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Pædagogens blik på  
barnets leg, glæde og sus i maven 
 
Af: Lis Rahbek1 

 

Legen står centralt i den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018. Legen er altså lovgivningsmæssigt kom-
met på dagsordenen. Og det pædagogiske personale er uddannet til, at de skal skabe længere sammen-
hængende legeforløb. Ifølge ”Det fælles pædagogiske grundlag” har legen værdi i sig selv, og den skal være 
gennemgående tema hele dagen. Det fordrer opmærksomhed på legens værdi og på pædagogens rolle i 
legen, som udfoldes i denne artikel ved hjælp af tre case-eksempler: leg på trampolin, leg i klatretårn samt 
madrasleg. 
 

Denne artikel er opdelt i tre. Første del præsente-
rer forskellige teoretiske perspektiver på legens 
værdi. Anden del relaterer disse perspektiver til 
case-eksempler fra pædagogers erfaringer i deres 
hverdag med børn i dagtilbud.2 I tredje del per-
spektiveres de to første dele fremadrettet i forhold 
til pædagogens rolle og blik på legen. 

Legen på dagsordenen 
I den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018 står 
legen i centrum: ”Dagtilbud skal fremme børns triv-
sel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og 
pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grund-
læggende, og hvor der tages udgangspunkt i et bør-
neperspektiv”. Og i det fælles pædagogiske grund-
lag står der, at legen har ”… værdi i sig selv og skal 
være gennemgående tema hele dagen” (Børne og 
socialministeriet, 2018, s. 7, 14). Forsker ved DPU, 

                                                           

1Lektor på eftervidereuddannelsesafdelingen Pædagogik & Læring på UCL, underviser bl.a. i sansemotorik, leg, kreativitet 
og læring. 

2 Case-eksempler i denne artikel er hentet fra pædagogernes eksempler i undervisningen på det pædagogiske diplommo-
dul ’Leg, kreativitet og læring’. Udgangspunktet for modulet er at kvalificere og udvikle de studerendes praksis, hvilket 
lægger sig tæt op ad ’Den styrkede pædagogiske læreplan’ (Børne- og Socialministeriet, 2018) og ’Ny dagtilbudslov’ (Be-
kendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, 2020). De studerende, som har deltaget i under-
visningen på modulet ’Leg, kreativitet og læring’, har medbragt empiri fra egen praksis til hver undervisning og har un-
dervejs arbejdet med aktionslæringsmetoden. Pt. har alle pædagoger i Billund kommune og en pædagog fra hver institu-
tion i Esbjerg kommune gennemført modulet bl.a. med denne artikels forfatter som underviser; lektor Lis Rahbek, som 
også har været medudvikler på modulet (Rasmussen, 2020; The LEGO Foundation 2019). 

Ditte Winther-Lindqvist, sammenfatter leg på føl-
gende måde:  

 
Definition af leg 

 
Den er kendetegnet ved særlige lyde og stem-
ninger og en overskridelse af det nuværende i 
en ofte fiktiv meningsproduktion. Det fascine-
rende for børnene ved legen er, at de kan sætte 
et fiktivt rum op og udleve deres forskellige in-
teresser, projekter og engagementer. 

Ditte Winther-Lindqvist 

(DPU, 2019) 
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Ovenstående definition rummer en beskrivelse af 
det værdifulde i det fiktive ved legen, og potentia-
lerne heri. Vi skal huske på at trods det fiktive, så 
leger barnet ikke blot for at lære. Legen har værdi i 
sig selv. Det er i legen børn afprøver sig selv, de an-
dre og skaber nære relationer til de andre børn og 
voksne. Hvis børn har svært ved at lege eller mang-
ler de grundmotoriske færdigheder, kan det blive 
svært at indgå i legefællesskaber. Barnet leger, 
fordi det er sjovt at lege. Legen udspringer af et 
umiddelbart behov eller lyst til at lege og i legen 
opstår helt særlige legestemninger, hvor barnet 
mærker sig selv, f.eks. begejstring i titte-bøh-legen, 
frygten i fangelegen (højspændt stemning)3, suset 
i maven, når man er på vej ned ad bakke på cyklen 
i fuld fart eller opspændt stemning i dansen for et 
publikum. En glædesrus. 

