
Kontaktoplysninger
Har din dagpleje, vuggestue eller børnehave lyst til at lege med, eller ønsker du at 
vide mere om bevægelsesugen Hej skal vi lege? er du velkommen til at kontakte 
Børneulykkesfonden.

Børneulykkesfonden 
Henriette Madsen
Mail: buf@borneulykkesfonden.dk
Tlf: 30 37 77 22

Udarbejdet af Børneulykkesfonden med støtte fra Kulturministeriets pulje for humanitære, velgørende 
og almennyttige, konkrete formål.
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Hvorfor skal vi lege?
Mange børn bliver ikke motorisk udfordret, og det har resulteret i en tendens til stigende over-
vægt, inaktivitet og usunde vaner blandt børn. Derfor opfordrer DGI og Børneulykkesfonden til mere  
bevægelse og udvikling blandt børn - primært i institutionerne, men også privat i fællesskab med 
familie og venner samt i idrætsforeninger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn og unge under 18 år skal bevæge sig mindst 60 minutter 
om dagen. Aktiviteterne skal være af moderat til høj intensitet og som Arne Høst, Ledende Overlæge 
på H.C. Andersen Børnehospital, siger, så er leg en naturlig måde for børn at få motion på:

”Hos alle børn stimulerer leg motorik og sanser. Indlæring af både intellektuelle og motoriske fær-
digheder fremmes via leg. En god motorik og balance er også med til at forebygge faldulykker, og 
giver børn en øget sikkerhed, både i leg med andre børn og i trafikken. Leg stimulerer også til gode 
motionsvaner, som på længere sigt er med til at forebygge overvægt og fedme.”

Glæde og begejstring er en forudsætning for at lære. Det gælder i leg som i andre forhold i livet. Er 
glæden og begejstringen til stede, er det lettere at klare de udfordringer, som livet bringer.

Børneulykkesfonden og DGI vil inspirere alle landets børnehaver til at afvikle en bevægelsesuge, hvor 
glæden sættes i centrum, legen slippes fri og børnene får lyst, mod og vilje til at bevæge sig.

Vi siger HEJ SKAL VI LEGE til hinanden



Hvad er Hej skal vi lege?
DGI og Børneulykkesfonden har i samarbejde med en række fagpersoner udviklet  
bevægelsesugen Hej skal vi lege?, hvor leg og motorik er i fokus. Formålet med bevægels-
es-ugen er at inspirere børn til en hverdag med mere bevægelse og fysisk aktivitet gennem 
leg og læring, og samtidig give dagplejer, vuggestuer, børnehaver og forældre en relevant 
indgangsvinkel til, hvordan bevægelse, leg og motorik kan blive en del af hverdagen.

Hej skal vi lege? består af en række temalege, hvor det er op til den enkelte dagpleje, vug-
gestue eller børnehave at tilrettelægge sin egen bevægelsesuge og beslutte, hvilke lege og 
aktiviteter man vil gennemføre. 

Hej skal vi lege? handler for dagplejen, vuggestuen, børnehaven og forældrene om at 
have det sjovt med børnene, da det jo handler om at slippe legen fri og give børnene lyst,  
begejstring og motivation til at bevæge sig.

Anne-Mette Rasmussen, Ambassadør for kampagnen ’Hej skal vi lege?’ 
siger: ”Jeg håber, at alle de danske dagplejer, vuggestuer og børnehaver vil lege med, og 
jeg opfordrer forældre til at tage udfordringen op og engagere sig med leg og bevægelse 
på hjemmefronten både under bevægelsesugen og fremover.”

Du kan læse meget mere om Bevægelsesugen Hej skal vi lege? på hjemmesiden: 

www.hejskalvilege.dk



Hvem står bag Hej skal vi lege? 
Børneulykkesfonden og DGI har skabt en ny tradition i de danske dagplejer, vuggestuer og 
børnehaver, hvor institutionen og forældre får mulighed for at være aktive og lege sammen 
med børnene på en nytænkende, kreativ og sjov måde.

