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1. Resumé
Aalborg Kommune har gennemført projekt Kroppen på Toppen i Dagplejen over 3 år fra 2010 – 2012. Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden
med 4,1 mio. kr.
Formålet med Kroppen på Toppen er at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge nedslidende rutiner og arbejdsgange for dagplejere samtidig med
en sundhedsfremmeindsats, der sikrer at både børn og voksne er mere
fysisk aktive i Dagplejens dagligdag.
Dagplejen i Aalborg Kommune er landets største, og hele Dagplejen 1.000 dagplejere, dagplejepædagoger og ledere – har deltaget i Kroppen
på Toppen. Dette omfatter et 2-dages kursus, efterfølgende kurser i legestuegrupper samt tema- og erfaringsudvekslingsdage for sundhedspersoner fra hver legestue. Hertil kommer forældreforedrag. Der er udleveret aktivitetstasker til alle dagplejere med legeredskaber fra kurserne, så
det er let at gå i gang derhjemme.
Der er i projektet arbejdet meget bevidst med gentagne interventioner
samt hele tiden nye lege, inspiration mv. på projektets hjemmeside. Drivkraften i projektet er: ”det du lærer i dag skal kunne afprøves i morgen,
både fordi det er muligt, og fordi du har lyst.”
Før- og eftermålinger i Dagplejen viser signifikant bedre resultater efter
projektet på områder som igangsættelse af aktiviteter, fysisk aktivitetsniveau for børn og voksne samt samarbejde med forældre. Samtidig viser
resultaterne en signifikant bedre vurdering af viden om belastningsskader og inspiration til at stimulere børns motorik. Dagplejernes sociale relationer er styrket i form af bedre samarbejde med kollegaer om arbejdsstillinger og vaner samt bedre mulighed for sparring i hverdagen - vigtige
temaer i et job præget af meget ”alenearbejde”.
Dagplejerne fortæller i interview, at de bruger aktiviteterne i Kroppen på
Toppen dagligt, både hjemme og i legestue. Det giver en god struktur på
dagen, et meningsfuldt indhold i aktiviteterne og genkendelighed for
børnene. Kroppen på Toppen bruges i inklusionsøjemed – de største børn
kan løbe, hoppe mv., mens mindre børn kan kravle, klappe eller suge indtryk til sig. Alle er med på hvert sit udviklingsniveau.
Dagplejerne er blevet mere opmærksomme på hinanden f.eks. ift. dårlige
vaner med tunge løft og opfordringer til at lade børnene klare mere selv
og derigennem bl.a. styrke deres udvikling og selvhjulpethed inden børnehave.
UCN har foretaget observationer i dagplejehjem. Observationerne peger i
retning af, at dagplejerne fungerer som betydningsfulde rollemodeller for
børnene. Når dagplejeren igangsætter en leg, både ude og inde, gør børSide 3 af 30

nene som dagplejeren, og de bliver mere aktive. Der er også eksempler
på, at børnene med dagplejerens styring af legen får mere mod på at lave
en aktivitet, de ikke tidligere har kunnet, og børnene kan lege videre, selv
efter dagplejeren har forladt legen.
Kroppen på Toppen som projekt er afsluttet med udgangen af 2012.
Kroppen på Toppen og alle de gode erfaringer fra projektet fortsætter
imidlertid som tilbud i Småbørnsafsnittet og er overgået til drift. De to fysioterapeuter i Kroppen på Toppen vil fortsætte de gode initiativer i Dagplejen, ligesom daginstitutionerne i Aalborg Kommune nu står for tur til
igen af få øget fokus og flere indsatser for at fremme fysisk aktivitet for
børn og voksne.
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2. Indledning
Aalborg Kommune har gennemført projekt Kroppen på Toppen i Dagplejen over 3 år fra 2010 – 2012. Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden
med 4,1 mio. kr. Kroppen på Toppen har tidligere været gennemført på
daginstitutionsområdet i Aalborg Kommune.
Projekt Kroppen på Toppen er forankret i Småbørnsafsnittet i Børne- og
Familieafdelingen. Projektet har en styregruppe med deltagelse af både
medarbejder- og lederrepræsentanter samt de to projektmedarbejdere.
Der er fra 2010 – 2012 gennemført kurser i Kroppen på Toppen for alle
medarbejdere i Aalborg Kommunes dagpleje, 1.000 personer i alt med
dagplejere, dagplejepædagoger samt ledelse. Projektet har omfattet ca.
3.800 dagplejebørn.
Formål Kroppen på Toppen – i Dagplejen
At forbedre arbejdsmiljøet og forebygge nedslidende rutiner og arbejdsgange for dagplejere samtidig med en sundhedsfremmeindsats, der sikrer at både børn og voksne er mere fysisk aktive i Dagplejens dagligdag.

Både børn og voksne får Kroppen på Toppen ved at få mere fysisk aktivitet, flere sanseoplevelser og mere bevægeglæde implementeret i aktiviteterne i hverdagen. Indsatsen er målrettet, så den stimulerer, udvikler og
udfordrer det enkelte barns motoriske udvikling og får pulsen op hos både børn og voksne. Projektets styrke er at sammenkoble fysisk aktivitet
for børn og voksne med et sundere arbejdsmiljø for dagplejerne. Dagligdags omsorgssituationer med børnene kan gøres mindre belastende ved
at stimulere børns motoriske udvikling og selvhjulpethed. Børn med god
motorik og i god fysisk form giver sundere dagplejere.
Dagplejerne tilføres viden om ergonomiske principper og hensigtsmæssig tackling af dagligdags situationer både af fysisk, psykisk og social karakter. Endvidere opnås viden om betydningen af fysisk aktivitet for både
børn og voksnes sundhed, og deltagerne prøver i praksis igen og igen,
hvordan bevægeglæde let kan implementeres i den daglige pædagogiske
praksis. Og hvordan dagplejerne som voksne rollemodeller kan motivere
til sundhed og bevægeglæde i børnehøjde.
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I denne rapport kan du læse om indsats og resultater af Kroppen på Toppen i Dagplejen. Har Kroppen på Toppen gjort en forskel? Er arbejdsmiljøet for dagplejerne bedre i 2012, end det var i 2010? Og er børn og voksne i Dagplejen mere fysisk aktive i dag? Læs videre i denne rapport for at
finde svarene.