Det fælles tredje - Legende øjeblikke kan 
åbne op for hinanden og for verden  
I legen er børnene optaget af det fælles tredje. Det 
er netop den optagethed og fordybelse af sammen 
at trække en stor gren op ad vandet i søen eller 
grave efter guld i højen, der gør, at børn glemmer 
sig selv og giver sig hen. Når man glemmer sig selv, 
bliver man helt sig selv, som den tjekkiskfødte flow-
forsker har udtrykt det: ”When we are involved in 
it, we feel that we are living more fully than during 
the rest of our life” (Csikszentmihalyi, 1996 s. 2).  

I legen har barnet brug for den anden/de andre og 
opbygger i særlige ”mødeøjeblikke” tillid til den an-
den. I tilliden til den anden ligger et håb om, at vi 
vil hinanden. Lars. G. Hammershøj taler om, at man 
bliver til som menneske gennem den anden. Når 
man leger, føler man sig som en del af et fælles-
skab. Man oplever nye måder at være sammen på. 
Verden bliver større (Hammershøj, 2017, s. 6). Her 
øver børn sig i at forhandle, udtrykke sig, lytte, løse 
konflikter og være åbne over for det nye. Legen kan 
ses som en dannelsesproces. 

                                                           

3 Skovbjerg (2016) skriver om, hvordan stemninger (hen-
given, højspændt, opspændt, euforisk) beskriver, hvor-
dan barnet er til stede i legen. 

At lege er som at stå i det åbne, stå i det ukendte. 
Her er muligheden for at blive suget ind i et intenst 
meningsfuldt øjeblik. Verden udforskes, og barnet 
kan påtage en rolle i en fiktiv verden. Her har bar-
net mulighed for at overskride sig selv, og opleve 
sig selv som en del af noget større. I ’far, mor og 
barn’-legen øver børn sig eksempelvis i voksenrol-
ler. Det er her muligt at opføre sig anderledes og i 
den forbindelse kan der ske en bearbejdning og 
formidling af virkeligheden. Barnet skaber forbin-
delse mellem sin indre og ydre verden (Broström & 
Warrer, 2017, s. 31). I legen går vi med på præmis-
sen om, at vi ikke ved, hvad der sker, og hvad det 
ukendte har at byde på. Legen foregår helt på bør-
nenes præmisser. Sensitiviteten skærpes, når børn 
går på opdagelse ind i ukendte områder og er åbne 
for intuitiv tilgang. I legen blandes børnenes for-
skellige erfaringer i et rum, hvor ingen på forhånd 
kender resultatet. Her handler det om at skabe 
rum til fordybelse og få noget til at ske. Her er børn 
selvbestemmende. I den sammenhæng peger også 
forskere fra LEGO-fonden på, at det er et afgørende 
krav, at børn skal opleve at være udøvende og skal 
støttes mere end styres. Dette betyder, at man ser 
på børn som handlekraftige og giver dem mulighed 
for at udfolde deres tanker og handlinger i en social 
kontekst, hvor andre har samme rettigheder (The 
LEGO Foundation, 2018, s. 11). 

Kendetegn for legende oplevelser 

Forskere fra LEGO-fonden opremser fem kende-
tegn for legende oplevelse, som bygger på viden 
om, hvordan man udvikler en legende tankegang: 
Begejstring, Mening, Aktiv deltagelse, Social invol-
vering, Eksperimentering (The LEGO Foundation, 
2018, s. 12-14). Begejstring er kernen i legen; der 
sker læring gennem leg, når oplevelsen begejstrer. 
Noget giver mening, når barnet kan knytte nye op-
levelser til noget allerede kendt. 
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For at lære kræver det aktiv deltagelse. Gennem so-
cial involvering udvikler børn forståelse for hinan-
den. Ved at eksperimentere afprøver børn nye mu-
ligheder. 

