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Hvad er “Hej skal vi tumle?”
DGI, FOA, Børneulykkesfonden og bObles har i samarbejde med en række 
fagpersoner udviklet tumleugen “Hej skal vi tumle?”, hvor leg og motorik er i fokus. 
Formålet med tumleugen er at inspirere børn til en hverdag med mere bevægelse 
og fysisk aktivitet gennem leg og læring, og samtidig give dagplejer, vuggestuer og 
forældre en relevant indgangsvinkel til, hvordan bevægelse, leg og motorik kan blive 
en del af hverdagen. “Hej skal vi tumle?” består af en række bevægelser og øvelser, 
hvor det er op til den enkelte dagpleje eller vuggestue at tilrettelægge sin egen 
tumleuge og beslutte, hvilke lege og aktiviteter man vil gennemføre.

“Hej skal vi tumle?” handler for dagplejen, vuggestuen og forældrene om at have 
det sjovt med børnene, da det jo handler om at slippe legen fri og give børnene lyst, 
begejstring og motivation til at bevæge sig.
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Hvem står bag
“Hej skal vi tumle?”
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Børneulykkesfonden blev grundlagt i 2008 og arbejder for et Danmark, hvor der er
fokus på forebyggelse af børneulykker indenfor områderne hjemmet, trafikken og
idræt/fritid. Børneulykkesfonden deltager i tumleugen “Hej skal vi tumle?”, da en
forbedret motorik blandt børn er med til at minimere risikoen for, at børn får alvorlige 
skader, hvis de skulle komme ud for en ulykke.

DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner 
medlemmer. Vi arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark, 
og vi hjælper vores flere end 6.300 foreninger og 100.000 frivillige med at gøre en 
forskel. Siden 2009 har DGI certificeret børnehaver og andre institutioner, som sætter 
nye standarder for, hvordan fysisk aktivitet bliver en succesfuld del af hverdagen. Og i 
alle DGI’s 14 landsdelsforeninger er der ansat konsulenter, som arbejder med idræt og 
bevægelse for børn i skoler og institutioner.

bObles handler om glad motorisk udvikling. Vi vil gerne give børn den bedste start i 
livet, og vi tror på, at børn har det bedst, når de er i bevægelse. Når børn har en god 
kropsforståelse, styrkes deres selvværd, indlæringsevne og sociale kompetencer. Børnene 
bliver bedre rustet til at møde verden, som de mennesker, de er. Kort sagt: Happy 
childhood – better world!

Siden 2006 har bObles designet multifunktionelle tumlemøbler til børn, der appellerer 
til motorisk leg og bevægelse. Hvert tumlemøbel er baseret på geometriske former, og 
designet er enkelt og skandinavisk. Bag brandet står søstrene, Bolette og Louise Blædel.

bObles har udviklet, designet og produceret produkterne til “Hej skal vi tumle?”

En stor tak til børnefysioterapeut Louise Hærvig for at udvikle legene og Claus Troelsgaard 
for at tage billeder. 

FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund - med ca. 186.000 medlemmer fordelt på 
39 afdelinger. Størstedelen er ansat i kommuner og regioner og en mindre del er privat 
ansatte. FOAs medlemmer leverer offentlig service blandt andet ved at passe børn, 
pleje patienter på hospitaler og plejehjem, slukke brande, yde hjælp og service til ældre 
og handicappede, køre busser, gøre rent og lave mad på sygehuse, skoler og kaserner, 
vedligeholde bygninger.



Hvorfor skal vi tumle?
Mange børn bliver ikke motorisk udfordrede, og det har resulteret i en tendens til 
stigende overvægt, inaktivitet og usunde vaner blandt børn. Derfor opfordrer DGI, 
FOA, Børneulykkesfonden og bObles til mere bevægelse og udvikling blandt børn 
– primært i vuggestuer og dagplejer, men også privat i fællesskab med familie og 
venner samt i idrætsforeninger.

Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen lægger vægt på, at de voksne skal skabe 
muligheder for, at mindre børn kan bevæge sig så meget som muligt: ”Børn fra 0 til 4 
år bevæger sig spontant, og når de bevæger sig, udvikler de sig motorisk. De bruger 
kroppen til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt til andre. Samtidig 
lærer de deres krop at kende, når de bevæger sig. Derfor er det vigtigt, at børn får 
mulighed for at bevæge sig så meget som muligt i dagligdagen.” 1

Glæde og begejstring er en forudsætning for at lære. Det gælder i leg som i andre 
forhold i livet. Er glæden og begejstringen til stede, er det lettere at klare de 
udfordringer, som livet bringer.

Børneulykkesfonden, bObles, FOA og DGI vil inspirere alle landets vuggestuer og 
dagplejer til at afvikle en tumleuge, hvor glæden sættes i centrum, legen slippes fri
og børnene får lyst og mod til at bevæge sig.

