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Motoriske færdigheder
hos 5-7 årige
Hvilke motoriske færdigheder kan man forvente, at 5-7 årige har?
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Kort om motoriske færdigheder
Når børnene når 5-7 års alderen, skal de gerne have haft mulighed for motorisk at udforske og prøve sig selv af
i mange sammenhænge, så de har en sikker grundmotorik. Det er med til fortsat at sikre lyst til fysisk aktivitet
og bevægelse. I slutningen af denne aldersperiode når børnene det, der kan kaldes den ”motoriske guldalder”.
Hvis de har fået lov til og mulighed for at øve sig og bøvle med masser af motoriske udfordringer, er deres grundmotoriske færdigheder på plads. Derved har de et stort potentiale for at lære mere specialiserede bevægemønstre, som indgår i mange former for idræt og fysisk aktivitet.
Nedenstående tabel er ikke en facitliste men en rettesnor for, hvad man kan forvente af motoriske færdigheder hos 5-7 årige.
ALDER

MOTORISKE FÆRDIGHEDER

LEG

5-7 årige

• Hopper, afsæt og lande (op mod 1 m)
• Galophop, gadedrengeløb
• Hopper på et ben, mange gange både
• foretrukken og ikke foretrukken ben
• Hopper over forhindringer
• Cykler
• Wave- og skateboard, rulleskøjter
• Klatrer højt op og ned
• Samtidig koordinering af arm- og
   benbevægelser
• Griber mindre bolde
• Har (forhåbentlig) stor motorisk sikkerhed
   og selvværd og oplevelsen af at ”jeg kan.”

Der kommer øget kompleksitet i
rollelegene.
Har stigende forståelse og
begyndende accept af regler, dette
danner basis for at træne mere
”traditionelle” idrætsaktiviteter.

Hvorfor bruge viden om motoriske færdigheder?

Case

For at sikre at de aktiviteter, vi tilbyder børn, udfordrer dem på et passende niveau. Det er aldrig for
sent at lære bevægelser, og der er mulighed for at
”samle op” ved at tilbyde udfordrende bevægelsesmiljøer og aktiviteter.

I projekt Børn i Bycentrum er viden om børns
motoriske færdigheder blevet brugt i processen
med at skabe installationer i byen til bevægelse,
så børnenes motoriske behov imødekommes.

Børn skal sikres et godt motorisk fundament, så
de med motorisk parathed kan gå ind i ”den motoriske guldalder”, hvor de kan lære mere specialiserede bevægemønstre og indgå i længerevarende
og mere strukturerede idrætsaktiviteter.

Se mere på:
www.youtube.com/user/KidsNTweens2010
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