Når børn er aktivt deltagende, er de ofte kropslige. 
Børn forstår hinanden gennem det, de gør sam-
men. De spejler hinanden, berører og berøres af 
hinandens bevægelser. I den forstand kommer det 
kropslige før sproget. 

Det kropslige i legen 

Vi udtrykker os gennem kroppen, og den er ud-
gangspunkt for medmenneskelige relationer. Krop-
pen griber og sanser verden, før vi begriber den. 
Med andre ord er kroppen grundlag for menneske-
lig eksistens. Bevægelse og kropslighed er en ud-
forskning af en selv og de sammenhænge, man ind-
går i. Bevægelsen er både en rejse ind i kroppen og 
ud i verden. Man både har og er sin krop. Fænome-
nologen Merleau-Ponty understreger forbindelsen 
med verden med ordene: ”Jeg kan, derfor er jeg”. 
Kroppen er relationel. Vi mærker både os selv og 
andre gennem kroppen. Den enkelte mærker den 
anden person gennem sin egen krop og mærker 
samtidig, at vedkommende er en anden end sig 
selv. Andres nærvær kan opleves så stærkt, at 
jeg’et ifølge Merleau–Ponty ikke kan gøre andet 
end nærmest at overtage eller smelte sammen 
med disse stemninger. Subjektet bliver berørt af 
den anden (Engelsrud, 2006, s. 35). Netop disse 
stemninger og relationelle oplevelser i forhold til at 
blive ét med de andre, kan børn opleve i legen.  

Når vi taler kropslighed, er der meget mere på spil 
end motorik og sundhed. Her kan vi benytte Tho-
mas Mosers tilgang, hvor kropslighed er udtryk for 
en helheds forståelse af kroppens betydning for 
barnet. Ifølge Moser (2013) påvirker barnets krops-
lighed også barnets 1) sociale- 2) kognitive- 3) san-
semotoriske- og 4) emotionelle udvikling. Disse fire 
elementer skal ses som en helhed, hvorimellem 
der foregår en kontinuerlig vekselvirkning.  

Barnets sociale kompetencer udvikles gennem det 
kropslige møde. Børn forstår hinanden gennem 
det, de gør sammen, f.eks. når de sammen bygger 

en hule og måden, de gør det på. Det vigtigste for 
børn i børnehaven er at have nogle at lege med.  

Det kognitive element i den kropslige leg udvikler 
børn bl.a. opmærksomhed, analytisk tænkning, 
forhandling og kommunikation (sproget).  

Sansemotorikken udvikles gennem barnets ekspe-
rimenteren med kroppen. Det at kunne klatre op i 
træet til de andre, kan virke fortryllende. En sådan 
klatretur er mærkbar for én selv og de andre. I 
denne proces mærker barnet mestring på egen 
krop, og bliver set og lagt mærke til, hvilket kan 
have betydning for barnets identitet og person-
lighed.  

I sansende øjeblikke, hvor børn har bare tæer i det 
våde sand, triller på det kolde gulv, hopper i vand-
pytten, bliver pakket ind i varme tæpper, lytter til 
fuglene, danser til musikken eller leger svingfigur, 
får de et verdenskort af erfaringer, som de efterføl-
gende kan bruge i nye sammenhænge. Kroppen 
husker. 

Det emotionelle er altid i spil. Barnet mærker 
kropsligt de sanselige kræfters udfoldelse i legen. 
Det kan være følelsesmæssige tilstande som 
glæde, begejstring og skuffelse i de forskellige lege. 
Barnet mærker, hvad følelserne gør ved én, når et 
barn f.eks. ikke må være med i en leg eller drivkraf-
ten, når børn sammen bygger et sørøverskib. Ved 
at kende og mærke sine følelser lærer børn hen ad 
vejen, hvordan de kan håndtere disse følelser. 

