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Motorisk læring
Hvad er motorisk læring? - og hvordan kan man hjælpe
barnets motoriske læring og udvikling på vej?
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Hvad er
motorisk læring?

Hvordan kan man hjælpe barnets
motoriske læring på vej?

Motorisk læring er den proces, som opstår via bevægelsespraksis og erfaring og resulterer i bestående
forandringer i evnen til at producere et egnet bevægemønster. F.eks. når et barn har øvet sig meget på
at cykle og endelig får lært at gøre det uden hjælp.

Ved at tage højde for det enkelte barns motoriske
forudsætninger og personlighed. Samtidig er børn
gode til at ramme eget niveau.

Motorisk læring opstår i et dynamisk samspil mellem barnet, den aktivitet barnet sætter sig for og det
miljø, aktiviteten skal udføres i.

Ved at sikre, at aktiviteterne opfattes som leg, da
børn leger sig til læring. Dernæst skal aktiviteterne
være varierede og stimulere til eksperimenterende
handling.
Ved at sikre et miljø, der er udfordrende og giver
plads til bevægelse. Der skal være indbyggede
variationsmuligheder, så det enkelte barn kan
ramme sit eget motoriske niveau.
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Hvorfor bruge viden om motorisk læring?
Bevægelse og motorisk læring er grundlæggende for børns udvikling på mange områder bl.a.
kropsligt, socialt og sprogligt og med til at lægge
grundstenen til en fysisk aktiv livsstil.
Case

Barnet har forskellige forudsætninger på forskellige
tidspunkter
Aktiviteten er alle de lege og opgaver, der indeholder bevægelse, som et barn giver sig i kast med.
Miljøet er de fysiske og sociale rammer, som
barnet befinder sig i. F.eks. børnehavens tumlerum
eller skolegården.

I projekt Børn i Bycentrum er opgaven at skabe et
miljø i byen, der inviterer børn til bevægelse og leg.
Redskaberne skal kunne udfordre børn på forskellige niveauer og skal give mulighed for alsidige
bevægelseslege- og aktiviteter. På den måde skabes der bevægelse og motorisk læring i et samspil
mellem barnet, miljøet og aktiviteten.
Se mere på:
www.youtube.com/user/KidsNTweens2010
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