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At blive legefacilitator kræver øvelse og mod. 

Fagfolk har brug for viden om vigtigheden af 

leg i små børns udvikling samt kompetencer til 

at lede sessioner, der fokuserer på processen. 

Her kan konkrete eksempler på aktiviteter 

og scenarier hjælpe; ikke som en opskrift, 

men som springbræt for justeringer og 

praksisfornyelse. Det er netop kombinationen 

af professionel dømmekraft, færdigheder og 

tillid til egen faglighed, der er nøglen til succes i 

praksis.   

Kim Foulds, 

Sesame Workshop
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Legepraksisser: med udgangspunkt 
i børns naturlige læring 

Leg er fuld af læringsmuligheder
Nutidens børn er fremtidens ledere, opfindere, 

forskere, kunstnere, omsorgspersoner og undervisere. 

Det barn, der leger med klodser på gulvet og stadig 

har rester af frokosten omkring munden, kan være 

hende, der senere finder kuren mod kræft, bygger et 

solpanel, der producerer strøm til lokalsamfundet, eller 

underviser et helt klasseværelse fuldt af børn, der er 

den næste generation af opfindere. Spørgsmålet er, 

hvordan vi kan skabe læringsmiljøer, der gør små børn 

i stand til at realisere deres potentiale. Legen er i sine 

mange former fuld af læringsmuligheder. Et barn, der 

leger i et klatrestativ eller løber hen over en mark, er 

i gang med at udvikle fysiske færdigheder og evnen 

til at vurdere risici. Børn, der leger far mor og børn, 

er i gang med at lære at forhandle socialt og øve sig i 

selvregulering. Når børn leger købmand, bruger de deres 

matematiske færdigheder og sprogfærdigheder, og 

ordspil er en mulighed for at øve literacy.

Forskning i børns læring gennem leg vinder mere og 

mere indpas og bidrager til ny og meget nødvendig 

indsigt gennem laboratoriestudier, tværkulturelle 

studier og forløbsundersøgelser. Undersøgelser viser, 

at børn med omfattende muligheder for at deltage 

i børnestyrede aktiviteter, herunder fri leg med 

kammerater, også udviser større selvbeherskelse1. 

Hvad angår læring af specifikt fagligt indhold, f.eks. 

hvad en trekant er, viser laboratoriestudier, at små børn 

får en mere robust forståelse gennem leg faciliteret 

af voksne end gennem direkte undervisning eller 

gennem fri leg med udklippede figurer2. Dette svarer 

til resultaterne af tidligere metaanalyser af mere end 

160 studier af, hvad der gør praksisser effektive3. Mens 

legeoplevelser giver fantastiske læringsmuligheder, er 

dette tydeligvis kun en del af historien. Børn har brug 

for interaktioner af høj kvalitet med kammerater og 

voksne, for at denne læring kan finde sted.

Legesituationer styrker 

naturligt de faktorer, der 

driver børns læring: at 

være aktiv og optaget af 

noget, at finde mening 

og begejstring i en 

oplevelse, at afprøve nye 

idéer og at interagere 

med andre. 

Legepraksisser



Kendetegnene ved en god legefacilitator
Legefacilitering er videnskaben og kunsten at fremme 

børns engagerede læring under leg. En god facilitator 

inspirerer til leg, skaber tid og rum til mange typer 

legeaktiviteter og tilpasser sin rolle til børnenes niveau, 

efterhånden som de står over for nye udfordringer. 

Dygtige facilitatorer kan se muligheder for at integrere 

læringsmål i legesituationer uden at afbryde børnenes 

engagerede lege. I realiteten er dette ofte en svær 

balanceakt, hvor de voksne føler sig usikre på deres 

rolle og på, hvordan de støtter børnenes læring i 

legesituationer.

I praksis med små børn skifter voksne 

ofte mellem at undervise direkte og 

at træde helt i baggrunden, mens 

børnene leger. Derfor er der behov 

for at fokusere på den viden og de 

færdigheder, som pædagoger og 

omsorgspersoner har brug for, når de 

faciliterer børns læring i leg.