Jeg har nu kort gennemgået de værdifulde elemen-
ter, der ligger i legen i forhold til barnets udvikling. 
Nu skal vi se på, hvordan ikke-italesatte instituti-
onslogikker ofte kan lukke ned for det værdifulde 
ved ikke at anerkende det positive i legen. Det 
handler om, at en institutionslogik ofte kan under-
kende værdien og potentialet her eksemplificeret 
ved risikofyldt leg.  
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Hvad ved vi om risikofyldt leg? 

Undersøgelser viser, at børn udvikler deres moto-
riske kompetencer gennem risikofyldt leg (Jensen 
og Sandsetter, 2015). Risikofyldt leg kan styrke mo-
torisk udvikling, gåpåmod, social og personlig ud-
vikling, samt trivsel i samspillet mellem børn. 

 

 

Der er potentiale i, at børn eksperimenterer med 
risikofyldte lege, da de herigennem kan få oplevel-
sen af ”at mestre” og en tro på sig selv. Legeprofes-
sor Helle Marie Skovbjerg betegner ”det farefulde 
som benzinen i al slags leg. Det farefulde er med til 
at sikre, at legen forbliver sjov og inspirerende og til 
at skabe mening i legen” (Sederberg & Bah-
renscheer, 2018, s. 34). Nogle gange bliver barnet 
nødt til at bevæge sig på kanten af det farefulde for 
at komme til at mestre. Det er i denne eksperimen-
terende fase, at barnet mærker sig selv, mærker 
usikkerheden, gyset og spændingen. Her lærer bar-
net om egen kropslige formåen og har mulighed for 
at lære nye motoriske færdigheder. Det tager tid 
og kræver øvelse, før barnet oplever bevægelsen 
som ét med kroppen. Men glæden ved at beherske 
venter forude. Hvis børn ikke får lov til at mærke 
egen grænse og formåen, kan vi hindre børn i på 
sigt at blive risikovillige, modige, handlekraftige og 
få kropslige erfaringer i at kunne træffe valg.  

Et vuggestuebarn, der er i gang med at klatre op på 
skamlen, eller et barn, der cykler ned af bakken, ud-
vikler fysiske færdigheder f.eks. balance (jf. Mosers 
element om sansemotorik). Herudover mærker og 
vurderer barnet risici i nuet. Det, der driver barnet, 
kan være suset i maven og beruselsen af den høj-
spændte stemning, det euforiske øjeblik (jf. Mosers 

element om det emotionelle), men også et ønske 
om mestring. I dette tilfælde kræver det mod at 
komme til at mestre. 

Tre cases fra pædagogers praksis 

På det pædagogiske diplommodul ’Leg, kreativitet 
og læring’ medbringer de studerende fotos, som 
børnene fra den daginstitution, de studerende ar-
bejder i, selv har taget med en iPad. Børnene er 
blevet bedt om at tage fotos af steder i daginstitu-
tionen, som de oplever som gode legesteder. Gen-
nem analyse og fund af børns fotos, fremgår det, at 
børnene synes, at det er godt at være højt oppe. 
Og mange fotos af legesteder viser, at børn godt 
kan lide at være fysisk udfordrede. Derudover har 
de studerende undervejs i forløbet arbejdet med 
aktionslæringsmetoden og i den sammenhæng 
medbragt empiri fra egen praksis til hver undervis-
ning. Det er herfra de nedenstående tre cases ud-
springer. De skal illustrere, hvordan teorierne om 
leg kan komme i spil og åbne op for en større pæ-
dagogisk opmærksomhed på pædagogens rolle og 
indspil i legen. 

