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Viden om børn
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Motoriske færdigheder
hos 3-4 årige
Hvilke motoriske færdigheder kan man forvente, at 3-4 årige har?
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Kort om motoriske færdigheder
Børns motoriske færdigheder er et resultat af de bevægelsesmæssige udfordringer, de har haft mulighed
for at give sig i kast med. Det forholder sig sådan, at det man gør meget, bliver man god til.
Nedenstående tabel er ikke en facitliste men en rettesnor for, hvad man kan forvente af motoriske færdigheder
hos 3-4 årige. Ca. 80 pct. af de 3-4 årige kan de nævnte færdigheder, 10 pct. kan mere, og 10 pct. kan mindre.
Til gengæld er det aldrig for sent at lære, da øvelse gør mester.
ALDER

MOTORISKE FÆRDIGHEDER

LEG

3-årige

• Gang og løb, umodent
• Trappegang opad, skiftevis
• Hopper, afsæt og lande (kort afstand)
• Hopper på et ben, få gange
• Pedalkøretøjer, løbecykler, enkelte kan cykle
• Falder ind i mellem
• ”Terrængående”
• Klatrer op og ned
• Kaster bolde

Fra parallelleg til rolleleg. I denne
alder begynder børn at kunne
indgå i rollelege med andre børn.
De øver sig i at kunne vente på tur
og udvikle legen i samspil med
andre. Børnenes leg har stadig
meget fysisk karakter, hvor de
bruger kroppen meget i legen, men
sproget får mere og mere plads.

4-årige

• Gang, modent
• Trappegang opad og ned, skiftevis fodisæt
• Løber hurtigt
• Hopper, afsæt og lande (længere afstand)
• Galophop, gadedrengeløb
• Hopper på et ben, flere gange
• Pedalkøretøjer, løbecykler, nogle cykler
• Skateboard, rulleskøjter, løbehjul o.lign.
• God balance, falder sjældent
• Klatrer højt op og ned
• Griber store bolde

Rollelege som kræver mere og
mere samarbejde. Der ses større
grad af indflydelse fra jævnaldrende ift. adfærd, og sproget
bruges meget i legen.

Hvorfor bruge viden om motoriske færdigheder?

Case

Det er væsentligt, at børn har alderssvarende motoriske færdigheder, da det giver dem mulighed for
at deltage i lege og aktiviteter med andre børn.
Viden om motoriske færdigheder giver os en rettesnor i forhold til, hvilke aktiviteter vi kan og bør
tilbyde børn i denne aldersgruppe.

I projekt MeeWee Room er viden om børns motoriske udvikling og færdigheder blevet brugt til den
konkrete indretning af rummet, så det sikres, at
der er passende udfordringer til målgruppen.
Se mere på:
www.youtube.com/user/KidsNTweens2010
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