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LEGEKOMPETENCER

HVOR MEGET 
UDVIKLING  

ER DER LIGE I ALTID  
AT VÆRE HUND? 

Af Trine Beckett
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Forskeren Martha Karrebæk troede, at hun skulle lave et studie 
af en lille dreng, der ved at lege med sine kammerater i børne-
haven lærte dansk og blev glad og socialt accepteret. I stedet fik 
hun gennem videoobservation over ni måneder dokumenteret, 
at det kan være en præstation i sig selv at deltage i en leg. At det 
kan være benhårdt, hvis man ikke har de nødvendige kompetencer. 
Og at et barns position i legen også afhænger af de andre børns 
indbyrdes positioner. Det er vigtig viden, som man som pædagog 
– og forælder – har mulighed for at bruge konstruktivt.

Medicinen prutter 
Martha Karrebæks forskningsartikel ”It farts” (Den prutter) stiller 
skarpt på en legesituation i en børnehave. Tre femårige drenge 
leger tandlæge. De giver en patient medicin og mandeparfume. 
Noget af medicinen siger pruttelyde, deraf titlen på Martha 
Karrebæks artikel. En lille dreng, Suliman, stiller sig hen til drenge-
gruppen. Han er omkring halvandet år yngre og har gået kortere 
tid i børnehaven end de andre. Højt siger han: ”Jeg har hue på”. 

Suliman gentager beskeden flere gange. Men de andre drenge 
tager ikke notits af ham. Først da en af de andre drenges, Sørens, 
medbestemmelse i legen er truet, drager han Suliman ind og 
giver ham lov til at være patient. Men kun for en kort bemærk-
ning. Så snart Søren har genvundet sin position og ret til at 
bestemme, finder de tre drenge på en ny leg. Og Suliman er igen 
udenfor. Martha Karrebæk konkluderer, at det er kompliceret at 
blive socialiseret i børnehaven via leg.

Leg er dybt alvorlig 
”Leg er ikke nødvendigvis et rart sted at være. Det kan være godt 
og udviklende at lege, men det er også et rum, hvor der er noget 
på spil. Det er ikke et magtfrit rum, men et rum, hvor vi både har 
noget at vinde og tabe. Og det er trist for de børn, der altid ender 
i den sorte gryde. De børn kan få ar, som de bærer med sig videre 
i skolen og i livet,” konstaterer forskeren.

LEGEKOMPETENCER

Forsker: Leg for alvor
Børn danner deres identitet via leg. Derfor er det vigtigt  
at være bevidst om, hvad der sker i legesituationer,  
og hvordan man som voksen kan hjælpe børnenes udvikling  
på vej. Martha Karrebæk opfordrer pædagoger og forældre  
til at tage ansvaret på sig.

”Fireårige er ikke nødvendigvis de bedste til at lære treårige 
noget. De har ikke det overblik, som voksne har. De voksne  
skal sikre, at der er gode rammer for børnene. De skal hjælpe 
børnene med praktiske ting og være de rollemodeller, som 
socialiserer børnene til at få en kultur, hvor de ikke driller  
og ekskluderer hinanden.”

Børn udvikler både sociale og sproglige kompetencer, når de leger. Men ikke altid  
og ikke lige meget. For leg involverer typisk, at nogle er højere i hierarkiet end andre.  

Og hvor meget alsidig udvikling er der lige i altid at være lygtepæl eller hund? 
 Pædagoger kan styrke børns udvikling ved at hjælpe legen på vej.
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Hun konkluderer også, at socialisering ikke nødvendigvis har 
noget med ens sproglige formåen at gøre. 

”Da Suliman startede i børnehaven, kunne han ikke noget 
dansk, og alle elskede ham. Men i takt med at hans sprog blev 
bedre, begyndte han at stille krav til sin deltagelse i legen. Og det 
var der ikke plads til lige i den børnegruppe. Derfor bliver han 
skubbet ud og marginaliseret,” forklarer Martha Karrebæk, der 
vurderer, at der dagligt i mange daginstitutioner opstår situationer 
som den, Suliman oplever.

Voksne kan arbejde bevidst med børnenes leg
Men hvad kan man som pædagog gøre for at støtte og styrke 
børnenes udvikling gennem leg? Ditte Winther-Lindqvist, adjunkt 
ved Aarhus Universitet, har forsket i børns leg. Hun mener, at det 
handler om at være kritisk overfor, hvad børn kan forvente at få 
ud af legen. 

”Leg er ikke altid god, udviklende og sjov for børn. Man er 
ikke sikker på at udvikle sig alsidigt, hvis man konstant er hunden 
eller babyen. Og man kan sagtens glide igennem et år i et dag-
tilbud på den måde. Nogle gange skal man derfor være ekstra-
ordinært til stede som voksen for at arbejde bevidst med børne-
nes leg.” 