Indsigter fra forskningen
Dette whitepaper beskriver, hvorfor det kan betale sig 

at engagere små børn i en række legepraksisser, og 

hvordan det kan gøres. Med udgangspunkt i nutidens 

omskiftelige verden ser vi først på, hvordan små børn 

kan lære forskellige færdigheder og få en dybere 

forståelse gennem et spektrum af praksisser – fri leg, 

guidet leg, spil og direkte undervisning. Vi fremlægger 

ny evidens for, at legepraksisser kan støtte læring, og 

at pædagoger og omsorgspersoner er essentielle for 

dette – de har en afgørende rolle i faciliteringen af små 

børns læring gennem leg. 

Dette whitepaper giver en forskningsinformeret 

oversigt over legefacilitering som emne. Perspektivet 

er internationalt og retter sig mod fagfolk og forskere, 

der arbejder med børn i alderen 3 til 6 år i dagtilbud. 

Selvom det er muligt at kæde børns resultater sammen 

med forskellige praksisser, er det stadig en udfordring 

at sammenligne disse praksisser ud fra deres effekt på 

forskellige resultater. I slutningen af dette whitepaper 

opfordrer vi til yderligere forskning i legefacilitering leg 

og giver anbefalinger til fremtidig forskning.
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Sådan bringes færdigheder og viden i spil

Leg giver børn mulighed for at udvikle 

færdigheder, lære, løse problemer og 

opbygge sunde relationer. Hvis de er 

fysisk aktive under legen, er der også 

sundhedsmæssige fordele. At udvide 

adgangen til leg, især tidligt i livet, er en 

af de måder, hvorpå vi kan reducere de 

forskelle i vores livsmuligheder, som vi 

ser i samfundet.

Paul Ramchandani, PEDAL Centre, 
University of Cambridge
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Læring i en omskiftelig verden
I dag kan alle med internetadgang søge efter en 

ubegrænset mængde oplysninger med få klik. Dette 

repræsenterer et foranderligt landskab – både for 

nutidens børn og de krav, de kommer til at stå overfor 

som voksne, og for det uddannelsessystem, der 

skal forberede dem til fremtiden. Som svar herpå 

peger regeringer og internationale organisationer på 

modeller, der integrerer tværgående kompetencer og 

faglig viden4,5. Sådanne nyere tiltag er en påmindelse 

om, at læring i dag er læring til et liv i konstant 

forandring. Vi kan også se, at der er enighed om, at 

børn har brug for en dyb faglig forståelse af teoretisk 

viden kombineret med færdigheder, der gør dem i 

stand til at anvende deres viden. Forskerne Golinkoff 

og Hirsh-Pasek6 har udviklet en kortfattet model (6Cs): 

Børn skal kunne viderekommunikere idéer, samarbejde 

med andre, udvikle innovative løsninger på en kreativ 

måde, tænke kritisk og evaluere data, have selvtillid 

til at afprøve nye ting, være villige til at fejle og – sidst 

men ikke mindst – have solid faglig viden.

Børn har det, der skal til
Den tidlige barndom er af afgørende betydning for, 

om børn kommer til at trives som voksne7. Derudover 

viser forskning, at børns faglige udbytter, herunder 

literacy og talforståelse, afhænger af mange andre 

færdigheder på tværs af forskellige udviklingsområder. 

Selv fra en tidlig alder kan børn styrke en bred vifte af 

færdigheder. Allerede i treårsalderen udviser børn evne 

til at regulere deres tanker, følelser og adfærd. De kan 

holde fokus under leg, interagere med kammerater, 

huske begivenheder, vise omsorg for andre og lære 

at vente på deres tur8. Børn i alderen 3 til 6 år kan lære 

at udføre aktiviteter med flere trin, modstå fristelser 

og vælge opgaver, der passer til deres interesser 

og færdighedsniveau, ligesom de kan lære at bruge 

strategier til problemløsning.  Disse er alle færdigheder, 

der støtter vores læringskapacitet, herunder vores 

faglige kunnen10, og gavner vores fremtidige liv som 

voksne11,12.