Evalueringen har afsæt i følgende metoder:
Metode

Beskrivelse

Spørgeskemaundersøgelse Dagplejerne har udfyldt et kort spørgeskema før deres
før/efter
kursus og igen ved projektafslutning.
Fokusgruppeinterview

Der er gennemført 2 fokusgruppeinterview med i alt 10
dagplejere ved sidste temadag.

Pilotprojekt fra UCN fysio- UCN har gennemført observation i dagplejehjem og
terapeut
gennemført målinger med skridttæller i forbindelse
med Kroppen på Toppen. Hovedresultaterne gengives i
denne rapport.
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3. Projektets aktiviteter og metoder
Der er valgt en fremgangsmåde i projektet, hvor der er gentagne interventioner i erkendelse af, at det er en proces at ændre vaner og indføre
mere fysisk aktivitet og større opmærksomhed på arbejdsmiljøet. Når
gryden holdes i kog - så rykker det. Dette sammenholdes med, at alle i hele dagplejeorganisationen deltager i projektet og således kan løfte i flok.
Metoden er arbejdspladsnær og kobles til praksis i dagligdagen.
Alle i Dagplejen deltager i et opkvalificerende 2 dages kursus, hvor undervisningen er en kombination af teori og praksis sammensat af et tværfagligt undervisningsteam, der kobler forskningsbaseret, sundhedsfaglig
og ergonomisk viden med dagligdagspraksis.
På kurset introduceres aktivitetstasken, så det er let at følge op, når
man kommer hjem i egne rammer. Aktivitetstasken indeholder en række
hjælperedskaber til forskellige sjove lege og aktiviteter med børnene. Aktivitetstasken er et gennemgående tiltag, der er med til at forankre projektet i dagligdagen og fysisk minde dagplejerne om Kroppen på Toppen.
Der er efterfølgende kursus ude i alle legestuer for både børn og dagplejere med fysisk aktivitet, så alle får røde kinder og pulsen op og oplever, hvilke muligheder der er for bevægeglæde i egne rammer for både
børn og voksne.
Halvårligt afholdes Tema- og erfaringsudvekslingsdag for valgte sundhedsmedarbejdere (udpegede dagplejere) i alle legestuer. Dagen er en
blanding af fysisk aktivitet og en mulighed for erfaringsudveksling for
dagplejerne på tværs af vante grupperinger. Der er anvendt eksterne
konsulenter, f.eks. drama: Lotte Wagner, musik: Tine Mynster, cirkus:
Palle Krabbe.
Der afholdes forældreforedrag om projektet, og hvordan forældre og
dagplejere kan samarbejde om at få mere fysisk aktive og selvhjulpne
børn. Der udarbejdes pixibøger målrettet alle forældre.
Sideløbende med projektet oprettes specialiseringer for dagplejerne,
hvor de uddannes som idrætsdagplejere og naturdagplejere. Primo 2013
er der 75 individuelle idrætsdagplejere samt 20 idrætslegestuegrupper
med 101 dagplejere, dvs. i alt 176 idrætsdagplejere. Der er 100 individuelle naturdagplejere der dagligt arbejder i og med naturen, samt 4 naturlegestuer med 20 dagplejere, dvs. i alt 120 naturdagplejere.
Hjemmesiden er det opsamlende og koordinerende medie
(www.kroppenpaatoppen.dk). Her opsamles alle gode ideer og informationer i Kroppen på Toppen. Her kan man bl.a. også finde forskellige ”sæSide 7 af 30

sonbestemte” indsatser, som f.eks. Julekalenderen med nye aktiviteter for
hver dag eller Sommerhilsen med legeidéer og sanglege.
Drivkraften i projektet er: ”det du lærer i dag skal kunne afprøves i morgen, både fordi det er muligt, og fordi du har lyst.”
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4. Resultater for dagplejerne – før og eftermålinger
Resultaterne af projektet kan opgøres på flere niveauer. Her følger først
den rent kvantitative analyse, der undersøger virkningen af projektets to
hovedformål: 1) dagplejernes arbejdsmiljø og forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange samt 2) en sundhedsfremmeindsats, der sikrer at både børn og voksne er mere fysisk aktive i Dagplejens dagligdag.
Der er indsamlet spørgeskemaer blandt dagplejerne i to omgange:



Førmåling (ved opstart af kursus)
Eftermåling (ved projektafslutning)

Førmålingen er foretaget løbende ved opstart af de mange kursushold.
Dvs. førmålingen strækker sig over et år fra 2010 – 2011. Da et tilstrækkeligt antal besvarelser var opnået, og resultaterne ikke længere ændrede sig ved indsamling af resultater fra nye hold, stoppede førmålingen.
Førmålingen har 410 besvarelser og er en stor, repræsentativ stikprøve i
Dagplejen.
Eftermålingen er gennemført i forbindelse med Dagplejens nytårskur i
januar 2013, hvor alle dagplejere deltager. Der er indhentet 618 besvarelser, hvilket svarer til 93 % af de fremmødte dagplejere. En lille andel af
dagplejerne deltog ikke i Nytårskuren (sygdom, nylige udpegninger mv.),
og svarprocenten er 81 % i forhold til hele Dagplejen. Områdeopdelt fordeler besvarelserne sig således:

Antal besvarelser Svarprocent ved
Nytårskuren

Svarprocent
af alle

Centrum

87

87 %

69 %

Nord

165

95 %

84 %

Sydvest

138

88 %

78 %

Øst

224

95 %

83 %

93 %

81 %

I alt

Nedenstående tabel viser resultaterne af 12 spørgsmål, som går igen i før
og eftermålingen. Første halvdel af tabellen er positive formuleringer om
det, man gør godt - anden halvdel negative formuleringer om det, man
savner.
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1= Nej, slet ikke/helt uenig
1

Positive udsagn

6= Ja, absolut/helt enig

2

3

4

5

Jeg gør meget for at forebygge belastningsskader
og undgå unødigt slid på kroppen

6

4,85
4,95

Jeg sætter aktiviteter i gang, der stimulerer børns
motorik i form af lege/sang/bevægelse hver dag

4,95
5,06

Jeg deler ofte erfaringer med mine kolleger om
sunde arbejdsstillinger og arbejdsvaner

*)

4,20
4,29

Jeg drøfter faglige problemstillinger med mine
kolleger

4,91
4,90

Jeg har et godt samarbejde med forældrene om
bl.a. barnets motoriske udvikling

4,97
5,11

Både børn og voksne er meget fysisk aktive i vores
legestue

*)
*)

4,31
4,67
5,44
5,39

Jeg befinder mig godt med ”alenearbejde”

Negative udsagn
Jeg savner viden/uddannelse i forhold til at
forebygge belastningsskader og undgå unødigt slid
på kroppen

4,06
3,70

Jeg savner inspiration i forhold til at stimulere børns
motorik

4,14
3,30

Jeg savner mere samarbejde med mine kolleger
om bl.a. arbejdsstillinger og arbejdsvaner

3,64
3,10
3,33

Jeg savner muligheder for sparring i min hverdag

2,87
2,25
2,18

Jeg føler mig ofte alene i mit arbejde

Før

Efter

* ) Resultatet er statistisk signifikant bedre i eftermålingen (95% niveau)
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*)
*)
*)
*)

Dagplejer i Aalborg Kommune anno 2013 – et øjebliksbillede
Undersøgelsen kan give et indblik i Dagplejen i Aalborg Kommune anno
2013.
For det første kan resultaterne fortælle, hvordan det opleves at arbejde
som dagplejer. Dette er den arbejdsmiljømæssige del af Kroppen på Toppen, der søger at forbedre dagplejernes arbejdsmiljø.
På en skala fra 1 til 6, hvor 6 er den mest positive værdi, springer det i øjnene, at der gennemsnitligt scorres 5,39 i forhold til, at dagplejerne befinder sig godt med ”alenearbejde”.
Dagplejerne er ikke kun alene, og de synes gennemgående gode til at diskutere faglige problemstillinger med kollegaer (score 4,90). Resultatet er
lidt ringere (score 4,29), når det gælder erfaringsudvekslingen mellem
kollegaer om sunde arbejdsstillinger og arbejdsvaner. Til gengæld vurderer dagplejerne, at de selv gør meget for at forebygge belastningsskader
og undgå unødigt slid på kroppen (score 4,95).
For det andet kan resultaterne fortælle, hvordan dagplejerne arbejder
med mere fysisk aktivitet for både børn og voksne – det andet hovedmål med Kroppen på Toppen.
Dagplejerne sætter i vid udstrækning aktiviteter i gang, der stimulerer
børns motorik i form af lege, sang og bevægelse hver dag (score 5,06), og
dagplejerne vurderer også, at både børn og voksne er meget fysisk aktive
i deres legestue (score 4,67). Dertil kommer, at samarbejdet med forældrene om bl.a. børnenes motoriske udvikling vurderes meget positivt
(score 5,11). Dette harmonerer godt med Udviklingsplanen på 0-5 års
området, hvor netop forældresamarbejdet er ét af tre hovedspor. Mange
handleplaner i Dagplejen vil derfor sørge for at inddrage forældrene, og
dette er vigtigt – trænes børnenes motorik på samme måde både i dagtimerne og hjemme bliver effekten så meget desto større.
Dagplejernes vurderinger i 2013 om deres arbejdsmiljø og fysisk aktivitet
for børn og voksne adskiller sig ikke dagplejeområderne imellem.
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Resultater - før versus efter
Det springende punkt for projektets succes er naturligvis, om der er forskel på før og eftermålingen. Dvs. er dagplejernes vurderinger mere positive i dag, end de var ved opstarten af projektet?
I de positive udsagn er følgende spørgsmål forbedret, dvs. resultatet er
statistisk signifikant bedre i eftermålingen:
 Jeg sætter aktiviteter i gang, der stimulerer børns motorik i form
af lege/sang/bevægelse hver dag
 Jeg har et godt samarbejde med forældrene om bl.a. barnets motoriske udvikling
 Både børn og voksne er meget fysisk aktive i vores legestue
Der er kommet fokus på fysiske aktiviteter og bevægelse, hvilket har højnet det fysiske aktivitetsniveau. Det er ligeledes positivt at se, at forældresamarbejdet er forbedret – et område der erfaringsmæssigt kan give
udfordringer.
Forældrene værdsætter på deres side også dagplejernes indsats på det
fysiske/motoriske område. I Forældretilfredshedsundersøgelsen fra
2012 er forældrene bl.a. spurgt til dagplejerens indsats for at understøtte
barnets fysiske og motoriske udvikling. 91 % af forældrene i Dagplejen er
tilfredse hermed (59 % ’meget tilfredse’ og 32 % ’tilfredse’). Et resultat
der er bedre end landsgennemsnittet blandt dagplejere.
Næsten alle spørgsmål i de negative udsagn er signifikant forbedret i eftermålingen – dvs. dagplejerne efterspørger i mindre grad end før muligheder for uddannelse og sparring.
 Jeg savner viden/uddannelse i forhold til at forebygge belastningsskader og undgå unødigt slid på kroppen
 Jeg savner inspiration i forhold til at stimulere børns motorik
 Jeg savner mere samarbejde med mine kolleger om bl.a. arbejdsstillinger og arbejdsvaner
 Jeg savner muligheder for sparring i min hverdag
At de negative udsagn rykker mest kan skyldes, at der her var et større
forbedringspotentiale, mens dagplejerne vurderede deres egen indsats i
de positive vurderinger meget højt allerede fra start.
Vurderingerne er dog fortsat meget delte, og scoringen ligger i dag omkring midten – både i forhold til viden/uddannelse i forhold til at forebygge belastningsskader og undgå unødigt slid på kroppen (score 3,70)
og inspiration i forhold til at stimulere børns motorik (3,30). Dette er måske udtryk for, at kompetenceudvikling altid vil være et gode, som man
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ønsker sig mere af. Behovet er dog reduceret ret markant – særligt når
det gælder inspiration til at stimulere børns motorik.
Mere overraskende er det måske, at dagplejerne efter projektet i mindre
grad savner muligheder for sparring i hverdagen. På samme vis savner
dagplejerne i mindre grad samarbejde med kolleger om bl.a. arbejdsstillinger og arbejdsvaner. Dette er måske de mere afledte resultater af indsatsen i Kroppen på Toppen, at dagplejernes sociale kapital synes styrket.
Der er skabt større arbejdsglæde, og det psykiske arbejdsmiljø er forbedret.
Vi skal naturligvis ikke overse, at der faktisk er dagplejere, der savner
mere kontakt med andre dagplejere, og der kan her ligge en opgave i at
identificere disse udfordringer og finde løsninger for disse dagplejere.
Sammensætningen af legestuegrupperne vil givetvis her være vigtig.
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Vurderinger af Kroppen på Toppen
Én ting er resultaterne af disse ”blindtest”, hvor dagplejerne bliver spurgt
om de samme spørgsmål både før og efter, uden i eftermålingen at kunne
se deres oprindelige svar. Dette kan medføre, at dagplejerne måske vurderer sig selv ”for højt” fra starten, inden de får et indblik i, hvor meget de
egentlig kan rykke sig. Et andet er derfor dagplejernes egne retrospektive
vurderinger af, om de har flyttet sig – og om Kroppen på Toppen kan tage
æren herfor. Ret beset kan der være sket meget i Dagplejen på 3 år, som
kan have været med til at flytte krydserne, og Kroppen på Toppen skal
givetvis også ses i et samspil med andre udviklingsinitiativer. Det står dog
fast, at Kroppen på Toppen har været det helt store projekt i Dagplejen og
omfattet alle dagplejere, og når dagplejerne, som vi har set, rykker sig i
samlet flok på temaer som arbejdsmiljø og fysisk aktivitet for børn og
voksne, så er Kroppen på Toppen en vigtig forklaring herpå.
Dagplejernes egne vurderinger støtter dette:
1= Nej, slet ikke/helt uenig
1

