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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 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
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Vi siger HEJ SKAL VI LEGE? til hinanden

Indledning og anledning til de motoriske lege til 

Hej skal vi lege 2018
Ja ”Hej, skal vi lege?”, for med dette års terning og matchende flader er det vores ønske endnu 
engang 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, ja 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. Bevægeglæden er den største drivkraft – så mer’ af den!

I år ønsker vi med terningen og de matchende flader at blande bevægelse med former, farver og 
tal. ”Hej skal vi lege?” er med fokus på LEG, men i legen er der så meget læring både socialt og 
emotionelt - og helt konkret i forhold til at tælle: hvor mange er der? Hvad er formen, og hvad er 
farven? Er de forskellige eller ens? Måske minder de bare lidt om hinanden eller slet ikke? Det er i 
og for sig ikke så afgørende. Det vigtige her er at snakke sammen, prøve det med kroppen og pirre 
den herlige nysgerrighed i nærværende leg.

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 at lege, er det, der tilsammen 
skaber barnets kropsbevidsthed. Så ved at skabe rum til leg og 
kropslig udfoldelse i så mange sammenhænge som muligt, gives der 
plads til, at barnet kan skabe sine egne kropslige erfaringer. 

Kropsbevidstheden har betydning for, om barnet til alle tider kan 
justere kroppen ind til lige netop, hvad den motoriske situation 
kræver, om det så er rulle, snurre, hoppe, løbe, lytte eller lege 
videre i det uendelige.

Hjertelig velkommen og lad den fornøjelige leg begynde.
Fysioterapeut Louise Hærvig
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Idet vi i år har en terning med 
matchende flader, så har vi dermed 
også en rekvisit i “Hej skal vi lege”, 
der er firkantet, men vi vil så nødig 
have, at I tænker sådan - altså 
firkantet. Vores ønske er, at I tænker 
rundt om barnet både motorisk, 
nærværende og nysgerrigt, for det 
er alt det, motorik skal være. Den 
skal gerne være legende, sjov og 
med en forståelse for alvoren bag. 
Derfor er samtlige forslag til lege 
fagligt funderede, men også kun 
forslag. Fantasi og gode ideer, imens 
I leger, vil altid vinde over at følge en 
leg til punkt og prikke. 

Så kast terningen, og lad legen 
begynde!



Kropslig kommentar:

Fangeleg er altid sjov og kan 
gøres på mange forskellige måder. 
I denne lille leg er der også et 
opmærksomhedspunkt, hvor 
kroppen skal være parat. Hvis 
barnet har fladen med de fire røde 
firkanter, og terningen lander på 
firkanten, ja, så er det bare med at 
få fart på. Så det enkelte barn skal 
være parat, men de andre børn 
skal også være parate, for de skal 
jo netop fange kammeraten ind, så 
terningen kan slås igen. Så ved en 
enkel, lille leg kan pulsen og dermed 
hjertet på enkelt vis komme på det 
gode arbejde.

8

1. Terningens fangeleg

Alle børnene står med en flade hver. 
Terningen kastes, og det barn, der har den 
flade, der matcher, skal løbe så hurtigt 
som muligt væk fra de andre børn. De 
andre børn skal også løbe hurtigt, for 
det er først, når de har fanget deres 
kammerat, at terningen kan slås igen, og 
et nyt barn kan få fart på.



2. Snur med en form

Hvert barn skal have en flade i hånden. 
Børnene skal stå op og tage armene ud til 
siden og snurre rundt om sig selv. Hvis de 
er rigtig seje, kigger de også ud til enten 
højre eller venstre og holder øje med 
fladen. Når armene har været ude til siden 
i lidt tid, skal børnene samle armene foran 
kroppen - fortsat med fladen i hænderne - 
og så er det tid til at snurre rundt igen.