Effektive legepraksisser
Hvis du bruger et øjeblik på at kigge på, hvordan små 

børn leger, vil du bemærke, at de lader til at gentage 

deres handlinger. Kig nærmere efter, og du kan se, at de 

i virkeligheden afprøver, eksperimenterer og justerer 

deres forsøg. Legesituationer er en tryg ramme, hvor 

børn kan prøve sig frem og tage risici, hvor de oplever 

medbestemmelse, og styrer deres egne aktiviteter. 

Fire- og femårige, der bygger noget sammen to og 

to, skaber mere komplekse strukturer, end hvis den 

samme aktivitet styres af en voksen13. Børn har også 

tendens til at diskutere detaljer under byggelege med 

deres kammerater14 og udviser et højere niveau af 

selvregulering under aktiviteter og leg i små grupper15. 

I lyset af denne indsigt bliver legens potentiale for 

styrkelsen af små børns læring central i debatten om 

effektive praksisser.

“
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Tidlig viden om natur og teknologi og former
Forskning i facilitering af børns faglige kunnen gennem 

leg, eksempelvis inden for natur og teknologi, 

matematik og sprog, har vist, hvilke legepraksisser der 

egner sig bedst. Som eksempel udforskede Doherty 

(2012)16 relevansen af fri, børnestyret leg for styrkelsen 

af læring inden for natur og teknologi. Børnenes 

manglende fokus på læringshensigten betød imidlertid 

at de ikke fuldførte aktiviteterne. Når voksne deltog 

i legen og skabte en gensidigt styret legekontekst, 

forbedredes børnenes læring. Evnen til at udvikle 

abstrakt tænkning gennem guidet leg, ses også i andre 

forskningsresultater17.

Lignende resultater ses inden for rumlig forståelse. 

Fisher et al. (2013)2 sammenlignede fri leg, guidet leg 

og direkte undervisning som kontekster for støtte af 

børns udvikling af kendskab til former. Deres resultater 

viste, at fri leg ikke førte til ret megen ny læring, at 

undervisning udført af en voksen førte til nogen læring, 

og at guidet læring havde den største effekt på børns 

læring af de pågældende faglige færdigheder.

Fornemmelse for tal og tidlig talforståelse
Det kan være overraskende for nogen, at vi fødes med en fornemmelse for tal. Undersøgelser viser, 

at spædbørn kan registrere ændringer i store grupper af elementer (børn på et halvt år kan f.eks. 

registrere en ændring på en skærm, når antallet af elementer fordobles, hvis otte f.eks. ændres til 

seksten)25 og kan følge 1, 2 eller 3 elementer præcist26.

Selv med denne tidlige fornemmelse for tal kræver det øvelse at udvikle færdigheder inden for 

talforståelse. Med støtte fra omsorgspersoner og gennem udforskning i legesituationer kan børn på 

3 år lære at sammenligne mængde og størrelse, genkende mønstre og løse hverdagsproblemer, der 

involverer målinger og antallet af genstande. De kan ræsonnere over begreberne mere og mindre, 

tælle og finde måder at dele ting ligeligt mellem sig på27. Omkring skolealderen kan de fleste børn lære 

at sammenligne mængder og udføre enkle additioner og subtraktioner28.