2

6= Ja, absolut/ helt enig
3

4

Kroppen på Toppen har medvirket til, at jeg har ændret
arbejdsvaner

5

6

4,53

Kroppen på Toppen har medvirket til, at jeg er mere
fysisk aktiv i mit arbejde

4,61

Kroppen på Toppen har medvirket til, at mine
dagplejebørn er mere fysisk aktive om dagen

4,6

Jeg har fået mere viden om gode arbejdsvaner gennem
Kroppen på Toppen

4,66

Jeg har fået mere viden om børns motoriske udvikling
gennem Kroppen på Toppen

4,72

Kroppen på Toppen har medvirket til et bedre
samarbejde med mine kolleger om gode arbejdsvaner

4,24

Kroppen på Toppen har medvirket til et bedre
samarbejde med forældrene om barnets motorik og
bevægelse

4,15

Jeg vil anbefale Kroppen på Toppen til andre

5,42
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Tabellen viser, at alle vurderinger om resultaterne af Kroppen på Toppen
ligger mellem en score på 4 og 5, dvs. den positive ende af spektret. Tallene dækker naturligvis over, at nogle dagplejere vurderer, at virkningerne af projektet har været meget store (score 6), mens andre ikke ser den
store udvikling, måske fordi de vurderer, at de allerede var kommet langt
på disse områder, inden projektet startede.
Bemærkelsesværdigt er det, at dagplejerne er enige om at anbefale Kroppen på Toppen til andre, uanset deres eget udbytte af projektet (score
5,42). Faktisk svarer det til, at 87 % giver en vurdering på 5 eller 6.
Er der forskel på områderne?
Gennemgående for spørgsmålene om Kroppen på Toppen er, at dagplejerne i Centrum generelt vurderer resultaterne af Kroppen på Toppen højest, mens dagplejerne i Øst vurderer dem lidt lavere (om end stadig
højt). Dagplejerne i Nord og Sydvest ligger på samme niveau derimellem.
Kan resultaterne fastholdes over tid?
Der er ikke forskelle på vurderingen af udbytte mellem dagplejere, der
har været på kursus i forskellige år (2010, 2011 og 2012). Det interessante i dette er, at de positive vurderinger tilsyneladende ikke ”klinger af”
over tid. Uden at resultatet skal overtolkes, kan det tyde på, at Kroppen
på Toppen faktisk formår at ”holde gryden i kog”, og resultaterne af projektet fastholdes over tid.
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5. Erfaringer med Kroppen på Toppen – Interview med
dagplejere
Som mere uddybende, kvalitativt materiale om virkningerne af projektet
og forankring i hverdagen er gennemført 2 fokusgruppeinterview med i
alt 10 dagplejere.

