
 

Inklusion gennem musik og bevægelse 
Formål og indhold 

Hvordan styrker vi børnenes udvikling ved hjælp af musik og bevægelse? 

 

Inklusionspakken er et tilbud til daginstitutionens medarbejdere om at 

arbejde med inklusion på en lidt utraditionel måde. Det er inspiration til 

hvordan musik, sanglege og bevægelse kan bruges som pædagogiske 

redskaber til at styrke de inkluderende børnefællesskaber.  
 

Bevægelse har betydning for barnets rytmer, lyde og senere sprog. At sætte fokus 

på musik og bevægelse i daginstitutionen kan derfor være med at styrke 

børnenes motoriske, kommunikative, følelsesmæssige og sociale udvikling.  

Ambitionen er at øge medarbejdernes opmærksomhed på bevægelsens 

betydning. Herunder at arbejde med hvordan musik og bevægelse i højere 

grad kan integreres i hverdagene efter forløbets afslutning.  
 

Dette gør vi gennem planlagte, praktiske forløb med en mindre gruppe 

børn. 

Der anvendes ind imellem videooptagelser kombineret med drøftelse af 

teori. 

 

For eksempel… 

- Hvordan hjælper vi fx urolige eller stille børn via musik og bevægelse, 

så deres deltagelse i fællesskabet øges? 

- Hvordan styrkes barnets følelse af at blive set og hørt? 

- Hvordan gør vi børnene mere synlige for hinanden og styrker deres 

sociale opmærksomhed? 

- Hvordan kan vi øge børns motivation for at bevæge sig? 

- Hvordan øger vi barnets generelle sproglige udvikling 

(ordforråd/begrebsverden) igennem musik og bevægelse? 

- Hvordan får vi fokus på børns selvregulering gennem puls stimuli? 

 

Om forløbet 

Forløbet tilpasses daginstitutionens konkrete behov. 

 

Det vil typisk se ud som (over 4-5 uger):    

- Indledende forventningsafstemning, hvor forløbet tilrettelægges 

- 2 ugentlige sessioner i 2 uger (1-1½ time som regel om formiddagen) 

- Midtvejsevaluering efter 3-4 gange 

- 2 ugentlige sessioner i 2 uger  

- Afsluttende evaluering den sidste dag  

- Evaluering ca. 1-2 måneder efter afsluttet forløb alt afhængig af den 

pågældende opgaves udfordringer.  
 

Forløbet kan evt. suppleres med et oplæg til dialog på fx p-møde 

 

Forventninger til daginstitutionen 

Medarbejderne på stuen deltager selv aktivt i forløbet, og det forventes, at 

man har lyst til at arbejde videre med de pædagogiske redskaber efter 

forløbets afslutning.  
 

På det indledende møde aftales, hvordan forløbet tilpasses de konkrete 

behov. Daginstitutionens leder deltager i den indledende 

forventningsafstemning og begge evalueringsmøder. 

 

Hvilke faggrupper deltager fra TCBU? 

1-2 personer: Musik- og Bevægelsesvejleder, Pædagogiske Vejledere, 

Sprogvejledere, Tale- høre konsulenter. 

 

Hvis du vil vide mere 

...inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Kirsten Høi Krogh, 

kihkr@vejle.dk  

mailto:kihkr@vejle.dk