Børneulykkesfonden blev grundlagt i 2008 og arbejder for et Danmark, hvor 
der er fokus på forebyggelse af børneulykker indenfor områderne hjemmet, trafikken og 
idræt/fritid. Børneulykkesfonden deltager i bevægelsesugen Hej skal vi lege?, da forskning 
viser, at jo bedre børns motorik er, desto mindre er risikoen for at børn får alvorlige skader, 
hvis de skulle komme ud for en ulykke.

DGI er Danmarks folkelige idrætsorganisation med 5.100 lokale foreninger, 16 lands-
delsforeninger og ca. 1,5 mio. idrætsudøvere. DGI arbejder med at finde balancen mellem  
udfordring, fællesskab og sundhed i den måde vi dyrker idræt, leger og bevæger os på.

Det betyder blandt andet:
- at man ikke skal sætte alt og alle til side for at vinde
- at der skal være passende udfordringer til alle
- at der skal være plads til kammeratskab
- at det er tilladt at presse sig selv og hinanden, men ikke mere end sundt er

Hej skal vi lege er i 2013 støttet af



bObles 
- Det er bare noget, vi leger
bObles er mere end blot produkter. bObles er en filosofi til børn. Filosofien bygger på troen 
på, at børn har det bedst, når de er i bevægelse. Når børn har en god kropsforståelse, lærer 
de bedre, de fungerer bedre i sociale sammenhænge og er glade. Derfor designer bObles 
tumlemøbler, der understøtter barnets motoriske udvikling og indbyder til kreativ leg. 

bObles er en dansk design virksomhed, der siden 2006 har designet motorisk udviklende 
tumlemøbler. Selv om bObles er blevet hædret med flere internationale designpriser og 
placeringer på anerkendte udenlandske museer, er bObles’ filosofi forblevet den samme, 
som den virksomheden opstod af. bObles er og bliver for børn, der leger, bevæger sig og 
bruger deres fantasi i alt, hvad de gør. 

bObles har udviklet, designet og produceret Tumleringene for at bakke op om DGI og 
Børneulykkesfondens bevægelsesuge Hej skal vi lege? 

bObles ønsker at takke børnefysioterapeut Louise Hærvig for at udvikle legene og Martin 
Clausen for at tage billeder af børn, der leger med produkterne. 



Indledning og anledning til de motoriske lege til 

Hej skal vi lege?
Kære alle jer, der er med for første gang, og kære alle jer, der har været med flere gange 
til Hej skal vi lege?. 
Det er en fornøjelse som børnefysioterapeut at være med til at byde jer velkommen til en 
uge, som forhåbentlig kan danne grobund og være til inspiration for alle de andre uger, der 
er i året.

Legene er i år designet med udgangspunkt i bObles Tumleringe. De er bygget op således, 
at barnets motoriske udvikling bliver udfordret og stimuleret - så der skal krybes, kravles, 
rulles, snurres, hoppes, hinkes, og balanceres, men mest af alt skal der grines og kropsligt 
eksperimenteres. 

Bevægelse er dejligt, sjovt, sundt og super vigtigt - vigtigt 
fordi summen af alle de kropslige erfaringer, barnet 
får gennem leg og bevægelse, skaber fundamentet for  
barnets kropsbevidsthed. 

Bevidsthed om kroppens formåen opnås kun ved, at børn 
får rum og lejlighed til at bevæge sig på mange forskellige 
måder, og i rigtig mange forskellige sammenhænge.
 
Legene kan leges i et særligt tidsrum, men der kan også 
bare snurres, hoppes eller hinkes, når børnene skal ud i 
garderoben eller før alle skal sidde ned til frokost. 