Leg på trampolin (case 1) 
Tre børn leger en intens og sjov leg på trampolinen. 
En pædagog kommer forbi og råber: ”Kun to børn i 
trampolinen ad gangen”.  Den professionelle afbry-
der legen i trampolinen, før vedkommende obser-
verer, hvordan disse tre børn klarer det farefulde i 
at lege sammen i trampolinen. Det kan efterføl-
gende få konsekvenser for ét barn i gruppen, som 
kan eksluderes og føle sig afmægtig. 

Herudover er det kropsligt udfordrende at hoppe 
tre i en trampolin. Det kræver kropsspænding, ba-
lance, rytme, (sansemotorik) timing, overblik (kog-
nition) i forhold til, hvor man kan hoppe hen for at 
give plads til de andre, og med hvilken kraft skal 
hoppe (det sociale). Undervejs vil der opstå uforud-
sigelige situationer, hvor børnene kan opleve det 
farefulde ved kontroltab og komme i højspændt 
stemning. Men det at overvinde det farefulde sam-
men kan give flowoplevelse og en stærk fælles-
skabsoplevelse. Det her klarede vi sammen. 

 
Definition af risikofyldt leg 

 
En spænding og udfordrende leg,  

der indebærer usikkerhed og risiko 
for at komme til skade. 

(Sederberg & Bahrenscheer, 2018, s. 32) 
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I den pædagogiske praksis skal vi skabe rammer 
for, at børn får mulighed for at blive udfordret i ri-
sikofyldte lege. Det kræver, at vi også kigger på vo-
res ofte uudtalte institutionslogikker og vores eget 
mod og kropslighed. At vi får en pædagogisk drøf-
telse om alt det, børnene ikke må i institutionen.  

Når pædagogen udbryder: ”kun to på trampolinen 
ad gangen”, kan vi udfordre institutionslogikken, 
dvs. en slags regel eller rutine, som det pædagogi-
ske personale følger instinktivt og ikke længere stil-
ler spørgsmålstegn til. 

Alle de uskrevne regler og rutiner, kan være med til 
at begrænse børns udvikling. En del af de studeren-
des analyser og refleksioner over deres PD-studie 
har været at undersøge deres egen praksis, som fx 
risikofyldt leg og regler og rammer herfor. Hensig-
ten har været, at den studerende opnår en be-
vidsthed om, at når han/hun udstikker rammer, 
regler og muligheder i praksis, så sker det på et fag-
ligt kvalificeret grundlag til gavn for børns læring og 
udvikling, og ikke blot fordi det er en institutionslo-
gik, der følges instinktivt. 

Klatretårn (case 2) 
To piger leger højt oppe i klatretårnet. Den ene 
pige kan eller tør ikke komme over en forhindring. 
Det betyder, at legen stopper. En pædagog ser det 
og tilbyder barnet sin hjælp. I første omgang er pæ-
dagogen placeret under klatretårnet og guider pi-
gen. Da det ikke lykkes, kravler pædagogen op i 
klatretårnet til pigen og guider barnet. De arbejder 
længe. Pigen øver sig igen og igen, og til sidst lykkes 
det at komme over forhindringen på egen hånd. Pi-
gen løber efterfølgende ned til sin veninde og for-
tæller begejstret med lysende øjne ”Jeg kan”. De to 
piger vender sammen tilbage til klatretårnet og 
genoptager legen, som det fælles tredje. Legen gi-
ver pigerne nye muligheder, og gennem deres ek-
sperimenteren og fordybelse lærer de om sig selv 
og hinanden.  

I denne situation guider pædagogen. Den voksne 
har her en ’dobbelt opmærksomhed’ (Svinth, 
2013), idet hun forsøger at tage pigens perspektiv, 
samtidigt med at hun forsøger at guide pigen til at 
klare det selv. Pigen bliver ikke overladt til sig selv, 

men pædagogen sætter sig selv og egen kropslig-
hed i spil og tilbyder barnet hjælp og støtte, hvilket 
medfører, at barnet øver sig, fordyber sig og kom-
mer til at mestre det farefulde i klatretårnet. Bar-
net bliver mødt af en engageret voksen, får mulig-
hed for at lære nye færdigheder og bliver igen en 
del af legefællesskabet.  