Leg og bevægelse i dagligdagen
Dagplejerne finder god inspiration i kurserne fra Kroppen på Toppen, og
de udleverede poser bliver flittigt brugt – faktisk så meget, at nogle af tingene slides op, f.eks. kort (én dagplejer giver det gode råd videre at laminere kortene – så kan de også medbringes udenfor, lyder det. Budskabet
er gået igennem).
Mange dagplejere bruger aktiviteterne
fra Kroppen på Toppen hver dag – enkelte bruger dem mere sporadisk. Aktiviteterne ligger typisk om formiddagen, hvor der er bedst tid til fælles leg.

”Når vi laver sanglege, inkorporerer vi også bevægelse nu.
Før sad vi ned og sang”.

Dagplejerne nævner især ’Faldskærmen’, ’Svup Karoline’, ’Lille Peter
Ederkop’ og ’Find kortet’. Det er gode aktiviteter, og børnene bliver meget
begejstrede, når materialerne findes frem. Genkendeligheden i aktiviteterne er også et plus for børnene.

Struktur på aktiviteterne

Nogle dagplejere udtrykker, at
de selv og deres dagplejebørn
som følge af Kroppen på Toppen
er mere fysisk aktive i løbet af
en dag. En dagplejer fortæller, at
Kroppen på Toppen også har
haft indflydelse på en mere aktiv fritid. En anden fortæller, at
hun kan bruge aktiviteterne i
Kroppen på Toppen til sine egne
små børn.

”Vi laver altid morgengymnastik. Vi har
en cd, som vi kører med. Der er tre sange som går igen. Den tager vi stort set
hver dag. Den er børnene bare med på så ved de, hvad der skal ske. Det er i
hvert fald fast. Inden vi skal have frugt
og brød, så skal vi have sådan en omgang. Det gjorde vi ikke før”.

For andre dagplejere er aktivitetsniveauet ikke højnet, og de har altid været meget fysisk aktive med deres dagplejebørn og i fritiden. Andre oplever hindringer, hvilket f.eks. kan være børnenes alder (de mindste kan
ikke gå og har brug for tæt voksenkontakt/trøst) eller de fysiske rammer
Side 16 af 30

(nogle legestuer har mere plads/bedre udendørs arealer). Nogle dagplejere har ikke tiden til sport i fritiden bl.a. pga. de lange arbejdstider.
Fælles for de fleste er dog, at aktiviteterne fra Kroppen på Toppen har tilføjet en struktur i arbejdsdagen, så fælles leg og bevægelse foregår mere
organiseret og i faste rammer. Nogle beskriver, hvordan de før mest stod
og ”svingede lidt tilfældigt rundt”, når de hørte musik med børnene. Eller
at børnene legede frit udendørs. Der er i dag mere voksenstyring på de
fysiske aktiviteter i form af f.eks. sanglege, og det opleves mere meningsfuldt, lyder det fra dagplejerne.

Omdrejningspunkt i legestuerne

Mange steder bruges aktiviteterne i Kroppen på Toppen i legestuerne.
Enkelte steder er man ikke kommet rigtig i gang – sammensætningen i
legestuerne og udskiftning blandt dagplejerne synes her afgørende, ligesom nogle dagplejere er mere generte end andre til at folde sig ud i aktiviteterne. Det er en fordel de steder, hvor det har været muligt, at dagplejere fra samme legestue har været på kursus samtidig eller tæt op ad hinanden, så de i fællesskab efterfølgende har kunnet arbejde med Kroppen
på Toppen med god fælles energi. Dette har dog givet udfordringer i forhold til gæstedagpleje. Det prioriteres, at børnene passes ved kendte
dagplejere.
Sundhedspersonerne har haft
en udfordring i Kroppen på
Toppen. Ganske mange føler, at
aktiviteterne ”hænger på dem”,
og hvis ikke de tager initiativet
til det, så sker der ingenting,
hvilket virker trættende i
længden. Nogle steder har
sundhedspersoner hængt en
liste op med muligheder fra
Kroppen på Toppen i legestuen, og det virker rigtig godt de
steder, hvor aktiviteterne er
sat lidt i struktur, og det går på
skift, hvem der er initiativtager.

”Hos os har jeg lavet sådan et skema
med inspiration fra kurserne. Eksempelvis nogle sange, rim og remser. Hvis
de andre dagplejere ikke har en idé,
kan de gå derover og tage en idé fra listen. Det er ikke altid mig, der skal sørge for, at der kommer til at ske noget,
det er også de andre. Vi har faste aftaler om, hvem der skal sørge for noget.
Hos os, der er det sådan, at det er den,
der tager mælken med til morgenkaffen, som skal sørge for aktiviteten”.

En mulighed kunne også være at have to sundhedspersoner pr. legestue,
så man er fælles om implementering og fastholdelse af det lærte.
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Inkluderende sanglege

Aktiviteterne fra Kroppen på Toppen bruges også i Dagplejen i inklusionsøjemed som et af mange redskaber til udmøntning af udviklingsplanen på 0-5 års området.
Aktiviteterne fungerer som et samlingssted, hvor alle børn kan deltage.
Børn i forskellige aldre deltager på forskellig vis, men alle kan være med
og opnår læring i aktiviteter”Ved sanglegen, der kan alle være med,
ne. Mens de største løber, kan
så sidder de små og laver de fagter, de
de mindste f.eks. være med til
at lave fagter, klappe eller su- kan.”
ge indtrykkene til sig og rokke
til musikken.
En dagplejer fortæller, at hun har to-kulturelle børn, hvor kortene fra
Kroppen på Toppen visuelt understøtter aktiviteterne for børn med
sproglige vanskeligheder.
I legestuerne vælger dagplejerne også ind imellem at aldersinddele børnene med henblik på bedre at kunne målrette aktiviteterne fra Kroppen
på Toppen.
I én af legestuerne er vurderingen, at aktiviteterne i Kroppen på Toppen
og de udleverede poser mest henvender sig til de største børn over 2 år,
og de savner lidt mere målrettet de mindste dagplejebørn.
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Forældreinddragelse