En anden overraskelse er måske, at talforståelse ikke kun handler om tal: Den hænger også sammen 

med selvregulering eller eksekutive funktioner og rumlige færdigheder. I en undersøgelse med 44 

treårige fandt forskerne ud af, at børns rumlige færdigheder og eksekutive funktioner tilsammen 

udgjorde 70 % af forskellen i deres tidlige matematiske evner29. Når man ved, at eksekutive funktioner 

støtter vores målstyrede adfærd30, er dette måske alligevel ikke så overraskende. Rumlige færdigheder 

gør os i stand til at forestille os genstande i vores hoved og rotere eller håndtere dem og at finde 

vej. Børn kan træne disse færdigheder gennem legeaktiviteter, herunder bygge med klodser, lægge 

puslespil og lege med materialer i alle former og størrelser, og drage fordel af voksnes deltagelse i og 

støtte af legen31,32.
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Talesprog og spirende literacy
Literacy er ikke en simpel sag. Nye tal viser, at 17 % af verdens voksne er analfabeter20. Vejen til literacy 

består af flere trin og byggesten, hvoraf mange udvikles i den tidlige barndom21. Eunice Kennedy Shriver 

National Institute of Child Health and Human Development (2010)22 peger på, at konventionelle læse- og 

skrivefærdigheder, der udvikles i alderen 0 til 5 år, har en klar og vedvarende stærk sammenhæng med 

senere konventionel literacy. De identificerer 6 nøgleevner, der hænger sammen med og kan forudsige 

senere literacy. Disse omfatter: kendskab til alfabetet (kendskab til bogstavernes navne og de tilknyttede 

lyde), fonologiske færdigheder (evnen til at nedbryde ord i lyddele), hurtig automatisk navngivning af 

bogstaver og tal samt genstande og farver, skrivning af bogstaver eller barnets eget navn samt fonologisk 

hukommelse (korttidshukommelse for talte ord).

Disse grundlæggende færdigheder kommer ikke på magisk vis med alderen. Derimod spiller forældre 

og omsorgspersoner en vigtig rolle, når det kommer til at præsentere børn for sprog (både verbalt og 

skriftligt), og kvaliteten af både verbale og ikke-verbale interaktioner mellem forældre og barn har vist sig 

at være en vigtig indikator for det senere sprog23. 

Selvom literacy er en alvorlig sag, kan det læres gennem leg. Cavanaugh et al. (2017)24 sammenlignede 

f.eks. fordelene ved fastsatte aktiviteter og børns selvopfundne spil i forbindelse med udviklingen af 

literacy. I begge tilfælde blev der uddelt fysiske materialer til små grupper af femårige, så de kunne træne 

fonemisk kendskab og bogstavlyde i et kvarter. Én gruppe trænede en fastsat aktivitet. Den anden gruppe 

prøvede denne samme aktivitet én gang, før de opfandt deres egne spil med det uddelte materiale. Efter 

kun tre uger var børnene i spilgruppen blevet betydeligt bedre end deres kammerater.

In its essence, learning is about progressing from 

more simple tasks and concepts to more complex 

challenges and grasping the bigger picture. This 

comes out in emergent literacy (knowing names and 

sounds of letters to expressing thoughts and ideas 

in writing) and in numeracy (from an initial number 

sense to recognising features that define shapes and 

using measurement to solve real-world problems). 

Our ability to navigate social situations progresses 

in similar ways – from observing what others do and 

responding to how they feel to gradually participating 

and asserting own wants, even sharing, comforting and 

helping others. For young children to progress, early 

learning practices need to meet them where they are 

and challenge them to go further. No single practice 

is likely to meet this demand. However, a spectrum of 

engaging practices can.

Voksne spiller en vigtig rolle i leg
Anbefalingerne er knap så klare inden for udvikling af 

børns literacy-færdigheder, herunder sprogforståelse 

og tidlig læsning, gennem leg. Tidligere forskning 

har peget på fordelene ved fri, børnestyret leg i 

forbindelse med udviklingen af literacy-færdigheder, 

især når legekonteksten var omhyggeligt udformet 

af voksne, så den omfattede literacy-materiale, 

f.eks. bøger, og skrivemateriale18. Nyere forskning 

har udforsket forbindelsen mellem leg og læring af 

literacy-færdigheder. Disse undersøgelser viser, at 

det at omgive børn med literacy-orienteret materiale 

i legekontekster ikke stimulerer en robust læring af 

literacy tilstrækkeligt. Når voksne engagerer børnene 

i læring af literacy under leg på en måde, der udvider 

legens flow frem for at afbryde det, ses der imidlertid 

fordele19.