Madrasleg (case 3) 
Under studiet lavede to studerende to forskellige 
aktioner. Deres fokus var at finde ud af, hvad den 
voksnes rolle betød for børns leg og kropslighed 
gennem to episoder med madrasleg 

Aktion 1: Pædagogerne havde lagt en tyk madras i 
rummet. Da børnene trådte ind i rummet og så ma-
drassen, startede en vild tumleleg. Børnene ka-
stede sig på madrassen, hoppede, rullede, tumlede 
og kom løbende fra forskellige vinkler. Det så ude-
fra vildt ud. Men børnene tog tydeligvis hensyn til 
hinanden. De råbte undervejs som strategi for at 
passe på sig selv og de andre. Der var højspændt 
stemning, grin og energi i rummet, og flere børn 
var i fysisk kontakt. De voksne var observatører. 

Aktion 2: Madrassen lå i midten af salen, men 
denne gang sad de to pædagoger på madrassen, da 
børnene kom ind i rummet. Her blev det mere af-
dæmpet, og børnene satte sig på madrassen og 
talte med pædagogerne. På et tidspunkt begyndte 
nogle børn at slå kolbøtter på madrassen. Pludselig 
var der et barn, der kikkede på pædagogerne og 
råbte ”På række”. Herefter rejste børnene sig 
straks og gik ind på rækken. 

Her så pædagogerne, som lavede denne aktion, 
hvordan en institutionslogik kan bremse børns ud-
foldelse. Børnene har lært, at når man laver krops-
lige aktiviteter, og der er en voksen i nærheden, 
skal man ”stå på række”. De voksne har måske ind-
ført denne regel for at undgå, at børn støder sam-
men og kommer til skade. Men i den første aktions-
undersøgelse viste det sig, at børnene passede på 
sig selv og de andre i vildskaben. Her var børnene 
aktive og eksperimenterende i en interaktion med 
hinanden. Der opstod særlige mødeøjeblikke, og 
det virkede som om, børnene følte sig som del af 
et fællesskab. Måske blev verden større for dem? 



Pædagogens blik på barnets leg, glæde og sus i maven 
 

5 
 

 

Hvorimod madraslegen med pædagogerne blev en 
mere individuel aktivitet, at slå kolbøtter og hvor 
ventetiden var lang. Det var slående for de stude-
rende, hvordan deres tilstedeværelse prægede in-
stitutionslogikken og hermed børns kroplighed og 
leg. Flere elementer i de tre cases rummer eksem-
pler på, at barnets kropslighed påvirker barnets so-
ciale, kognitive, emotionelle og sansemotorisk ud-
vikling jf. Mosers pointer om børns udvikling. 

Refleksioner over cases 

Nogle institutioner er prægede af en forsigtigheds-
kultur og institutionslogikker, der ikke er med til at 
udvikle barnets kropslighed m.m. Her må børn fx 
ikke cykle ned ad bakken, klatre i træer og lege på 
legehusets tag.  

Pædagogen kan benytte sin faglighed til at støtte 
børnene i at balancere mellem det risikofyldte og 
det farlige. Men før vi stopper legen, bør vi vur-
dere, hvor risikofyldt legen reelt er. Helle Marie 
Skovbjerg peger på et voksenperspektiv ”hvor vi i 
virkeligheden skal tøjle vores voksne forestillinger 
om det gode og lade børnene styre selv, for al erfa-
ring viser, at de faktisk meget sjældent går over 
stregen” (Juni, 2018). 

I stedet for at give påbud og stoppe barnet i at 
klatre op på skamlen, kan vi håndtere det farlige 
ved gå hen til barnet og opmuntre barnet i forsø-
get. Her giver vi deltagelsesmuligheder frem for på-
bud.  