1Anbefalinger for fysisk aktivitet børn 0-4 år, Sundhedsstyrelsen, Jan. 2016
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Selvfølgelig skal vi det! For det er det allerbedste, børn kan og skal gøre. De skal bruge 
deres krop på så mange forskellige måder som muligt, hele tiden, så kroppen bliver 
klog, og de bliver kloge på den. Så enkelt kan det siges, og så enkelt bør det være.

”Hej skal vi tumle?” skal gerne være en inspirationskilde til leg og nærvær med 
de mindste børn. Der er ikke noget, der skal gøres på en bestemt måde eller i en 
bestemt hastighed, men vi vil rigtig gerne skabe nogle rammer, der stimulerer og 
motiverer barnet til bevægelse.

De to bObles Krokodiller kan på en enkel måde byde op til leg. De kan blandt andet 
bruges som byggeklodser, og de har en størrelse, så barnet både kan krybe, kravle, 
gå, stå og sidde på dem. Størrelsen på krokodillerne gør også, at barnet vil føle, at det 
bærer rundt på noget meget stort. Barnet må inddrage hele sin krop, når en af de 
kække Krokodiller skal holdes i favnen, for den skal løftes op (den smiler jo op til én), 
og så skal den selvfølgelig også have lidt krokodille-kærlighed.  

Der er en række grundfærdigheder, som helt naturligt hører til barnets motoriske 
udvikling (for at læse mere om det, kan I gå ind på bObles.dk og hente det gratis 
hæfte; Den Glade udvikling). Men det er sansepåvirkning og barnets evne til at 
tolerere sansepåvirkning, som har betydning for, om den motoriske udvikling har de 
bedste betingelser. 

Derfor skal vi give sanserne en hel del opmærksomhed, for de er så afgørende for, 
hvordan barnet trives og udvikler sig. Heldigvis gør vi det ofte helt automatisk mange 
gange i det daglige. Når vi rør ved barnet (følesansen), hopper med barnet på skødet 
(muskelledsansen), og svinger barnet i vores arme (balancesansen), er det de tre 
sanser, der i et tæt samarbejde er i gang med at sende input og output frem og 
tilbage mellem hjerne, krop og sjæl.

Så kom godt i gang med at motivere motorikken og stimulere sanserne. Føles det rart, 
er det med til at skabe tillid, mod, og nysgerrighed på alt det kroppen kan og bare må 
prøve. Og det er lige præcis dét, vi ønsker med ”Hej skal vi tumle?”. 

“Hej skal vi tumle?”
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Kom tæt på Krokodillen
Når barnet ligger på maven på mange forskellige måder, er det med til at gøre nakken 
og ryggen stærk. En stærk ryg er et super vigtigt udgangspunkt for barnets videre 
bevægemønster. Når barnet ligger på Krokodillen, fungerer den som en sliske, hvor 
barnet bliver støttet i sit muskelarbejde. For det er faktisk hårdt arbejde at få en stærk 
nakke og ryg, så vi må gerne hjælpe lidt på vej. Det gør vi bedst ved at have variation i 
barnets position. 

Barnet kan nogle gange starte med at være på Krokodillen, nogle gange på et fladt gulv, 
eller på armen. På denne måde mærker barnet sin egen krop på forskellige måder. Det 
gør barnet også ved at holde eller sidde med Krokodillen, for her bliver form, størrelse og 
materiale fornemmet. Man kan også prøve at gemme Krokodillen og føle sig frem til den. 
Måske kan barnet ikke helt sige ordet krokodille, men der vil alligevel være en masse sjov, 
spænding og kropslig fornemmelse ved en lille gemmeleg.  
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Lig på maven på Krokodillen 

Kram Krokodillen

Find Krokodillen

Den taktile sans (følesansen) er nærmest et 
grundvilkår for den glade, motoriske udvikling. 
Jo mere den kan stimuleres og med jo større 
variation, desto mere tryg bliver kroppen, der 
så kan reagere positivt og nysgerrigt på taktile 
stimuli. Blot dét, at barnet rører ved en lidt 
anderledes flade end kroppen er vant til, er med 
til, at barnet vænner sig til noget nyt. Hvordan 
føles det? Hvor stort er det? Hvad form har det? 
Er det varmt eller koldt? Er det blødt eller hårdt? 
Er det ubehageligt eller rart?

Når kroppen accepterer og glæder sig over 
noget nyt og vil have mere af det, så er den 
positive motoriske udvikling i gang. Så helt 
overordnet er følesansen med til at forme barnets 
kropsfornemmelse, kropsmod og nysgerrighed.
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Balancér med Krokodillen
Når barnet leger, udfordrer sig selv og bruger sin balance, skal det bare være super 
sjovt. Balancen er med os, og gerne som en ven, hele tiden. Derfor skal der skabes nogle 
bevægelsesrammer omkring barnet, som sikrer gode betingelser for balancen. Balancen 
bliver især udfordret, når vi ruller, snurrer og har hovedet nedad, men også i det små, 
hvor en fod løftes, underlaget varierer, eller hånden rækker ud. Om det er det ene eller 
andet, så arbejder barnet med sine faldreaktioner, og der skal balancejustering til. 