Kropslig kommentar:

Det er så godt for balancen og den 
vestibulære sans at snurre rundt, 
men det kan også være svært for 
nogen, ja, nærmest ubehageligt, 
og så skal det tages i små doser. 
Så snur lidt, hold pause og snur 
igen. Terningen kan måske tages i 
brug her, men vi har valgt at lade 
være, fordi vi ikke ønsker, at legen 
skal være så styret. Børnene må 
meget gerne mærke, hvor meget de 
egentlig kan snurre rundt, før nok er 
nok. Fladen er her en lille rekvisit, 
der skaber fokus på noget andet 
end balancen og derfor kan være en 
hjælp.
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3. Op, ned, under, igennem 

Alle børnene skal tage en flade hver og lægge 
den på håndryggen. Hvis det er for svært, kan 
den også lægges i selve hånden. Når fladerne 
er delt ud, skal hvert enkelt barn sige farven 
og måske også formen på sin flade – og så 
kan I gå i gang. Nu skal børnene bevæge sig 
op og ned; f.eks. ned at ligge på maven og op 
og stå igen, måske gå sidelæns eller baglæns, 
imens fladen balancerer på håndryggen. 
Kan det mon lade sig gøre? I kan også gøre 
det endnu mere udfordrende og lave en lille 
forhindringsbane, hvor børnene skal igennem 
en hulahopring, op på en skammel eller 
under et bord - alt imens fladen bliver på 
håndryggen.

Kropslig kommentar:

Her er det både en kombination 
af statisk og dynamisk balance. 
Børnene skal kropsligt forholde sig 
til selve bevægelsen, men også til 
forholdsord som op, ned, under, 
over, igennem. Det er ord, der giver 
en bevidsthed om, hvor barnet 
er i forhold til sig selv, rummet og 
omgivelserne. Det er også en vigtig 
del af barnets kropsfornemmelse og 
dermed kropsbevidsthed.
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4. Rul og hop  

Læg de seks flader på en række. Skab et 
lille mellemrum, og læg så terningen i 
forlængelse af rækken. Børnene skal nu 
stå på en række ved siden af hinanden, så 
alle kan se, hvad der skal ske. Den første 
i rækken skal nemlig ned og ligge og rulle 
rundt henover fladerne, rejse sig op for 
enden og hoppe over terningen. Det gøres 
på skift, indtil alle har fået sig en rulle-
hoppe-tur!

Kropslig kommentar:

Det er så godt for den vestibulære 
sanse at rulle. Ja, rulle, snurre, 
svinge og slå en kolbøtte er faktisk 
noget af det allerbedste. Det er ikke 
så nemt at hoppe lige efter at have 
rullet. Det er ikke ensbetydende 
med, at vi skal lade være, nej, vi 
øver det bare på den sjove måde. I 
er også velkomne til at hoppe, før 
I ruller eller gøre begge dele. At 
udfordre lidt forskellige motoriske 
færdigheder i forskellige niveauer 
kræver kropslig justering. Det er 
bare noget, kroppen godt kan lide.
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5. Terningetårn

Start med at stille terningen for sig selv med 
den blå cirkel nedad, så alle de andre sider 
kan ses. Spred derefter fladerne ud over 
gulvet med farvesiden opad. I denne leg skal 
børnene på skift lægge dem på terningen. 
Det kan gøres på mange forskellige måder – 
måske synes I, denne her er sjov? 

Alle børnene står ved terningen, kigger 
på den og beslutter sig for hvilken, én af 
formene de skal starte med. Hvis det er den 
grønne trekant, skal et barn sendes afsted, 
hente fladen med trekanter på (blandt de 
andre) og lægge den oven på terningen. 
Fordi det er en trekant, så skal der i samlet 
flok hoppes 3 gange.

Næste beslutning tages - hvilken en skal vi 
vælge? Skal det være den røde firkant? Et 
barn sendes afsted, og når fladen derefter 
er lagt oven på den forrige flade, skal der i 
samlet flok snurres rundt 4 gange.  

Lige pludselig er der kun én lille blå cirkel 
tilbage. Hvor er den på terningetårnet? Den 
ser I først, når I vælter den. Hvem skal få lov 
til med sin næse, sin storetå eller albue at 
vælte tårnet? 

Kropslig kommentar:

Så er I allerede godt i gang! Med 
denne lille leg får børnene bevæget 
sig på forskellige måder i forskellige 
planer, og det er motorikken vild 
med. Ved at bygge et tårn bliver 
øje-hånd koordinationen udfordret, 
og der er et opmærksomhedspunkt 
både for det enkelte barn og for 
fællesskabet. Der stilles også krav 
til ”at vente på tur”, men heldigvis 
ikke så længe ad gangen, for alle skal 
lave det sjove; hoppe, snurre, rulle, 
balancere og krydse sin midtlinje. 