Sådan bringes færdigheder og viden i spil
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Introduktion til et spektrum af praksisser

Der er mange måder at lege på, som alle har forskellige 

roller for børn og voksne og alle stiller forskellige 

krav til deltagerne. Legens dynamiske natur har ført 

til nogen uenighed på området. Der findes forskere, 

der fastholder, at fri leg er den ”gyldne standard”, og 

argumenterer for, at voksnes roller skal begrænses 

eller slet ikke være der. Andre ser også guidet leg, 

hvor voksne har en støttende rolle, som leg. Zosh 

et al. (2018)33 mener, at denne uenighed kan hindre, 

at der udvikles en mere nuanceret opfattelse af leg 

inden for området, som omfatter dens dynamiske 

og omskiftelige natur. I stedet foreslår de, at leg skal 

ses som et spektrum frem for et statisk begreb. 

Interessant nok begynder vi at se denne tendens i 

klasserumsundersøgelser med små børn34,35. 

For at små børn kan udvikle sig, skal pædagogerne 
starte der, hvor de er, og udfordre dem til at gå 
længere. Ingen enkelt praktisk kan slå til her, men et 
spektrum af inspirerende praksisser kan.

På de næste sider beskriver vi dette spektrum af 

legepraksisser sammen med evidens, der illustrerer, 

hvordan hver enkelt praksis fremmer børnenes 

læring og udvikling. Vi har bestræbt os på at vælge 

undersøgelser med børn i alderen 3 til 6 år. Vores 

pointe, som er baseret på litteraturen, er, at hver 

enkelt praksis kan spille en rolle i børns liv, fungere 

som læring og hjælpe dem med at blive fremtidens 

forandringsskabere. Ved at være mere konkrete 

omkring forskellige måder at lege og lære på, samt 

de enkelte praksissers styrker, kan pædagoger og 

omsorgspersoner bedre vælge, hvordan de integrerer 

leg i praksis for at understøtte børns engagerede 

læring og udvikling. Det er læring, når det er allerbedst
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Det er især, når begreber er nye eller meget 
komplekse for små børn, at undervisning af høj 
kvalitet er vigtig for deres læring. 

Selvom vi understreger, hvordan legepraksisser kan 

udgøre effektive og inspirerende læringskontekster 

for små børn, er vores pointe ikke, at leg er den 

eneste måde at lære på. Små børn kan også lære af at 

observere andre og gennem undervisning. Ligeledes er 

forklaringer og beskrivelser af, hvordan noget specifikt 

skal gøres, også en integreret del af praksissen. Som 

for leg gælder det også, at der kan være flere former 

for direkte undervisning. 

I den traditionelle opfattelse af undervisning er den 

voksne kilden til viden og ansvarlig for at videregive 

oplysninger til børnene. Dette repræsenterer en 

ekstrem version, hvor den voksne både igangsætter 

og styrer læringsaktiviteten, mens børnene følger den 

voksne. Denne envejstilgang devaluerer den stemme 

og følelse af medbestemmelse, små børn har med sig 

i læringssituationen, og kan føre til udenadslære uden 

forståelse62.

Lee & Anderson (2013)63 ser i deres gennemgang med 

kritiske briller på årtiers eksperimentel forskning, 

der sammenligner opdagelsesbaseret læring og 

undervisningspraksisser for anvendt problemløsning 

inden for natur/teknologi og matematik. Det er vigtigt 

at bemærke, at undersøgelser i denne gennemgang 

omfattede elever i tredje klasse og derover fra miljøer 

med vestlig kultur, men selv med disse begrænsninger 

er deres konklusioner værd at holde sig for øje. De 

to forfattere fandt minimal evidens for, at verbal 

undervisning, der står alene, er effektiv, men der er 

væsentlig evidens, som viser, at forklaringer med 

konkrete eksempler hjælper. I de praktiske eksempler 

får eleverne udleveret en problemformulering, 

trinvise løsninger og en endelig løsning. Nøglen til 

denne undervisningspraksis er, at eleverne er aktivt 

engagerede. Under arbejde med et eksempel eller 

en ny færdighed deler den voksne f.eks. tanker og 

beslutninger, guider udforskende diskussioner, hvor 

børnene deler og argumenterer for idéer 64, eller 

opmuntrer til aktivt engagement gennem feedback65. 