Mange forældre har været interesserede i at høre om Kroppen på Toppen, og flere dagplejere videreformidler, hvad de lærer på kurserne. Nogle dagplejere lærer forældrene sangene, så de kan synge/lege med børnene derhjemme. Én dagplejer fortæller, at alle forældrene til et forældrearrangement var nede ”på alle fire på gulvet” og selv afprøve ”Lille Peter Edderkop”.
”Nogle af de sange, som vi fik fra starten,
dem synger børnene også derhjemme. Jeg
havde en far, der kom og sagde: Den der
med traktoren, hvad er det for én?
Og så en dag, hvor jeg havde noget forældre-kaffe, så tænkte jeg, at så kunne vi også
synge den, så kunne de jo lære den. Og det
blev de meget begejstrede for. For nogle
børn, når de synger dem derhjemme, så kan
de ikke hele teksten. Så får de måske kun en
halv melodi ud af den. Og nogle forældre de
vil jo gerne gøre det samme med deres
børn, som vi gør med dem.”

Andre dagplejere har ikke dialog med forældrene om Kroppen på Toppen. Spørgsmålet er, om forældrene kan informeres endnu bedre om aktiviteterne, som de også kan anvende derhjemme, evt. med henvisning til
hjemmesiden.
Et vigtigt fælles tema for dagplejerne og forældrene er børnenes selvhjulpethed.
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Selvhjulpne børn
”Jeg oplever, at man er lidt mere opmærksom på hinanden og ser: Hov,
hvorfor lader du ikke det barn kravle
op selv?”
Dagplejerne arbejder hele tiden med at gøre børnene mere selvhjulpne.
Dels for at hjælpe børnene godt på vej, f.eks. inden de skal i børnehave,
dels for at minimere de belastningsskader, som kan være resultatet af for
mange tunge løft. Det kan bl.a. handle om, at børnene selv lærer at kravle
op på puslebordet/barnevognen/stolen og selv tager overtøj og sko på.
Flere dagplejere oplever, at forældrene bærer meget rundt på deres
børn ved aflevering og afhentning
– nogle mener, at børnene bliver
”serviceret” for meget og også
mere, end det tidligere er set. De
ser den afledte effekt ved, at børnene er senere til at gå. Flere af
dagplejerne prøver med lidt humor at spørge forældrene, om
børnene ikke selv kan gå i dag?
Nogle dagplejere oplever, at det
kan være lige på grænsen af, hvad
de har lyst til at blande sig i, men
de oplever også, at forældrene
godt kan se pointen.
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Bedre arbejdsmiljø

Der er generelt kommet stort fokus på at undgå belastningsskader. Dagplejerne vurderer, at de dels har fået fokus på det gennem Kroppen på
Toppen, dels gennem andre kurser om gode arbejdsstillinger og løfteteknik. Dagplejerne husker også
”Jeg har lært at beskytte mig mere.
hinanden på at minimere deUtroligt meget. Lade børnene selv gøre
res løft eller at løfte rigtigt,
de ting, de kan. Jeg har været dagplejer
når det er nødvendigt (ikke
i 28 år, og det er klart, at det sætter si’bananen’!).
ne præg. Selvom jeg er med hele tiden,
Flere nævner, at de er blevet
er jeg samtidig god til at passe på mig
bedre til at insistere på at
selv og ikke overbelaste mig selv, men
modtage børnene i gulvhøjde,
lade børnene gøre det. Dette har jeg
når forældrene om morgenen
gjort både på baggrund af projektet
kommer bærende på børnene
men også på baggrund af nogle kurser.
i armene (!)
Hvis vi skal holde til at arbejde, til vi er
65, så er vi jo nødt til at passe på.”
Der er tegn på, at dagplejerne
er blevet bedre til at huske
hinanden på de gode arbejdsvaner. Dagplejerne i interviewene giver til
gengæld ikke udtryk for, at de har lært andre dagplejere at kende udover
til kurserne. En nævner dog, at man kender flere og flere, når der hvert år
er Nytårskur.
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To eksempler: breve fra idrætsdagplejere

”Jeg har det, som om jeg er startet på nyt arbejde
Idrætsdagplejen, krop og bevægelse er udgangspunkt
for min dagligdag sammen med børnene. Jeg laver
månedsplan og ugens leg. I denne måned har vi fokus
på at trille og lave koldbøtter. Det er ikke alle mine
børn, der er lige vilde med at blive ”rundtossede”, så
de har brug for at blive udfordret på det ift. deres niveau. Når vi er ude, har vi fokus på løb. Det har vi haft i
2 måneder nu, fordi de er blevet så vilde med at løbe.
De kan faktisk løbe hjemme fra mig nu og ned på naturlegepladsen. Så får jeg også selv fart på/pulsen op.
Jeg arbejder meget struktureret ift. vores månedsplan.
Jeg har snakket med dagplejepædagogen om, hvordan
alle de andre aspekter i lærerplanen inddrages.
Jeg har lavet en lukket facebookside, hvor forældre og
bedsteforældre samt de 3 kolleger, jeg er i netværk
med, deltager. Så uploader jeg billeder og fortæller om
vores fokuspunkter. I december havde vi Kroppen på
Toppen Julekalenderen som tema. Så lagde jeg links til
forældrene, så de også kunne lave de samme fysisk aktive julelege med børnene, som vi lavede i Dagplejen.
Jeg får rigtig meget god respons fra både forældre og
bedsteforældre.”

