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Hvad er Hej skal vi lege?
DGI, Børneulykkesfonden og bObles har i samarbejde med en række fagpersoner udviklet  
bevægelsesugen Hej skal vi lege?, hvor leg og motorik er i fokus. Formålet med bevægelses-
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, 
vuggestue 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, bObles og DGI har skabt en ny tradition i de danske dagplejer, vugge-
stuer 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 næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlem-
mer. Vi arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark, og vi hjælper 
vores flere end 6.300 foreninger og 100.000 frivillige med at gøre en forskel. 

Siden 2009 har DGI certificeret børnehaver og andre institutioner, som sætter nye 
standarder for, hvordan fysisk aktivitet bliver en succesfuld del af hverdagen. Og i alle DGI’s 
14 landsdelsforeninger er der ansat konsulenter, som arbejder med idræt og bevægelse for 
børn i skoler og institutioner. 

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. 

Siden 2006 har bObles designet multifunktionelle tumlemøbler til børn, der appellerer 
til motorisk leg og bevægelse. Hvert tumlemøbel er baseret på geometriske former, og 
designet er enkelt og skandinavisk. Bag brandet står søstrene Bolette og Louise Blædel.

bObles har udviklet, designet og produceret produkterne til Hej Skal vi Lege?

bObles ønsker at takke børnefysioterapeut Louise Hærvig for at udvikle legene og Claus 
Troelsgaard for at tage billeder. 



Hvorfor skal vi lege?
Mange børn bliver ikke motorisk udfordret, og det har resulteret i en tendens til stigende overvægt, 
inaktivitet og usunde vaner blandt børn. Derfor opfordrer DGI, Børneulykkesfonden og bObles 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 
færdigheder 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, bObles 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



Vi siger HEJ SKAL VI LEGE? til hinanden

Indledning og anledning til de motoriske lege til 

Hej skal vi lege 2016
Ja ”Hej, skal vi lege?” eller jeg får helt lyst til at sige ”Hej, så er vi her igen”...for med dette års 
Haletudser er det endnu engang vores ønske at skabe inspiration til at bevæge kroppen, lege med 
kroppen - men mest af alt mærke, fornemme, opleve og lære med kroppen.

Hvis det skal lykkes, så skal det være sjovt. Sjovt at lege og sjovt at mærke glæden ved at bevæge 
sig. Det er, når det føles rigtig rart at bevæge sig, at kroppen lærer og fornøjelsen ved en færdighed 
mærkes og opnås.

Derfor kan alle legene med Haletudserne både leges eller blot bruges som inspiration. Kernen er, 
at barnets sansemotoriske udvikling stimuleres på alle mulige måder. Så hvis børnene eller I selv 
finder på en leg undervejs, er det selvfølgelig bare den, I leger.

For dét, der sker gennem legen og brug af kroppen, 
er faktisk helt uvurderligt! 

Alle de motoriske input, stimuli, gentagelser og dermed 
motoriske erfaringer, som barnet får gennem lege, skaber 
tilsammen barnets kropsbevidsthed. Den er så vigtig og har 
betydning for, om barnet til alle tider kan justere kroppen 
ind til lige netop, hvad den motoriske situation kræver. Om 
det så er at rulle, snurre, hoppe, løbe, lytte eller lege videre 
i det uendelige.

Hjertelig velkommen og rigtig god fornøjelse
- Fysioterapeut Louise Hærvig



1. Lange - Slange

Hjælp hinanden med at lægge de 8 
Haletudser i forlængelse af hinanden. 
Skiftevis en høj og en lav. I vurderer selv, 
hvilken vej Lange-Slangen skal dreje. Gå 
nu på Slangen med flad fod på den høje 
Haletudse, og på tå på den lave Haletudse 
- så vil det næsten føles, som om Lange-
Slangen bevæger sig.

Kropslig kommentar:

Det her er en lille leg, der stiller 
store krav til balancen. I starten skal 
børnene måske have lidt hjælp til 
at holde balancen, eller måske er 
det for enkelt, og så skal der større 
afstand mellem Haletudserne. Det 
kan også være, at Haletudserne 
skal drejes lidt, så vippefunktionen 
kan komme i spil. Dét der er vigtigt 
er, at sværhedsgraden i legen og 
succesfornemmelse hos børnene 
også er i balance.



2. Balance-stafetten

Lav 2 rækker med børn og stil 2 høje 
haletudser foran hver række. Der må ikke 
stå for mange børn i hver række, for så 
kan det bare blive svært at stå på række - 
og det skal ikke være svært, men SJOVT. 
Kom op og stå på Haletudserne, én fod på 
hver (tænk over om den skal vippe eller ej 
- det er sværest hvis den vipper). På 1-2-3 
hopper barnet ned fra Haletudserne og 
løber en afstand ned til 2 små Haletudser, 
der står på højkant. 
Barnet skal løbe omkring dem og give et 
klap til det næste barn, der står parat på 
Haletudserne, når de er tilbage igen. Når 
alle har prøvet, er der måske én række, 
der har været lidt hurtigere end den 
anden, så bland holdene igen og forsøg én 
gang til og se, hvad der så sker!

