
Børn og Bevægelseskultur

Sansemotoriske 
fokuspunkter 

 for det 3-årige barn

Gynge
Barnet kan lide 

at gynge Snurre rundt 
Barnet kan lide at snurre 
rundt på en gynge eller 

rundt om sig selv   

Rulle
Barnet ruller med strakt 

krop frem og tilbage 
på en måtte Kolbøtte 

Barnet slår kolbøtter 

Gå på trapper
Barnet er tryg ved at gå 

op og ned ad trapper
Balancegang 
på skamler

Barnet er tryg ved at gå 
på skamler (flere skamler 

stilles samlet i en 
rækkefølge) 

Hoppe ned 
fra skamler 
Barnet hopper ned 

fra en ca. 15 cm 
høj skammel

Hop på gulv 
Barnet hopper med begge 

ben løftet fra gulvet på 
én gang   

Hoppe fremad
Barnet hopper mindst 

ét hop fremad

Stå på 
ét ben 

Barnet står på ét ben 
på fast underlag 

i 3 sekunder 
(benene må ikke 
røre hinanden)

Gribe stor 
bold

Barnet griber en stor bold 
(håndboldstørrelse) 

eller en ærtepose

Kaste bold
Barnet kaster en bold 

eller en ærtepose 
retningsbestemt Klippe 

med saks
Barnet klipper med 

en saks i papir

Sætte 
perler på 

Barnet sætter store perler 
på en piberenser

Skrue af 
og på

Barnet skruer låg 
af og på 

Lege med 
sand og andre 

materialer
Barnet kan lide at lege med 

sand, mad, fingermaling, 
modellervoks eller 

lignende materialer

Berøring
Barnet kan lide berøring 

i form af knus, stå og 
sidde tæt

Påklædning
Barnet reagerer 

hensigtsmæssigt på 
mærker i tøjet eller på 

hvordan tøjet føles 
eller sidder på 

kroppen

De sansemotoriske fokuspunkter er udarbejdet som en del af et undervisningsforløb i projektet Børn og Bevægelseskultur i Københavns Kommune, 
september 2015. Materialet er udarbejdet til det pædagogiske personale i Københavns Kommunes dagtilbud. Det er en vejledende guideline for, 
hvad der overvejende kan forventes i forhold til alderen med respekt for, at børn udvikler sig forskelligt. 
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