”Efter jeg var på Kroppen på Toppen grundkursus og efterfølgende
har gjort brug af de ting, vi lærte,
har jeg kunnet mærke effekten
deraf på både børnene og jeg selv.
Helt klart giver samværet med motion og børn en fantastisk livsglæde. Vi skiftevis hopper, danser, løber og gør gymnastik 5 til 10 min.
et par gange i løbet af dagen. Børnene er blevet bedre til at koncentrere sig, er blevet mere "åbne"
overfor hinanden, og vi griner meget mere sammen. Desuden spiser
og sover de bedre.”
Mette Larsen, ansøger til
idrætsdagpleje

Diana Troelsen, idrætsdagplejer

Side 22 af 30

6. Når de voksne er rollemodeller – Observation i dagplejehjem
UCN Fysioterapeut har bidraget med ekstern gennemførelse af evalueringsaktiviteter. Observationsmaterialet fra før og efter kurserne gengives nedenfor i overbliksform:

Barnets selvhjulpethed
(Af- og påklædning, pusle og spisesituationen)

Barnets egen leg
(Leg inden- og udendørs)

Dagplejeren som rollemodel
(Aktivitet inden- og udendørs)

(De stille og aktive børn)

 Dagplejerne inddrager børnene i samme grad som før
i at spise, pusle og på- og afklædning.
 En enkelt dagplejer er blevet opmærksom på at gøre
sine børn mere selvhjulpne.
 Børnene har hverken mere eller mindre egen leg i
dagplejen
 De børn, der før primært legede fysisk lege eller stille
lege, har stadig det samme legemønster. Dette gælder
både inden- og udendørs.
 Indendørs observeres ikke ændringer i forhold til
øget fysisk aktivitet igangsat af dagplejeren. Enkelte
fortæller, at de laver de samme aktiviteter indendørs
som tidligere, men på en anden måde, eksempelvis
sanglege stående i stedet for siddende.
 Udendørs observeres nogle ændringer i forhold til
øget fysisk aktivitet igangsat af dagplejeren. Der ses
eksempler på, at dagplejerne igangsætter og deltager
i en fysisk aktivitet i samspil med børnene. Det ses, at
børnene bliver mere fysisk aktive, og aktivitetsperioden øges, når dagplejeren igangsætter og deltager i
samspil med barnet eller børnene.
 Dagplejerne har før som efter mest fokus på de aktive
og kontaktskabende børn. En enkelt dagplejer er via
kurset blevet mere opmærksom på, hvor lidt de stille
piger bevæger sig.
Sammenfatning af observationer fra Kroppen på Toppen i Dagplejen
– Det fysiske aktivitetsniveau, Bentholm og Dissing, UCN Fysioterapeut

Observatørerne bemærker, at dagplejerne oftest er observerende på børnenes leg, og meget af dagplejerens arbejde består i at lege kortvarigt
med børnene, trøste, tørre næser, løse konflikter og forsøge at igangsætte
lege, hvis børnene har svært ved at finde på noget selv.
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Når dagplejeren igangsætter en leg, både ude og inde, ses det, at børnene
gør som dagplejeren, og de bliver mere aktive. Der er også eksempler på,
at børnene med dagplejerens styring af legen får mere mod på at lave en
aktivitet, de ikke tidligere har kunnet, og børnene kan lege videre, selv efter dagplejeren har forladt legen (Bentholm og Dissing).
Ovenstående peger i retning af, at dagplejerne fungerer som betydningsfulde rollemodeller og understreger vigtigheden i, at dagplejerne deltager
aktivt i og igangsætter aktiviteter med børnene. Det kan naturligvis være
svært, at dagplejerne på samme tid varetager en ”blækspruttefunktion”,
som den der også må trøste, tørre næser, skifte ble, tilbyde vand og meget
meget mere. I legestuerne er der mulighed for at lade én person varetage
disse opgaver på skift, så de andre kan styre aktiviteten.
Pilotprojektet fra UCN afsluttes med 3 anbefalinger til kommunen fremadrettet:
1. Når Kroppen på Toppen slutter, skal der ske yderligere opfølgning
på projektet for at sikre varige ændringer. Det kunne være i forhold til en strategi eller politik for fysisk aktivitet i dagplejen
(f.eks. børnene skal ud hver dag, afvikling af aktiviteter i legestuen
mv.).
2. Observation som nyttig metode til at identificere adfærdsændringer og som en ”øjenåbner”.
3. Fokus på stille og passive børn i Dagplejen og strategier for inddragelse af denne gruppe børn.
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Pilotprojektet fra UCN forsøgte også at måle dagplejerne og børnenes fysiske aktivitet og udviklingen heri før/efter Kroppen på Toppen kurserne
gennem skridtmålere. Der kan ikke ses en statistisk signifikant udvikling i
før- og eftermålingerne. Der er imidlertid kun målt på 8 dagplejere og 21
børn, hvilket er et meget lille stikprøveantal ud af mere end 750 dagplejere og 3.800 børn. Hertil kommer, at skridtmålere er for usikker en metode til at måle fysisk aktivitet og anvendes normalt ikke til dette formål i
forskningen. I forskningen anvendes i stadig stigende grad accelerometere, som dog er ret bekostelige. 1
Metoden med skridttællere er afprøvet i UCN-pilotprojektet, men der er
for store usikkerheder i undersøgelsen til at kunne drage egentlige konklusioner heraf.