12

- vælt tårnet

- klap med højre hånd på venstre knæ 
  og venstre hånd på højre knæ

- rul 3 gange frem og 3 tilbage igen

- snur rundt 4 gange

- hop 3 gange

- stå på ét ben i 1, 2, 3, 4, 5 sekunder



6. Kast og match

Læg fladerne på en lang række med lidt 
plads imellem. Kast terningen, og se hvad 
den lander på. Hvis det en blå cirkel, skal I 
finde cirklen på rækken, suse derhen og tage 
én snurretur. Derefter slår det næste barn 
med terningen – hvad lander den nu på? Og 
hvilken form skal vi mon finde?

Kropslig kommentar:

Her kommer I kropsdele igennem og 
får kombineret antal med form og 
farve. Antallet er ikke så vigtig, men 
opmærksomheden skærpes ved 
genkendeligheden af, at hver gang 
I lander på en grøn trekant, så har 
det noget med hovedet at gøre, og 
en rød firkant har noget med knæ at 
gøre. I som voksne viser naturligvis 
for, så børnene kan spejle sig i jer. 
Ovenstående er blot forslag. Hele 
kroppen kan jo sagtens komme i 
spil, afhængig af hvad I beslutter 
sammen med børnene.
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- suse derhen og tage én snurretur

- klap dig selv på numsen 2 gange

- 1, 2, 3, 4, 5 klap i hænderne

- klap dig selv på hovedet 3 gange
  lige så forsigtigt

- klap dig selv 2 gange på højre knæ og 
  derefter 2 gange på venstre knæ

- klap dig selv 3 gange på højre skulder 
  og derefter 3 gange på venstre skulder



7. Terningehop

Læg alle fladerne på gulvet med farvesiden 
opad, og kast terningen. Nu skal et af 
børnene tage den flade, der matcher med 
formen/farven, som terningen er landet på, 
lægge den på gulvet og hoppe ”antallet”, før 
terningen kastes igen (fx skal alle hoppe 5 
gange, når der er et match mellem de lilla 
femkanter på fladen med den lilla femkant 
på terningen). 

Det kan være, I skal kaste terningen flere 
gange, ja, måske mange gange, før alle 
fladerne er taget, matchet og lagt. Det 
er helt fint, at fladerne ligger i tilfældig 
rækkefølge, for det er først til allersidst, at I 
skal hoppe fra flade til flade, uafhængig af 
antal og farve. Bare hop med din krop!

Kropslig kommentar:

Når et hop skal øves, er det oftest 
nemmest at gøre ved at hoppe ned 
fra noget, derefter hen på noget, for 
til sidst at hoppe op på noget. 
Derfor kan I i denne lille leg 
få hoppet igennem, men også 
lave et lille spændingsfelt, hvor 
nysgerrigheden bliver skærpet - for 
hvad mon terningen lander på? Der 
vil være lidt ventetid, indtil der er 
et match, men der må I godt hoppe 
lidt, for på den måde er kroppen 
klar, når matchen kommer. Når der 
matches og hoppes, er det helt 
frit, hvordan kroppen og dermed 
børnene gør det. Når der til sidst 
skal hoppes på række, stilles der 
krav til præcision og rytme, og det 
er langt sværere og må meget gerne 
øves mange gange.
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8. Balancér mer’

Børnene står i en rundkreds og får en 
flade hver. Hvis der er mere en seks børn 
med, kan en lille bog måske bruges som et 
supplement. Terningen ligger i midten af 
rundkredsen. Børnene skal nu gå ind mod 
terningen, imens de balancerer med fladen: 

- på hovedet
- på håndryggen
- på skulderen 
- på foden 
- på ryggen (kravlemønster)
- på maven (krabbemønster) 

I skal dog ikke gøre det hele på én gang, men 
måske prøve jer lidt frem - hvornår er det 
sværest, og hvornår er det lettest?