Denne form for vejledning hjælper eleverne med 

at fokusere på vigtige elementer eller detaljer i en 

aktivitet. Når begreber er nye eller meget komplekse 

for små børn, viser forskningen, at denne type direkte 

undervisning af høj kvalitet er særlig vigtig66,67   .

De vigtigste egenskaber ved direkte 
undervisning
• Voksen igangsætter og styrer

• Børn følger

• Mere struktur og færre valg

 

Den voksne sætter mål, der er tilpasset 

børnenes læringsbehov og interesser. 

Den voksne stilladserer børnenes forsøg 

gennem eksplicit undervisning, børnene 

er aktivt engagerede under aktiviteten.

Voksenroller
Forberede miljø og materialer i henhold 

til læringsmål.

Guide og stilladsere børnenes forsøg, 

forklare, observere deres indsats og 

støtte, når børnene har problemer med 

at nå det opstillede læringsmål eller den 

pågældende færdighed.

Fordele for børnene
Velplanlagt og målrettet undervisning 

med brug af effektive teknikker kan 

føre til forbedrede faglige resultater og 

socio-emotionelle færdigheder.

Læring gennem direkte undervisning
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Fri, ustruktureret leg er centreret omkring barnet. 

Forestil dig en gruppe børn på en legeplads, der selv 

beslutter, at gyngestativet er base, og at fangelegen 

begynder, når klokken ringer. Eller forestil dig børn, 

der møder op i børnehaven og får friheden til at 

foretage sig lige det, de har lyst til. Her sørger de 

voksne for, at børn har tid, plads og materialer til 

fordybende og inkluderende oplevelser. I denne 

form for selvstyret leg er børnene ofte meget aktive 

både fysisk og mentalt36. Det faktum, at denne 

praksis er den af de nævnte praksisser, hvor små 

børn udøver den største autonomi, peger på, at der 

er et stort læringspotentiale. Da børnene udøver 

kontrol og styrer deres egen læring, træner de deres 

selvregulering og eksekutive funktioner37.

Undersøgelser har også vist, at der er sammenhæng 

mellem forskellige typer fri leg og børns faglige 

resultater. I en observationsbaseret undersøgelse 

med 450 norske småbørn38 sammenlignede forskerne 

tre grupper børn – børn med mindre gode, børn 

med middelgode og børn med gode motoriske 

færdigheder – og fandt ud af, at fysiske legeoplevelser 

hang sammen med børnenes matematiske evner. 

En anden undersøgelse dokumenterede små børns 

spontane udforskning af fysiske fænomener under leg 

med genstande, hvor børnene stiftede bekendtskab 

med kraft, energi, magnetisk tiltrækning, friktion og 

enkle maskiner39. Ud over disse læringsmuligheder 

viser forskningen, at fri leg gavner børns selvværd40, 

sundhed og velbefindende41. Af etiske årsager laver 

man ikke kontrollerede eksperimenter, hvor børn 

fratages muligheden for fri leg. Men studier med 

rotteunger, der bliver frataget muligheden for leg, får 

dårligere problemløsningsevner og sociale evner, og 

forskellene kan ses i deres hjernestruktur42.  

Leg er centralt for mennesket lige fra fødslen. Det er 
en kilde til viden, relationer, interaktioner og læring. 
Det er leg, der er grundlag for udviklingen af alle 
børns individualitet og rolle i samfundet.