Det at opmuntre børn i mødet med nye udfordrin-
ger snarere end at trække sig væk fra dem øger de-
res vedholdenhed og læringsevne (Sederberg & 
Bachenscheer, 2018, s. 35). 

Forsigtighedskulturen er fremtrædende i mange 
institutioner. Det er især forældre, der stiller store 
krav til læringsmiljøer, så deres børn ikke kommer 
til skade. Men omsorgen for det enkelte barn kan 
paradoksalt nok være en hindring for barnets ud-
vikling.  

Når en pædagog i ren omsorg løfter alle børn i vug-
gestuen ned fra den høje stol og bærer dem hen på 

det bløde varme tæppe, får børnene ikke mulighed 
for at eksperimentere med, hvordan man kommer 
ned fra en stol, ej heller sanse- og bevægelseserfa-
ringer på gulvet. Man kan stille spørgsmålstegn 
ved, hvor det er, at barnet skal øve sig, fejle og ud-
vikle sansemotorikken. Vi kan risikerer at glemme 
det potentiale, der er i legen, hvis vi underkender 
eller stopper barnet i dets initiativ. 

De voksnes kropslighed og rolle i børns leg 

Pædagoger kan være med til at skabe gode lege-
miljøer. Det fysiske miljø, redskaber, rum, møbler 
og materialer er afgørende for børns muligheder, 
og hvad børn leger. Tilpas udfordrende bevægel-
sesmiljøer giver børn mulighed for at øve sig, fejle, 
opleve stemninger, eksperimentere og udvikle 
kropsbevidsthed og få sansebaserede kropslige er-
faringer. Men også erfaringer i at være en del af et 
fællesskab. 

Nogle børn mangler legekompetencer, mens andre 
børn har svært ved selv at komme ind i legen. Der-
for er det vigtigt, at pædagogen er tæt på børns leg. 
Den voksne kan guide barnet, hjælpe med at skabe 
relationer (Hare, 2014, s.168) og bidrage til, at alle 
børn får mulighed for at indgå i lege (Broström, 
2014, s. 150). Gennem legen får de voksne en tæt-
tere relation til børnene og dermed større mulig-
hed for at guide børnene i forhold til deres behov 
og udvikling. Det er igennem legen, at børn kan vise 
os vejen i forhold til, hvad de har brug for.  

Voksne kan derfor udforske barnets perspektiver 
gennem en legende, eksperimenterende og under-
søgende tilgang til verden, hvor den voksne kom-
mer i børnehøjde og aktivt indtager en medlære-
rende rolle i relation til barnet, hvor de i fællesskab 
udforsker noget sammen. 

I forhold til at leve op til den nye Dagtilbudslov bør 
der skabes en struktur i dagligdagen, så der sættes 
tid af til leg, så de voksne har mulighed for at del-
tage i legen. Det kræver interne aftaler om, hvem 
der er fordybelsesvoksen, overbliksvoksen m.m. 
(Iversholt, 2017). 
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Under modulet Leg, kreativitet og læring har det 
været særligt interessant at forfølge, hvordan vi 
som voksne i højere grad kan støtte børns leg frem 
for at styre legen, og hvad det betyder for børns 
engagement, udvikling og læring.4  Mosers krops-
lige perspektiver på børns udvikling samt de fem 
kendetegn, som blev beskrevet af LEGO-fonden, 
har alle været i fokus under diplomforløbet. De stu-
derende har bl.a. brugt kendetegnene i forbindelse 
med analyser af filmklip om leg for at finde ud af, 
hvornår lege fungerer godt og mindre godt. 

I forhold til pædagogens mod og kropslighed er det 
ikke alle pædagoger, der føler sig kropsligt godt til-
pas i børns leg. Det kan ligeledes være svært for 
nogle at være deltagende i børns risikofyldte lege. 
Voksnes måde at deltage eller manglende delta-
gelse kan desværre være med til både at begrænse 
børns leg, men det kan også blive en hindring for 
børns deltagelse i legen.   

