ud fra hofteleddene. Disse børn bevæger sig som regel omkring på numsen i 

stedet. I siddende stilling, vil deres ben være spredt langt ud til siden. Disse børn falder også tit i 

søvn, med benene bøjet næsten helt op til hovedet eller i frøstilling. 

 

Hvad kan I gøre? 
Det er vigtigt at forebygge skader og smerter. Specielt for mindre børn (1-2 år) 

Det er vigtigt, at dagplejeren/forældre er bevidste om, at barnet undgår at komme i yderstillinger 

med sine led i dagligdagen. I stående stilling skal man være opmærksom på, at barnet ikke står med 

overstrakte knæ i længere tid. Tilbyd i stedet barnet en stol eller sæt barnet på gulvet. 

En hyppig stilling, som hypermobile børn indtager på gulvet, er W-stillingen. 

Denne stilling er uhensigtsmæssig i længere tid, da både hofte-,knæ- og ankelled belastes i 

yderstilling. Forsøg i stedet at sætte barnet i havfruestilling (altså begge ben ud til den ene side), i 

knæhælsiddende stilling eller giv barnet en pude at sidde på. 

Hypermobile børn har ofte svært ved at komme i kravlestilling, og springer tit denne udviklingsfase 

over. For at stimulere til kravlestilling kan man f.eks. placere barnet på et skridsikkert underlag 

(gulvtæppe, pusletæppe eller lign.) Barnet kan have svært ved at holde sig i kravlestillingen pga. 

nedsat styring af hofterne og skulder/albue, og man kan med fordel hjælpe barnet med at samle 

benene under sig, hvis de skrider ud.  

Kravlestillingen kan trænes liggende på maven over bold eller ben, som på billederne nedenfor. Her 

kan armmusklerne og –leddene styrkes samt hofteleddene rettes ind, så den bredstående 

kravlestilling korrigeres. 

            
 

Det er vigtigt, at barnet har godt fodtøj, som støtter omkring hælen. Til små børn skal skoen/støvlen 

gerne støtte helt op om ankelleddet med en stiv hælkappe. Skoen skal være let med en bøjelig sål. 

Bredden skal passe til barnets fod. Som f.eks. denne sko: 
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Ift. det lille barn 1-2 år, er min erfaring at den store bold er god til at bruge, når benmuskler og 

hofte-, knæ- og ankelled skal styrkes. Barnet stilles op på bolden, som den voksne har klemt fast 

mellem sine ben. Barnet hjælpes i gang med hoppebevægelsen af den voksne. Hypermobile børn 

foretrækker ofte denne metode, fordi hoppebevægelsen udført på gulv stiller for store krav til 

muskelstyrke og ledstabilitet. Man kan også prøve det på en springmadras. 

Skubbe-lege er med til at styrke arme og skuldre: En kasse med vægt skubbes fremad, eller et barn 

sidder i en kasse på et tæppe, som det hypermobile barn skubber. Så kan der laves en leg ud af det, 

uden at man piller det hypermobile barn ud. Det foregår i leg med de andre børn. 

Hypermobile børn har brug for en aktiv hverdag, da det er med til at styrke muskler, sener og 

ledbånd samt øge udholdenheden. 

Det er vigtigt at vælge en idrætsgren, som sætter fokus på styrke, koordination og balance, når 

barnet bliver ældre. 

Gode idrætsgrene kan f.eks. være ridning, svømning, cykling, bordtennis og sjipning. 

Hyppige forstuvninger og forvridninger af ankel og knæ eller skuldre, der går af led, kan være tegn 

på, at kroppen ikke kan tåle den valgte idræt. Det er så vigtigt at finde en anden sport, som barnet 

synes om. Idrætsgrene som fodbold, håndbold, badminton, ballet og gymnastik stiller store krav til 

stabilitet omkring leddene, og kan være årsag til skader og smerter senere hen. 

 

Litteratur og Links 

Afslutningsvis vil jeg herunder nævne litteratur og links til inspiration 

 

Litteratur: 

"Afspænding og berøring" af Kerstin Uvnäs Moberg 

"Hypermobil-Kropsbevidsthed og træning" af Margit Haxthausen 

"Fagtesange for de yngste" af Lisbet Stevens og Dorte Nyrop 

”Leg med din baby” af Mette Vainer Wegloop og Lone Spliid 

”Styrk dit barns motorik 0-1 år” af Sofie Katrine Jørgensen, og Louise Thomsen, Dafolo 

 ”Styrk dit barns motorik 1-3 år” af Sofie Katrine Jørgensen, og Louise Thomsen, Dafolo 

 ” Leg så benene vokser” af Katrine Andersen og Balder Brøndsted, Dafolo 

 

Dvd: 

”Baby bongo” 20 musikvideoer med kendte sange og lege for børn 

”Babyrytmik” af Jacqueline Acda 

 

Links: 

www.motorika.dk 

www.signemiranda.dk 

www.legeskab.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.motorika.dk/
http://www.signemiranda.dk/
http://www.legeskab.dk/
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Lege fra mine besøg i legestuer 

 

1. Styrker Muskel- /ledsans  

Melodi: Hjulene på bussen drejer rundt rundt rundt 

 ”Fødderne på kroppen siger trampe, trampe, trampe…………..lige til jeg sover!  

Benene på kroppen siger hoppe, hoppe, hoppe 

Hænderne på kroppen siger klappe, klappe, klappe 

Armene på kroppen siger bøje og strække, bøje og strække, bøje og strække 

Maven på kroppen siger rumle, rumle, rumle 

Hovedet på kroppen siger nikke, nikke, nikke 

Munden på kroppen siger bøh, bøh, bøh……….Lige til jeg sover!” 

 

2. Styrker Labyrintsans 

Et eller flere børn sættes/lægges på et tæppe, som dagplejeren trækker, gerne sammen med børn 

”Se det lille tog 

Nu kører det af sted. 

Når toget kører, så kan man høre 

Fløjten, fløjten, fløjten” 

 

 Når toget bakker, sidder vi og snakker, snakker 

 Når toget damper, sidder vi og tramper, tramper, tramper 

 Når toget standser sidder vi og danser, danser, danser 

 

3. Styrker Muskel- /ledsansen: (Melodi: Mester Jakob) 

”Mine hænder, mine hænder 

Her er de, her er de! 

Se hvor de kan vinke, se hvor de kan vinke 

Gem dem væk, gem dem væk!” 

 

- klappe 

- Dreje 

- Pege 

- Kilde 

- Tromme 

 

4. Styrker følesans/muskel- og ledsans. Den laves oprindeligt med rasleæg, men jeg har 

udskiftet rasleægget med små stofposer med perler i. Så er fokus ikke lyden, men hvor på 

kroppen børnene kan mærke posen. Poserne med perler kan desuden vaskes og 

tørretumbles! 

 

”Oppe på mit hoved 

Oppe på mit hoved 

Har jeg en hemlighed 

Vil du se?” 

 

 Skulder, arm, hånd 

 Fod, knæ 

 Ryg, mave etc. 