Det nytter at sætte tid af til observation
Men hvad betyder det konkret? Et vigtigt 
første skridt er at sætte tid af til at 
observere børnenes leg, konstaterer 

Ditte Winther-Lindqvist. For det er her, man får vigtig viden om, 
hvordan de interagerer med hinanden. En anden indsats er at 
sætte aktiviteter i gang, hvor man får skabt rum for det barn, 
som ellers kan have svært ved at indgå i en gruppe. 

”Det hjælper ikke bare at sige til en gruppe børn, at de skal 
tage et barn med, de ikke har lyst til at lege med. Så bliver 
 barnet bare lygtepælen. Den pædagogiske opgave ligger i at 
udse sig den gruppe, som barnet har størst chance for at blive 
inkluderet i. Og at hjælpe børnene til at finde lege, de kan lege 
sammen.”

Legemiljøet gør en forskel
Endelig peger Ditte Winther-Lindqvist på, at man kan hjælpe 
legen på vej ved at skabe et godt legemiljø. Fysisk og kulturelt. 
Hun forklarer:

”Det fysiske legemiljø handler om rummet – er der stole, 
 tæpper, plads? Er der rodet? Er der overskueligt? Rart? Nye 
spændende ting at lege med eller kun noget, man kender?  
De fysiske steder har konsekvenser for børnenes måde at være 
sammen på,” fortæller Ditte Winther-Lindqvist.

Hjælp børnene til fælles fortællinger
Det kulturelle legemiljø handler til gengæld om børnenes evne 
til at finde fælles fodslag i en leg. At de har en fælles klangbund 
at lege ud fra, kan man ikke tage for givet. Og man kan gøre  
en stor forskel ved at hjælpe børnene med at finde fælles 
  fortællinger, lyder det fra Ditte Winther-Lindqvist. 

Nogle gange skal man 
være ekstraordinært 
til stede som voksen 

for at arbejde bevidst 
med børnenes leg.

LEGEKOMPETENCER
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”I 2005, når jeg lavede observationer om onsdagen, vidste jeg, 
at alle havde set Lille Nørd i tv om tirsdagen. Sådan er det ikke 
længere. I dag har børnene i højere grad brug for, at pædagogen 
går ind som legeleder og træner dem i forskellige ”legemanu-
skripter” som fx ”vi-går-til-bal”, ”sørøvere”, ”klæd-ud-leg.” Tit 
handler det om bare at sætte børnene i gang. Så kan de efterføl-
gende lege i timevis,” siger Ditte Winther-Lindqvist.

Fri leg ikke altid lykken
Både hun og Martha Karrebæk mener, at der er behov for at 
være mere opmærksom på, hvad der giver legen værdi, end man 
traditionelt har været i danske daginstitutioner. 

”Vi har altid vægtet leg højt. Og leg er enormt vigtig for  
børnenes udvikling. Men fri leg er ikke altid lykken for alle børn. 
Børn har behov for voksne – også mere end det daglige kvarter 
til samlingen. Det betyder ikke, at voksne skal bruge timer hver 
dag på at sidde på gulvet og lege. Det synes de jo også er kede-
ligt. Men de skal bruge de pædagogiske redskaber, de har, til at 
hjælpe børnene på vej i deres leg,” slutter Ditte Winther-Lindqvist. 
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SCAN KODEN OG LÆS OGSÅ ARTIKLERNE 

– Må jeg være med?
– Ikke alle elefanter bydes op
– Sammen går det bedst
– Når småbørn mobber

LEGENDE SPØRGSMÅL  
TIL JERES ARBEJDE

Læg mærke til, om børnene leger fordybet.  
Hvis ikke, hvad forstyrres de af? Hvor går de i stå? 
Hvilke remedier og hvilken viden ville de  
have gavn af?

Er der bestemte børn som ofte/altid tildeles  
de samme roller og positioner i legen?

Mestrer børnene de indgangsstrategier,  
der giver adgang til legen? 

LEGEKOMPETENCER

TRE SKRIDT TIL BEDRE LEG

1. Observer børnenes legemønstre 
Observation kan være svært at finde tid til. Men lidt  
har også ret, og det er bedre at observere et kvarter  
om ugen end slet ikke. Brug jeres observationer til  
at sammensætte børnegrupper, der udvikler hinanden.

2. Styrk det fysiske legemiljø 
Rod og store åbne arealer er ikke befordrende for  
gode lege. Sørg for gode kroge og rum, hvor man kan  
udvikle lege uden at blive forstyrret.

3. Hjælp børnene med narrativer 
Ikke alle børn har samme forudsætninger for at lege  
og finde på. Som voksen kan du hjælpe dem til fælles  
fortællinger, de kan udvikle deres lege i. Og være til stede  
og supplere deres lege undervejs, når de går i stå. 