Jennifer Vega, 
aeioTU, Colombia

Læring gennem fri leg

Det, der gør fri og ustruktureret leg unik, er, at børn kan 

følge deres egne interesser og opbygge et legemiljø, 

der passer til deres erfaringer. Tænk blot på børn, 

der leger udendørs. Græs eller sand er ubegrænsede 

materialer til leg og læring. Hvis børnene finder et 

insekt, føjer det et helt nyt niveau til oplevelsen. 

Tag en græstørv eller en beholder med sand med 

ind sammen med et par insekter, og du har en ny 

læringskontekst. Naturens forskellige landskaber 

forandrer sig hele tiden i takt med årstiderne og byder 

på førstehåndsmaterialer til leg, som inspirerer børn og 

giver dem nye idéer til opbygning af legeverdener. Set 

i lyset af dette kan børnestyret leg anses som en form 

for kreativ deling. Under leg med kammerater oplever 

børnene andre børns idéer og motiver, danner deres 

egen mening og træner deres færdigheder i at skabe 

forskellige ting. De møder magtstrukturer, konflikter 

og forhandling. Børn efterligner også det, de hører og 

ser ud fra deres egen forståelse. I en undersøgelse fra 

Sydafrika så Ebrahim og Francis (2008)44 børn gengive 

samtaler om race og køn i deres leg og skabe hierarkier 

blandt visse af deres kammerater.

Voksenroller i børns fri leg
Når børn er optaget af selvvalgte lege, har de ikke brug 

for hele tiden at blive guidet. Voksne har imidlertid 

en vigtig rolle, der går ud på at sørge for tid og plads 

til børns sikre og inkluderende leg. Voksne kan støtte 

børns fri leg ved at observere, anerkende, lytte, 

acceptere og opfylde behov, der hjælper børnenes 

legeinitiativer, når det er nødvendigt45. Nogle gange 

bliver børns fri leg repetitiv, og i det tilfælde kan 

voksne inspirere børnene med nye oplevelser og 

udfordringer46. Som i enhver anden social kontekst 

er der normer, der definerer, hvordan vi opfører os 

sammen med andre, og hvad der er passende og 

accepteret. Selvfølgelig spiller disse normer ind under 

børns selvstyrede leg, og på den måde er fri leg ikke 

nødvendigvis åben for alt. Endelig er det værd at 

nævne, at små børn ofte søger mod legekammerater, 

der ligner dem selv. Børn med sprogvanskeligheder 

foretrækker f.eks. at lege med hinanden. Derved går de 

glip af muligheden for at øve sig under inspirerende leg 

med kammerater47.
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De vigtigste egenskaber ved fri leg
• Børn igangsætter og styrer

• Mindre struktur og flere valg

 

Børn sætter egne mål i legen i henhold 

til deres interesser. De er ofte meget 

aktive: udforsker og spørger ”hvad nu 

hvis ...”, genopfinder idéer og skaber ny 

mening.

Voksenroller
Observere, lytte til og anerkende 

børnene under legen. Støtte, når 

børnene har problemer (f.eks.) med at få 

lov at deltage i leg med kammeraterne, 

forklare deres idéer eller behov.

Fordele for børnene
Fri leg kædes sammen med eksekutive 

funktioner, selvregulering, sociale 

færdigheder, selvværd, sundhed og 

trivsel. Fysisk leg kædes sammen med 

rumlige færdigheder og matematik.
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legescenariet. Forestil dig, at de samme børn i stedet 

var i gang med at bygge en by. I det tilfælde ville det 

nærmere afbryde deres leg end udvide den, hvis de 

blev bedt om at tælle klodser eller sammenligne tårne.

