
SPØRGSMÅL
A. Hvordan tilgodeser vi følgende kilder til bevægelsesglæde i vores pædagogiske arbejde: 

konkurrencen, fællesskabet, leg og anerkendelse?

B. Hvor finder vi selv vores primære kilde til glæde ved bevægelse?

VIDEN-INDSPARK
Kissmeyers fire analytiske kategorier er et bud på forskellige kilder til glæde ved bevægelse: 

• legen

• oplevelsen af samhørighed og fællesskab 

• konkurrencen

• ydre anerkendelse og belønning. 

I tilrettelagte bevægelsesaktiviteter er det vigtigt at give plads til, at børn motiveres forskel-
ligt. De mest langtidsholdbare kilder til bevægelsesglæde er fællesskab og leg. Legen er for-
bundet med passion og kendetegnet ved at udfordre og at lade sig udfordre. Den trives, når 
der gives tid og ro til eksperiment og øvelse. Følelsen af samhørighed og fællesskab trives, 
når børn bevæger sig sammen med andre24. Børns bestræbelser på at opnå gode bevægelses-
færdigheder er tæt knyttet til ønsket om at være med i fællesskabet. Et højt færdigheds-
niveau sætter dem nemlig i stand til at give lege form og udtryk og dermed adgang til attrak-
tive legefællesskaber25. 
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CASE
Diskuter de pædagogiske såvel som børnenes handlinger i følgende case i relation til begrebet 
bevægelsesglæde:

Lise og Elsebeth er i gymnastiksalen med en flok børn. De har varmet op ved at trampe, klappe, 
hoppe. De slutter med at skulle dreje rundt om sig selv. Herefter opfordrer Elsebeth børnene til 
at løbe om kap ned i den anden ende. Flere af børnene styrter afsted. En pige forsætter med at 
dreje rundt om sig selv, mens hun bevæger ned mod den anden ende af salen i samme retning, 
som resten af børnene. Tre piger løber med hinanden i hånden og en mindre dreng har givet 
sig til at kravle som en stor rov-kat med retning mod de andre børn. Lise går hen til ham og 
siger ”sikke en farlig tiger, der ligger på lur efter de springende dyr” ”Tigeren” hvæser tilfreds 
og viser sine klør”.