Erfaring kræver mange gentagelser, så derfor: Vip på Krokodillen og mærk, at 
underlaget bevæger sig. Dans omkring Krokodillen, hvor der snurres rundt, eller skab en 
Krokodilletrekant og tril en bold igennem, hvor der både skal kigges ned og op, og hvor 
der også bliver arbejdet med øje-håndkoordination, afstand og stillingsskift.  
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Vip på Krokodillen

Dans omkring Krokodillen

Rul en lille bold igennem 
Krokodillerne og kig efter den

Den vestibulære sans (balancesansen) giver 
kroppen vigtig viden om, hvor barnet er i 
rummet, om barnet er i bevægelse eller ej, 
med hvilken hastighed, og i hvilken retning. 
Sansereceptorerne er placeret i det indre øre, 
og det er hovedets bevægelse, der er med til at 
sætte hele dette forfinede system i gang. Sansen 
er med fra det helt tidlige stadie i fostertilstanden 
og videre igennem livet. Den arbejder meget 
tæt sammen med kroppens øvrige sanser, især 
muskelledsansen og følesansen, men også de 
visuelle og auditive indtryk. Den vestibulære sans 
er vild med at have hovedet nedad, rulle, slå 
kolbøtter, snurre og gynge, så det er bare med at 
komme i gang.
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Prøv kræfter med Krokodillen 
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Tramp på Krokodilletrappen 

Kryb og kravl, hop og stop 
fra Krokodillerne

Rejs og sæt dig fra 
Krokodillebænken

Den proprioceptive sans (muskelledsansen) 
giver kroppen vigtig viden omkring, hvad barnet 
gør med sine muskler og led. Det betyder, at al 
bevægelse er med til at gøre barnet klogere på, 
om benet eksempelvis skal være bøjet eller strakt, 
om der skal bruges mange kræfter eller få, og 
om bevægelsen skal gøres hurtigt eller langsomt, 
så det lige præcis matcher en given opgave/leg/
aktivitet. Helt overordnet er muskelledsansen 
med til at forme barnets fornemmelse for 
muskelkraft, koordination, hastighed, samt rum 
og retning. En viden der kun kan opnås ved at 
prøve både mange forskellige lege, men også den 
samme leg igen og igen.

Når barnet bruger sine arme og ben, ja hele 
kroppen, så kræver det både koordinering, 
timing, øvelse, nysgerrighed og mod. Derfor 
er det rigtig godt, når barnet bruger og 
mærker sig selv på mange forskellige måder. 

Krokodillen er helt oplagt som en lille 
trappe. Den kan enten være smal og lidt 
udfordrende, eller bred med en større 
understøttelsesflade. Der må gerne trampes 
på trappen, for så mærkes hele benet. 
Barnet kan også bygge sin egen bænk og 
rejse og sætte sig mange gange. Det er guf 
for lår og led. Uanset hvor barnet er i sin 
motoriske udvikling, er det kun godt, når 
barnet hele tiden evner at lege i forskellige 
niveauer: Krybe, kravle, stå, gå og måske 
hoppe. Det er de kække Krokodiller i hvert 
fald super velegnede til, og de vil så gerne 
lege med!
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De første 7 leveår er barnet ét stort sansebearbejdende væsen. De erfaringer 
barnet gør sig er hovedsageligt kropslige, dvs. på det motoriske plan. Hvis det lykkes 
tilfredsstillende, har de mere komplicerede færdigheder på det mentale og sociale 
niveau bedre betingelser, og det er dermed nemmere for barnet at lære.

Sansning, leg og bevægelse er tæt forbundet med indlæring og adfærd, og er derfor 
så grundlæggende for vores støtte til og forståelse af barnets udvikling. Børn udvikler 
sig i forskellige tempi, men den vej, de følger, er nogenlunde ens. Så ved at stimulere 
og skabe nogle fysiske rammer, der motiverer barnet, vil barnet allerede være godt på 
vej og klar til at erobre verden.

Vi håber, at vi med dette lille skriv har skabt god grobund for at komme i gang med 

“Hej skal vi tumle?”
Rigtig god tumle-fornøjelse!

Louise Hærvig, Børnefysioterapeut
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Kontaktoplysninger

Har din dagpleje, vuggestue eller børnehave lyst til at lege med, eller ønsker du at vide mere 
om tumleugen “Hej skal vi tumle?”, er du velkommen til at kontakte Børneulykkesfonden.

Børneulykkesfonden
Henriette Madsen
Mail: buf@borneulykkesfonden.dk
Tlf: 30 37 77 22