Skridttællere (pedometer) måler kun bevægelse i et plan og er for unøjagtigt et måleinstrument til at måle ændringer af fysisk aktivitet. En skridttæller reagerer på kroppens lodrette forflytning af tyngdepunktet i forbindelse med gang. Skridttællere er ikke
sensitive overfor ændringer i fysisk intensitet og er mindre nøjagtige ved langsomme
bevægelser, ujævn gangart eller overvægt. (Cox, M., Schofield, G., Greasley, N., & Kolt, G.
S. 2006, "Pedometer steps in primary school-aged children:a comparison of schoolbased and out-of-school activity", J Sci.Med Sport., vol. 9, no. 1-2, pp. 91-97)
1

Accelerometere måler bevægelser i flere plan, og er ikke følsom for, om det bliver sat
helt præcist samt overfor ændringer i intensiteten af bevægelser. Accelerometeret
summerer tyngdepunktløft over en tidsperiode. Dermed kan den samlede mængde aktivitet og bevægemønstreret vurderes. (Sundhedsstyrelsen, Fysisk aktivitet-håndbog om
forebyggelse og behandling, 2011,p74)
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7. Arbejdsmiljøindsatsen
Kroppen på Toppen har en meget tæt sammenhæng med arbejdsmiljøindsatsen i Dagplejen. Oprindeligt var det tanken i Kroppen på Toppen at
sammenligne APV undersøgelserne over tid for at se, om der skete forbedringer i arbejdsmiljøet. APV gennemføres imidlertid først i efteråret
2013, og det bliver spændende at se en evt. udvikling til den tid. Før- og
eftermålingerne blandt dagplejerne viser, som vi har set, udviklingen i
arbejdsmiljøet i denne evalueringsrapport.

Dagplejen gennemfører imidlertid årligt lokale APV’er, hvor arbejdsmiljøgruppen gennemfører besøg i dagplejehjem. Arbejdsmiljøgruppen er
med til at understøtte Kroppen på Toppen og følger lokalt op på virkningerne af det. Arbejdsmiljørepræsentanterne spørger ind til og taler med
dagplejerne om vigtigheden af Kroppen på Toppen, og de gennemgår ”ergonomipyramiden” og pixibogen med dagplejerne. Arbejdsmiljørepræsentanterne har ligeledes sat gang i samarbejdet på tværs af legestuegrupperne. Arbejdsmiljørepræsentanterne har sammenfattet deres erfaringer blandt dagplejerne med Kroppen på Toppen i Dagplejen:
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Arbejdsmiljø









Arbejdsmiljørepræsentanterne oplever med Kroppen på Toppen mere aktivitet og gejst hos dagplejerne og i legestuerne.
Kroppen på Toppen har skabt god stemning og sammenhold i legestuerne.
Dagplejerne siger, at det er nemmere end tidligere at finde på aktiviteter i
legestuerne - Kroppen på Toppen er tit på dagsorden.
Dagplejerne er mere bevidste om, hvad børnene kan, og hvordan de kan
udfordres.
Børnenes egne ressourcer bliver flittigt brugt og skaber et bedre arbejdsmiljø for dagplejeren og mindsker antallet af løft.
Kroppen på Toppen har skabt en stor forandring - glæden hos børn og
dagplejer er til at få øje på.
Børn og dagplejer bruger sin krop mere aktivt og fremmer derved det fysiske velvære.
Eneste minus i forhold til Kroppen på Toppen: Der mangler mere forældreinddragelse.

Ergonomi





Dagplejerne er mere bevidste om ikke at stå i foroverbøjet arbejdsstillinger (”Bananrygge”).
Der bruges mere siddende arbejdsstillinger (på arbejdsstol) i garderoben.
Dagplejerne er blevet mere bevidste om at udnytte børnenes motoriske
evner i forhold til f.eks. at bruge stige ved puslebord.
Generelt mere viden om børns motoriske evner (0-3år) - de kan mere end
vi tror. Dagplejerne har lært at udnytte børns motoriske evne og ikke være
så forsigtig med at lade børnene klatre op og ned. Der er skabt forståelse
for, at dagplejeren kan skåne sig selv og nedsætte antallet af løft og belastningsskader.
Arbejdsmiljørepræsentanterne i Dagplejen

Arbejdsmiljørepræsentanterne er bevidste om den vigtige rolle, de har i
forhold til Kroppen på Toppen. De har særlig fokus på ergonomien, fysisk
velbefindende og arbejdsglæden.
Kroppen på Toppen er indarbejdet i de nye APV- skemaer til dagplejerne
under emnet ergonomi, så der fremtidig altid vil være fokus på projektet.
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8. Kroppen på Toppen og omverdenen – Nyhedsbreve,
hjemmeside og presse
Omverden har vist stor interesse for og fulgt med i projekt Kroppen på
Toppen – i dagplejen. Dette har resulteret i, at projektmedarbejderne en
del gange har været ude i forskellige kommuner og til konferencer for at
fortælle om projektet og effekterne af det.
Oplæg:










Oplæg på Dagplejernes Landskonference afholdt af FOA på Nyborg
Strand, 2010
Oplæg til Fødevarestyrelsens konference ”Fra sundhedspolitik til
resultater i dagtilbud”, Odense 2011
Oplæg på Arbejdsmiljørådets konference om ”Sund i et godt arbejdsliv”, Århus, forår 2012
Oplæg i forbindelse med KL´s ”kommunecrawl”, Århus 2012
Fortællerstand på Arbejdsmiljørådets konference ”Sund i et godt
arbejdsliv”, henholdsvis København og Århus, efterår 2012
Stand på Temadag for DIF’s idrætsinstitutioner 2011, Brøndby
Stand på kommunemesse i Odense, 2011
Stand på Aalborg kommunes Markedsdag, 2012
Inspirationsoplæg til: Thisted kommune, Brøndby kommune og
Gladsaxe kommune
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Medier:







Tv-nord indslag om Temadagplejen, okt 2012
Artikler i FOA’s medlemsblad
Artikel i Danske Fysioterapeuter
Mange artikler og billeder i lokalaviserne om de lokale Kroppen på
Toppen dagplejere
Arbejdsmiljørådet har medtaget Kroppen på Toppen som case i
deres inspirationskatalog: ”Integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø”
Arbejdstilsynet har på deres hjemmeside brugt Kroppen på Toppen som en virksomhed der arbejder med sundhedsfremme i arbejdsmiljøet
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www.kroppenpaatoppen.dk
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