
SPØRGSMÅL
A. Hvordan kan vi tilføre eller fjerne noget fra rum, så der opstår nye bevægelsesmuligheder?

B. Hvordan arbejder vi med at gøre børn opmærksomme på nye affordences og ændre gamle, 
så de tilbyder nye udfordringer?

C. Hvilken betydning har pædagogen som rollemodel i relation til børn og bevægelsesglæde?

VIDEN-INDSPARK
Læring er altid kontekstbaseret29, såvel som pædagogikken er det. Situation, relation, op-
gave og et rums udformning og dets indhold har betydning for, hvad børn lærer. Rum og ting 
har affordence, hvilket betyder, at de kalder på handlemuligheder. Hvilke handlemuligheder 
de kalder på er afhængigt af et menneskes viden, muligheder og evner30. En skulptur på et 
kunstmuseum vil af en 2-årig måske blive opfattet som en invitation til at klatre, mens den 
vil tale til den voksne på en helt anden måde. Affordence er således et relationelt objektivt 
fænomen, der opstår i et dynamisk samspil mellem omverden, krop og sind. Affordences har 
ringe værdi for børns bevægelseslæring, hvis de ikke er synlige for dem31.

15. AFFORDENCE
   Emneord: Affordence, bevægelsesglæde, motivation 
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CASE
Diskuter de pædagogiske handlinger og handlemuligheder og egen reaktion i relation til  
følgende case og begrebet affordence:

Børneflokken løber op på bakkerne. De voksne løber med. Flere børn giver sig til at rulle ned. 
Nogle af de yngre børn har svært ved at finde ud af, hvordan de skal gøre. ”Se her”, siger 
Christian og lægger sig med ansigtet mod en lille pige. Han viser i trin, hvordan hun skal lægge 
sig på maven, samle hænderne over hovedet og strække kroppen. Der rulles i flere omgange. 
Christian får øje på den studerende, der efter at have rullet ned med nogle børn endnu ikke har 
rejst sig. Han ligger, så lang han er, på jorden. Christian råber til ham: ”lig helt stille, du er en 
træstamme”, og så løber han ned af bakken med børnene efter sig, mens han råber: ”Kom, vi 
skal hoppe over træstammen”.