Kropslig kommentar:

Her er der flere ting på spil: At stå 
på række, mærke spændingen, 
balancere på Haletudserne, hoppe 
og løbe. Hvis et af elementerne 
er for svære eller simple, så lav 
en lille ændring - det vigtigste er, 
at det er sjovt. Den lille runde 
omkring Haletudserne i den anden 
ende af banen er faktisk også 
en udfordring, hvor balancen og 
rumretningsfornemmelsen bliver 
stimuleret. Motorikken bliver 
virkelig leget med her.



3. Haletudsecirkel

Hjælp hinanden med at lægge de 8 
Haletudser rundt i en cirkel, med plads til at 
hvert barn kan stå ved en Haletudse. Måske 
har I noget god musik, der kan hjælpe det 
hele lidt på vej, for det er en slags kropslig 
Haletudse-stopdans, I skal i gang med. 
Gå skiftevis, eller hvad der føles fint for 
jer, i inderkreds, yderkreds, eller mellem 
Haletudserne. 

Når musikken stopper, skal I sætte:
A) Albuen på en Haletudse
B) Panden på en Haletudse
C) Knæene på en Haletudse
D) Numsen på en Haletudse
E) Stå med begge fødder på en Haletudse
F) Hånden/hænderne på en Haletudse

Sådan kan det varieres i det uendelige! Tit har 
børnene selv en god idé til, hvad der kunne 
være det næste. Det er noget af det bedste 
og bare en rigtig dejlig måde at få bevæget 
sig på. 

Kropslig kommentar:

At sætte ord på kropsdelen 
samtidig med, at der er 
bevægelse af kropsdelen, gør at 
kropsbevidstheden vækkes og 
barnet lærer sin krop at kende 
på den sjove måde. Det er også 
en god idé at bruge musik med 
stopeffekt, idet den skærper fokus 
og opmærksomhed på det, der skal 
til at ske. 



4. Haletudsehalen

Stil Haletudserne på højkant på en lang 
række. Børnene lægger sig derefter på 
maven, også gerne på en lang række. 
Derefter skiftes børnene til at have en bold 
(eller have en bold hver), og nu gælder 
det om at vælte Haletudserne. Det gøres 
ved at trille én bold ad gangen hen mod 
Haletudserne. 

Hvor svært det er, afhænger af afstanden 
fra barn til Haletudsen. Er det for let eller 
svært, så flyt Haletudserækken lidt. Når 
alle Haletudserne er væltet, triller/ruller 
børnene selv hen til Haletudserne og stiller 
dem på en række, og så er I klar til næste 
omgang.

Kropslig kommentar:

Dét at skulle placere og ramme 
noget, støtter op omkring øje – 
håndkoordinationen, og dét at 
børnene selv skal trille eller rulle 
stimulerer den vestibulære sans og 
rum/retningsfornemmelsen. Det er 
også med til at sætte gang i fjolleri 
– og det er bare så vigtigt. 



5. Haletudsekast

Alle børnene samles i en flok og får en 
Haletudse hver. Børnene får på skift lov til at 
kaste deres Haletudse. Der hvor Haletudsen 
lander, skal alle børnene krybe hen. Når 
alle er samlet, kan det næste barn kaste sin 
Haletudse, 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 Haletudse. 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.



6. Haletudsetårnet

Alle Haletudserne ligger samlet. Børnene 
skal nu på skift hente én hver, men det 
skal gøres på lidt forskellige måder… én 
skal krybe, én skal kravle, én skal hinke, 
én skal hoppe, én skal gå på tæer, én skal 
gå på hæle, eller hvad I nu finder på. Når 
en Haletudse er hentet, er den en del 
af Haletudsetårnet, som bliver bygget 
undervejs og i fællesskab. Når det er færdigt, 
kan I lægge jer på maven og beundre jeres 
fine og måske også sjove tårn. Pust eller prik 
til det, så det vælter, og vupti, så er I klar til 
at bygge endnu et tårn.

Kropslig kommentar:

Ved at bevæge sig på så mange 
forskellige måder i forskellige planer 
bliver den motoriske udvikling 
stimuleret. Det er det bedste! Ved 
at bygge et tårn bliver øje-hånd 
koordinationen udfordret, og der 
er et fokuspunkt, både for det 
enkelte barn og for fællesskabet. 
Når børnene til sidst lægger sig 
på maven, er det blot lidt bonus, 
for her bliver nakken og ryggens 
muskulatur så nemt stimuleret.