Voksne, der føler sig utilstrækkelige, kan opleve sig 
skamfulde i forhold til ikke at slå til i børns leg. I 
disse situationer kan de voksne retfærdiggøre egen 
professionalitet ved at vise omsorg for de børn, der 
af en eller anden grund ikke er med i fællesskabet. 
Ved at trøste og tage et barn på skødet viser den 
voksne professionalitet over for kollegaerne, sam-
tidig med at den voksne beskytter sig selv. Set i et 
barneperspektiv kan det være med til at ekskludere 
barnet fra legefællesskabet. Den voksne kan invi-
tere barnet ind i legefællesskaber ved selv at del-
tage. 

I et fremadrettet perspektiv bør voksnes mod og 
kropslighed være et punkt på personalemøder, så 
man åbent kan tale om det, der er svært, og hvor-
dan kollegaerne i daginstitutionen kan støtte hin-
anden. 

De voksne, der har svært ved at lege, bør guides 
gennem små opgaver, således at personalegrup-
pen laver en forventningsafstemning om roller og 

                                                           

4 En stor tak skal lyde til deltagerne fra diplommodulet i 
Billund og Esbjerg kommune – Det har været en fornø-
jelse at følge jeres forandringsrejse. I har været nysger-
rige på jeres egen praksis og modige i forhold til at sætte 

opgaver, før de går i gang med lege eller aktiviteter 
med børnene. Hvis personalegruppen har en fælles 
forståelse og engagement for opgaven, vil de på 
hver deres måde bakke op om den pædagogiske 
praksis. Nogle fortæller og andre viser eller under-
streger gennem mimik, gestikulation, hvad bør-
nene skal gøre. Der kan laves en fordeling af, hvem 
der er deltagende i de risikofyldte lege. 

Ved at involvere sig i legen viser de voksne, at legen 
er vigtig. Det betyder noget, at der er voksne enga-
gerede, som har lyst til at deltage i børns leg. Det 
at vise og fortælle med kroppen, udtrykker glæde 
og engagement, og at være kropslig motiverer 
børn. Når de voksne er medlegere, opstår der 
færre konflikter, legen varer længere, og legen bli-
ver mere varieret (Warrer & Broström. 2017). 

Afrunding 

Artiklen har beskrevet, hvorledes børn gennem ud-
fordrende, risikofyldte, varierede og kropslige lege 
lærer om sig selv, de andre og verden. Legen er 
kommet på dagsordenen ved den ny Dagtilbudslov, 
som fordrer, at der skabes en struktur i dagligda-
gen, hvor der er en opmærksomhed på legens 
værdi og potentiale i sig selv.  

Når det pædagogiske personale er nærværende i 
børns leg, øges børns engagement og muligheder 
for at lære. Det er ikke nok at være tæt på legen, 
pædagoger bør involvere sig og sætte sig selv i spil 
i legen for herigennem at guide og støtte børn ind 
i legen og i legen. 

Det pædagogiske personale er rollemodeller, så 
det har stor betydning at udvise mod, at man er 
kropslig og viser ægte engagement.  

  

jer selv i spil. Jeres filmklip og andet empiri fra praksis 
har været uvurderligt på uddannelsen. 
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Gennem observationer og refleksioner i medarbej-
dergruppen og i teamet er der mulighed for hele 
tiden at udvikle egen praksis. Kollegaerne kan stille 
sig selv det spørgsmål: Gør vi det, vi tror vi gør? 

På den måde får man løbende vurderet og reflek-
teret over uitalesatte institutionslogikker. 

Legende, engagerede pædagoger, som dagen igen-
nem har en fagligt reflekteret og legende tilgang, 
vil helt sikkert opleve en større arbejdsglæde. Det 
viser erfaringerne fra de mange studerende på PD-
modulet ’leg, kreativitet og læring’. Lad os lege 
mere, være mere risikovillige og opmærksomme 
på legens værdier og potentialer. 
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