kidsntweens.dk

Viden om børn

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond
DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

Ubekvemlighedens triumf
Hvad motiverer børn til at lære bevægelser, så de udvikler
et stort bevægelsesrepertoire?
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Hvad er
ubekvemlighedens triumf?

Hvad motiverer børn til at opnå
ubekvemlighedens triumf?

Når børn skal lære nye motoriske bevægemønstre
og færdigheder, skal de udfordres på grænsen af,
hvad de kan.

At de voksne får hænderne væk og giver barnet
mulighed for at eksperimentere, udforske og løse
motoriske udfordringer i ro og fred.

Det er der, hvor de selv skal bøvle og øve sig – nogle
gange i lang tid – for at lære noget nyt.

At aktiviteter og lege er sjove og gerne sker i et
samspil med andre børn.

Det kan være ubekvemt, men når det lykkes, er
triumfen stor. Det er, når børn oplever ”ubekvemlighedens triumf”, at de lærer allermest.

At der er alsidige lege- og bevægelsesmiljøer, der
ikke kræver voksenhjælp.

Denne læringsproces foregår bedst gennem
selvgenereret aktivitet, både ved aktiv sensorisk
udforskning og aktiv motorisk handling. Børn skal
”gøre selv” og ikke udsættes for passiv stimulation.

Hvorfor skal børn opnå
ubekvemlighedens triumf?
Det er den måde hjernen bedst stimuleres til
positive forandringer, som medfører læring og
udvikling. Det er ganske enkelt den måde, børn
allerbedst lærer bevægelser på og samtidig får et
stort motorisk selvværd. De opnår troen på, at de
kan uden hjælp.

At den motoriske leg er grænseoverskridende og
gerne lidt farlig. De voksnes opgave er at sikre, at
børnene ikke kommer alvorligt til skade.

Case
En flok drenge i børnehaven tumler i MeeWee
Room. De leger, at de hopper ned fra isbjerge til
hajerne i vandet. De klatrer op af stejle klipper
(skråplan) og laver udspring ned i vandet (måtter).
De bøvler på, alt imens de griner og har det sjovt.
Jo flere gange de gentager legen og bevægelserne,
jo bedre bliver de til det.
Se klip på:
www.youtube.com/user/KidsNTweens2010
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