Kropslig kommentar:

Denne lille leg skærper 
kropsbevidsthed og balance. 
Børnene får fokus på deres 
kropsdele ved at nævne dem og ved 
at placere fladerne igen og igen (da 
de falder ned). Måske kan børnene 
hjælpe hinanden med at placere 
fladerne på kroppen? Hvis en flade 
skal placeres på ryggen, stiller det 
krav til, at barnet skal ned i kravle- 
eller krybemønster, og det er altså 
bare noget af det bedste, når 
kroppen bruges i alle sine motoriske 
planer.
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9. Tumle-terning-slalombane

Alle fladerne skal bruges, for nu skal der 
laves den fineste slalombane. Børnene får 
en flade hver, terningen slås, og når der 
et match, skal fladen placeres på jorden – 
gerne forskudt og med lidt afstand imellem. 
Så slå med terningen, og hvis den lander 
på den blå cirkel, så er det fladen med blå 
cirkel, der skal placeres. Når banen er lagt, 
kan I slå med terningen igen. I kan vælge, at 
alle børnene skal gøre, hvad terningen viser, 
eller blot det barn, der slår med terningen. 
Det næste barn laver så en ny ting. Det er 
heldigvis helt op til jer, og jeres børneflok.

Kropslig kommentar:

Bare det at placere fladerne kræver 
opmærksomhed på terningen, 
hinanden og en fornemmelse for 
rum og retning. Og ordet slalom 
- hvad er det egentlig, vi mener, 
når vi siger det? Hvad er det for en 
bevægelse? Ved at sætte ord på 
bevægelse er I med til at skærpe 
kropsbevidstheden. 
Legen her har elementer af 
hurtighed, kognitiv stimulering, 
balance og forskellige måder at 
bevæge sig på. Hvornår føles det 
nemt? Hvornår føles det svært? 
Hvad skal I øve jer på? Lige meget 
hvordan det føles, er det alt 
sammen med til, at barnet bliver 
bevidst om egen kropsformåen.
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- løb,så hurtig du kan, mellem fladerne

- løb, så hurtig du kan, med en fod på     
  hver flade

- gå baglæns og træd på alle fladerne

- hop slalom fra flade til flade, med 
  fødderne samlet på fladen

- gå slalom mellem fladerne ved 
  skiftevis at gå på tæer og hæle
- gå sidelæns, baglæns og forlæns, 
  med fødderne samlet på fladen 



10. 1, 2, 3 - trekant

Alle fladerne ligger spredt udover gulvet. 
Alle børnene går mellem fladerne, indtil én 
siger (måske bedst med en voksen i starten): 
”1, 2, 3 gå til trekanten og stå musestille”, 
eller ”1, 2, 3, 4 gå til firkanten og læg jer 
på maven”, ”1, 2, 3, 4, 5 gå til femkanten 
og stræk armene over hovedet,” ”gå til de 
2 rektangler og sæt jer på knæene”, ”gå til 
sekskanten og stå på et ben”, ”gå til cirklen 
og stå på jeres hæle” og ”gå til terningen 
og snur 1 gang”. I kan sagtens her benytte 
musik og tænke legen lidt a la stop-dans.

Kropslig kommentar:

I denne lille leg skal børnene 
gå hver for sig, men også være 
opmærksomme og samles, når ”1, 
2, 3” lyder, eller musikken stopper. 
At bruge ord som trekant og firkant 
er måske for nogle bekendt, men 
nok ikke femkant og sekskant. Prøv 
alligevel at lege med ordene, og sæt 
farver på som en hjælp. Hvis det 
er rigtig svært, så er det jo tilladt 
at pege og på den måde guide og 
hjælpe på vej. 
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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.

Du kan læse meget mere om bevægelsesugen på hjemmesiden: 

www.hejskalvilege.dk
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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 Børneulykkesfonden deltager i bevægelsesugen “Hej 
skal vi lege?”, da en forbedret motorik blandt børn er med til at minimere 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 handler om glad motorisk udvikling. Vi vil gerne give børn den bedste start 
i livet, og vi tror på, at børn har det bedst, når de er i bevægelse. Når børn har en god 
kropsforståelse, styrkes deres selvværd, indlæringsevne og sociale kompetencer. Børnene 
bliver bedre rustet til at møde verden, som de mennesker, de er. Kort sagt: Happy childhood 
– better world!

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?”

En stor tak til børnefysioterapeut Louise Hærvig for at udvikle legene og Claus Troelsgaard 
for at tage billeder. 
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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