Så Hej skal vi lege? kan forhåbentlig være en inspirationskilde, men behøver ikke at blive 
fulgt helt regelret - der kan og skal være plads til aldersmæssige justeringer, men mest 
af alt skal der gerne være plads til den umiddelbare og spontane bevægeglæde. For  
bevægeglæde og begejstring er for barnets udvikling en fuldstændig uvurderlig drivkraft, 
og bør aldrig begrænses.

Rigtig god fornøjelse
Børnefysioterapeut Louise Hærvig



1. Ring-kastelegen
Alle børnene samles i en flok og får en ring hver. Børnene får på skift lov til at kaste en ring. 
Der, hvor ringen lander, skal alle børnene krybe hen. 
Når alle er samlet, kan det næste barn kaste sin ring og nu skal alle hoppe hen til det nye 
sted. Alle kan være med til at bestemme om I skal rulle, kravle, snurre, hinke eller løbe hen 
til den næste ring - blot pulsen kommer op og kroppen bliver brugt på mange forskellige 
måder.

Kropslig kommentar:
Denne leg er en fin måde at komme igennem forskellige kropslige niveauer i barnets 
motoriske udvikling. Hvis der er aldersspredning på børnene, kan nogle krybe, andre 
kravle og nogle eksempelvis løbe.



2. Gakkede gangarter
Det er oplagt at snurre med ringene på benet, foden, armen og fingeren alt imens I går 
ud og ind mellem hinanden på fjollede måder - op på tæer, ned i knæ, baglæns, sidelæns. 
Skal det være lidt sværere, kan I lave en motorikbane, så alt imens I snurrer med ringene, 
oplever I også forskelligartede niveauforskelle.

Kropslig kommentar:
Jo større variation i de Gakkede gangarter des bedre - for jo større bliver bredden i 
børnenes erfaringsgrundlag. Men det kan være svært både at være i bevægelse og 
snurre med ringene - hvis det lykkes, er børnene i fuld gang med at stimulere deres 
koordination og balanceevne.



3. Den Fjollede Hinkerude
Alle ringene ligger på gulvet på en række - og nu skal vi hoppe på, i og udenom Ringene 
på så mange forskellige måder som muligt. I kan hinke i den ene ring, og samle benene 
i den næste. I kan hoppe tre hop lige efter hinanden i den ene ring, og stå muse stille 
enten med samlede ben eller på ét ben i næste ring. Hvad I end finder på, er det rigtig 
fint både at øve sig på et enkelt hop, så barnet oplever en automatisering, men også 
lave hop med så stor variation som muligt, så kroppen får mange forskellige erfarings-
grundlag. 

Kropslig kommentar:
Det vil ikke være helt nemt for alle børn at bevæge sig på ringene, for det kræver 
balance og præcision - men øvelse gør mester, så lad dem bare prøve flere gange. 
 
Hoppe og hinke er for de lidt større børn. For de mindre som kravler eller går, er der 
masser af kropslig stimulering i at kravle henover en hvilken som helst genstand. 
Hvis barnet lige er blevet gående, bliver balancen virkeligt udfordret, når benet skal 
løftes fra den ene ring til den næste.



4. Ring gennem Tunnel
Børnene står tæt sammen på en række med spredte ben. Den forreste har én ring. Når 
alle er klar, løber det forreste barn om bagerst, kravler gennem tunnelen alt imens der 
skubbes til ringen med næsen - når barnet er helt igennem tunnelen, så er det næste 
barns tur.

Kropslig kommentar: 
Det er sjovt at stå tæt sammen, og hvis der er rigtig mange børn med, kan der sagtens 
laves to rækker og måske en stafet. Uanset alder er det super godt at komme ned 
i krybe/kravlemønster, for det stiller krav til koordinering og stimulerer børnenes 
kryds-mønster og stabilitet af alle de store led. At skubbe en ring foran sig er fjollet 
- men også med til at holde fokus, og få hoved nedad, hvilket stimulerer den vesti-
bulære sans (balance-sansen)



5. Den komiske kravlestafet 
Børnene stilles på to rækker. De to forreste skal gøre sig klar til at kravle, hvor både hænder 
og knæ er i en ring hver - dvs. at hvert barn kravler med fire ringe - kan det lade sig gøre?  
I vurderer hvor langt, der skal kravles. 

