
For alle elever, undervisere og vejledere 
på det pædagogiske område:

Forskning viser, at børns motoriske ud-
vikling har stor indflydelse på udvikling 
af sproget. Kroppen og sanserne er 
både børns modtager og afsender, når 
det gælder om at lære sig selv og ver-
den at kende. Og at lære at beherske 
både det talte og det nonverbale sprog, 
er en proces, der er helt afhængig af de 
stærke kropslige sansninger og oplevel-
ser, som børn får på deres vej.

Derfor hænger motorik og sprog 
uløseligt sammen. Det gælder ikke 
mindst for de allermindste, for hvem 
hverken sprog, relationer eller fænome-
ner findes uden en kropslig forankring. 
Kroppen og motorikken er så at sige 
børnenes vej ind i sproget, fordi det 
første ”sprog” de lærer, er kroppens 
sprog. Hvis vi vil styrke  børns sproglige 
udvikling, bør vi derfor begynde med 
kroppen og motorikken. 

Børn lærer i meningsfulde fællesskaber 
af nogen som kan mere end dem selv. 
At skabe et inkluderende læringsmiljø 
med kroppen som fundament for børns 
sproglige udvikling, kræver viden om 
hvordan krop, sanser og bevægelse ud-
vikles, stimuleres og næres. Inklusion 
på dette område handler derfor om at 
skabe læringsmiljøer, der ansporer børn 
til at bruge de åbenlyse læringskanaler 
de fra naturens side er udstyret med 
- krop og sanser. Et læringsmiljø hvor 
børn føler sig set, forstået og anerkendt 
og oplever sig selv som havende en 
betydningsfuld stemme og en krop i 
fællesskabet.

Oplæg:
• Hvad er sammenhængen mellem       
     fysisk aktivitet og læring generelt?
• Hvilken specifik betydning har det 
     for børns sprogtilegnelse?
• Med udgangspunkt i krop, sanser og 
     bevægelse, hvordan kan vi så skabe 
     et inkluderende læringsmiljø?
• Hvordan kan man som pædagogisk 
     personale benytte sig af børns 
     bevægetrang og glæde til at udvikle 
     deres sproglige kompetencer i det 
     meningsfulde børnefællesskab? 

Oplægsholder
Motorikkonsulent, forfatter og fore-
dragsholder Nanett Borre.

Læs mere her: 
www.vpt.dk/motorik-og-sprog

Tidspunkt:
Tirsdag den 7. august
kl. 14.00-15.30

Sted:
Festsalen på
Randers Social- og Sundhedsskole

Pris:
Arrangementet er gratis

Tilmelding:
Senest den 30. juli til Pia Ohnemus: 
po@sosuranders.dk
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