7. Haletudsehoppet

Start med at lægge 3 Haletudser i 
forlængelse af hinanden. Børnene kan 
stille sig på en lang række ved siden af 
hinanden, så kan de se, hvad der skal til at 
ske. Alle børnene skal nu på skift hoppe 
over Haletudserne, så hvert barn må træde 
frem, og lave sit helt eget hop. Når første 
Haletudsehop er klaret, kan der laves en lille 
ændring - nu skal Haletudsehoppet være lidt 
anderledes og også lidt sværere. Oven på de 
3 Haletudser, lægges 2 Haletudser, og så skal 
der hoppes igen. Når det er klaret lægges 
1 mere på, så det næsten er en Haletudse-
pyramide, der skal hoppes over.

Kropslig kommentar:

Det er ikke så nemt at hoppe, og når 
et barn skal øve sig, er det faktisk 
nemmest, når der skal hoppes ned 
fra noget. Ved denne lille leg vil I se 
mange forskellige hop hos børnene, 
og det er helt fint. Hvordan I lægger 
Haletudserne er ikke så afgørende, 
hav blot for øje, at den motoriske 
udvikling har de bedste betingelser, 
når det er en kombination af, at 
børnene bliver udfordret og har en 
sjov succesoplevelse. 



8. Haletudserne holder flyttedag

Alle Haletudserne ligger i en stor bunke, 
men de vil så gerne bevæge sig lidt og 
prøve noget nyt. Derfor har de besluttet 
sig for at holde flyttedag! Første gang 
Haletudsebunken skal flyttes fra A til B, 
må alle børnene kun bruge fødderne. Når 
alle Haletudserne er samlet i en ny bunke, 
skal de flyttes igen - men hvor skal den 
flyttes hen og hvordan? Nu må børnene 
kun skubbe den med næsen, eller krybe på 
maven og skubbe med brystet, eller skubbe 
den langs gulvet med én hånd, eller kravle 
med den på ryggen. Måske har I selv en idé? 
Bare kroppen bliver brugt på alle mulige og 
umulige fjollede måder.

Kropslig kommentar:

Denne lille leg betyder igen, at 
børnene får bevæget sig på mange 
forskellige måder. Det er fint at have 
en plan, hvor noget skal flyttes lidt 
omkring. Det skaber fokus. Legen 
kan også tænkes ind i hverdagen, 
når noget skal flyttes fra A til B, 
fx legetøj der skal ryddes op. Så 
må motorikken også gerne blive 
udfordret og leges med - så bliver 
det dobbelt så sjov. 



9. Haletudse-snurren

Alle børnene står i en rundkreds og alle får 
en Haletudse i hånden, som de skal holde 
op foran kroppen. Med den i hånden skal 
de snurre rundt, først 1 gang – stoppe - 
ligge Haletudsen på gulvet - skifte plads, og 
gentage. I anden omgang skal der snurres 2 
gange, stoppe, mærke om man kan stå helt 
stille, og igen skiftes plads og gentages. 

Når der skiftes plads kan det gøres på mange 
forskellige måder, fx ved at hoppe, kravle, 
liste, smile eller råbe ”Hej, skal vi lege?” - 
det bestemmer I selv. Det vigtigste her er at 
lege med den vestibulære sans, og det gør I, 
når I snurrer.

Kropslig kommentar:

Ved at holde Haletudsen foran 
kroppen er der et fokuspunkt, når 
børnene skal snurre. Det er godt at 
snurre, men det er lige så vigtigt at 
kunne stoppe, for det er i balancen 
mellem at kunne snurre og stoppe, 
at barnet øver at regulere sin egen 
kropslige hastighedsfornemmelse, 
og dermed balancen. 



10. Haletudsemosen

Alle Haletudserne stilles på højkant i et 
vilkårligt mønster. Jo tættere de står, jo 
sværere bliver det. Først skal der krybes 
gennem mosen, så skal der kravles, gås på 
fjollede måder, på tæer, hæle, nede i knæ 
eller hvad I måtte finde på, og til sidst kan 
der løbes igennem, selvfølgelig helt uden at 
vælte en eneste Haletudse. 

Kropslig kommentar:

En lille fjollet, men alligevel oplagt 
leg. Dét, at barnet bevæger 
sig i forskellige kropsniveauer 
og hele tiden varierer det, 
er altid godt for motorikken. 
Ved at stille Haletudserne op 
bliver der stillet et øget krav 
til barnets kropsbevidsthed og 
rumretningsfornemmelse. Det er 
svært at undgå, at Haletudserne vil 
vælte, men hvis de bliver stillet op 
igen, og barnet får lov til at prøve 
flere gange, vil I og børnene nok 
opleve, at det bliver nemmere, og 
kroppen endnu engang er blevet nye 
erfaringer rigere.





Rigtig god 
fornøjelse



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