Kropslig kommentar:
Denne leg er virkelig fjollet, og nok også lidt svær for nogle børn. Måske skal I kun 
bruge to ringe ved knæene eller hænderne til at starte med. Det der er super ved 
denne lille leg er, at der bliver noget at grine af på den rare måde - for det ser komisk 
ud, men mest af alt bliver tempoet taget ud af kravlet, og bevidstheden, om hvad 
kroppen gør, bliver skærpet. Den statiske balance bliver udfordret. Muskelledssan-
sen bliver stimuleret og krydsmønster og koordinering bliver sat på prøve.



6. Den stående ringleg
Brug alle ringene - læg dem på to parallelle rækker, som børnene skal gå rundt om. Spil 
lidt musik - når musikken stopper, skal alle børnene op og stå på ringen, eller inde i ringen. 
Balancen er i centrum - de må helst ikke stå udenfor ringen. Denne leg kan i sin enkelhed 
udføres som den klassiske stoleleg, så der fjernes en ring, hver gang musikken stopper, hvis 
børnene vel og mærke er klar til det.

 

Kropslig kommentar:
Det at inddrage musik er dejligt og super fint for børnenes opmærksomhed - hvornår 
skal jeg være parat til at stå stille og hvornår skal jeg være i bevægelse? Bliv ved så 
længe, at alle børnene har fanget timingen. Måske børnene selv finder på sjove 
måder at stå på - og så er det bare det I gør. Så længe der bliver stillet skarpt på  
timing og balance er det helt fint.



7. Ringspil
Ringene er, som en anden frisbee, oplagte at kaste med. Placer derfor forskelligt legetøj 
rundt på gulvet - nogle kegler, dåser eller ting fra garderoben - en sko, en hue - hvad som 
helst I lige har i nærheden. 
Børnene skal helst have tre forsøg i træk (feedback, justeringer/erfaring), så de på skift 
kaster ringene mod et objekt, som de skal forsøge at ramme. I kan placere objekterne 
på en række, hvor barnet har det på samme afstand, eller I kan placere objekterne  
lidt forskudt.

Kropslig kommentar:
Ved sådan en leg bliver barnets øje-håndkoordination og rum-retnings fornemmelse 
stimuleret. Derfor er det rigtig vigtigt, at børnene får lov til at prøve flere gange i 
træk. Hvis de kaster for langt, kan de justere deres kraft til næste kast, som så måske 
bliver for kort. Det er skønt for barnet, når det rammer plet, men der er også en 
masse læring og kropslig erfaring i at forsøge igen, og igen - så bliv bare ved.



8. Den Slumrende Sump
Alle hjælper til med at kaste ringene ud på gulvet. Hvor mon de lander.? I det område, hvor 
ringene nu er placeret, har vi Den Slumrende Sump - så børnene må kun sætte fødderne 
på kanten af ringene eller inde i ringene - hvis de kommer til at rammer ved siden af, kan 
de måske mærke, at Sumpen kommer og tager dem.

Kropslig kommentar: 
Denne lille leg kræver præcision, koordination og balance, så det er en rigtig god 
idé hvis Sumpen kun er et begrænset område samt at der er ”helle” på hver sin side 
af Sumpen. Hvis det er lidt svært at koordinere/balancere vil barnet typisk sætte 
tempoet op, og skynder sig igennem Sumpen. Om det gøres langsomt eller hurtigt 
er helt okay - bare der er et ”helle” indimellem, hvor kroppen kan slappe af, for det 
kan være nødvendigt.



9. ”Er der hul igennem” 
Placer ringene på højkant - børnene skal ligge på maven på hver sin side af ringene. I 
første omgang kan de lige stikke en hånd igennem ringene og hilse på hinanden - ved de 
små ringe hilser de måske kun med én finger. Der kan nu transporteres små ting igennem 
ringene - det kræver præcision og tålmodighed, for ringene må helst ikke vælte.

Kropslig kommentar:
Det er vigtigt, at børn ligger på maven og at de bliver ved med det. Det giver en stærk 
nakke, skulderparti og ryg, hvilket er godt, for det har indflydelse på deres evne til at 
sidde oprejst, når de skal koordinere til at spise, tegne og sidenhen skrive. 
Denne lille leg kan derfor godt være rigtig hård for nogle børn, fordi de skal bruge 
ryggen og skulderpartiet til at transportere deres hånd igennem ringen. Men bliv 
endelig ved - det er tilladt at holde pauser, og tænke på det som intervaltræning. Og 
det er især tilladt at tænke fremliggende aktiviteter ind flere gange i løbet af dagen, 
f. eks. når der skal læses bog, tegnes, leges med puslespil. Her vil det være en god 
idé, at det ikke altid foregår siddende ved et bord, men måske liggende på et tæppe 
- både i institutionen og i hjemmet!



10.  Ringslangen
Alle børnene får en ring i hånden, og holder hinanden i ”Ringhænderne”, og danner på den 
måde en lang Ringslange. Ringslangen kan bevæge sig på alle mulige måder - ned i knæ, 
op på tæer, langsomt, hurtigt, sidelæns, baglæns, rundt i en cirkel, eller på en lang række - 
måske den store slange kan blive til mindre slanger og børnene kan lege fangeleg.

Kropslig kommentar:
Her er det både sjov og ballade, men også lidt alvor for børnene bliver nødt til at 
holde lidt øje med hinanden, så alle synes det er sjovt, at der kommer lidt fart på 
Ringslangen. Desuden bliver der også stillet store krav til balancen, fordi der ikke er 
direkte kontakt til den barnet holder i hånden - ringen gør en forskel.



11.  Trille Rille leg
Børnene kan være sammen tre og tre, men andre gode sammensætninger kan naturlivis 
også bruges. To børn sidder på gulvet, og et barn står mellem dem med spredte ben.  
Opgaven er nu at trille ringene mellem benene på kammeraten - jo større ringe, jo sværere 
er det.

Kropslig kommentar:
Det er ikke helt nemt, og det synes jeg er herligt, for så betyder det, at man skal 
øve sig! De børn, der sidder på gulvet, skal fokusere, så de rammer præcist mel-
lem benene. Og begge børn får stimuleret deres øje-håndkoordination, idet den ene 
skal trille og den anden skal ”gribe”. Den, der står op, får mest af alt stimuleret sin  
tålmodighed, så det er vigtigt jævnligt, at de 3 børn skifter plads.  



12. Balanceringe 
Børnene er samlet i en rundkreds, og alle har en ring i hånden. En fra kredsen bliver  
inviteret ind i midten af rundkredsen. Barnet må sidde eller stå, lige som det har lyst til. En 
efter en bliver børnene inviteret ind i kredsen og skal placere sin ring på kammeraten. Hvor 
mange ringe kan det lade sig gøre at balancere med - og hvor længe?

Kropslig kommentar:
Det skal være sjovt for det barn, der står i midten, og det er festligt, hvis alle børnene 
kan få placeret sin ring. For de helt små børn, kan barnet i midten ligge ned. Det er 
særlig fint, hvis I, når ringen bliver placeret, kan benævne hvor på kroppen - ben, 
knæ, storetå eller arm, skulder, albue, eller måske pegefingeren. På den måde bliver 
kropsbevidstheden verbaliseret. Den, der står i midten, kan jo mærke det på sin 
egen krop, mens kredsen af børn vil få en større oplevelse, hvis der kommer ord på. 
Igen er det øje-hånd koordination, der særligt bliver stimuleret her