Ud over at udvide børnenes eksisterende leg kan 

voksne igangsætte en guidet leg. Først forberedes 

der et legescenarie med de materialer, der er ved 

hånden – hvis det er en købmandsbutik, kunne det 

være gammel emballage og kasser. Før børnene 

begynder at lege, introduceres de for begreber, som 

skrivning af en indkøbsliste, brug af enkel addition til 

at finde ud af, hvor meget varerne på listen kommer til 

at koste, samt de forskellige job i en butik. De inviteres 

derefter til at deltage i legen, vælge de ønskede roller, 

forhandle om, hvor meget maden skal koste, og lege 

i fiktive scenarier. I dette eksempel begrænser den 

voksne mulighederne ved at skabe en legekontekst 

med læringsmål for øje, men børnene bestemmer, 

hvad der sker i købmandsbutikken. I denne leg kan de 

voksne stilladsere læringsmål, når det er passende, ved 

at henlede børnenes opmærksomhed på bestemte 

elementer og komme med kommentarer og spørgsmål 

eller blive aktive deltagere i legen53.

Skabelsen af legekontekster kan også foregå som et 

samarbejde. I én klasserumsundersøgelse var børnene 

meget interesserede i dyr, og de voksne og børnene 

besluttede derfor at indrette en dyreklinik35. I dette 

nye legeområde indgik der forskellige materialer, der 

skulle fremme literacy-praksissen. Børnene læste også 

bøger om dyr, skrev vejledninger til kæledyrsejere 

og holdt styr på patientaftaler. Hvis børnene blev 

usikre på, hvordan de kunne afgøre, om et dyr 

havde brækket benet, introducerede den voksne 

begrebet røntgenapparat og gav således børnene en 

meningsfuld udvidelse af den skabte legekontekst. 

En anden måde, hvorpå man kan facilitere børns 

aktiviteter under fantasibaseret leg, er ved at hjælpe 

dem med at sætte ord på deres planer, før legen 

starter. Dette kan støtte deres evne til at guide deres 

egne handlinger i legescenariet54.

Læring gennem guidet leg

I guidet leg støtter voksne børn i at nå et eller flere 

læringsmål i en legekontekst. Idéen er at stilladsere 

børnenes forsøg og ikke at styre deres handlinger 

– i guidet leg er børn og voksne fælles om at styre, 

hvad der skal gøres og hvordan. Voksne kan deltage 

i børnenes leg for at udvide læringsmulighederne 

gennem spørgsmål eller forslag. De kan også 

igangsætte en guidet legeaktivitet, der er baseret på 

børnenes interesser, f.eks. ved at vælge materialer, der 

guider børnene til at udforske et læringsmål.

Flere undersøgelser peger på, at voksnes deltagelse 

i børns leg fremmer tidlig læring. I en undersøgelse 

udført af Fisher et al.2 førte den guidede legeaktivitet, 

hvor børn opdagede ”formernes hemmeligheder” 

på en legende og udforskende måde med støtte 

fra en voksen, til en mere robust og fleksibel 

opfattelse af former. I en anden undersøgelse blev 

tre- og fireårige støttet i at finde på historier og 

opføre dem for alle de andre børn48. I ét år deltog 

seks klasser i disse historiefortællingsaktiviteter, 

mens syv kontrolklasser fortsatte deres sædvanlige 

aktiviteter, som ikke omfattede særlig mange 

strukturerede undervisningsaktiviteter. De børn, 

der deltog i historiefortællingsaktiviteterne, 

forbedrede deres evner inden for narrativ forståelse, 

skriftsproglig bevidsthed og ordbevidsthed samt 

deres evner inden for rolleleg og selvbeherskelse. 

Andre sammenlignende undersøgelser viser, at 

lege, der faciliteres af voksne, fremmer små børns 

selvregulering49, læseforståelse og sprog50, ordforråd51 

og matematiske viden52.

At tage udgangspunkt i børns interesser og dele 

styringen i guidet leg kan foregå på mange måder. Børn, 

der leger med klodser, prøver ofte at bygge et tårn, 

der er så højt som muligt. Når pædagogen bemærker 

det, kan denne foreslå, at børnene sammenligner 

bygningsværkerne og ser, hvis der er højest, tæller, 

hvor mange klodser der er brugt til hvert tårn, og endda 

bruger klodser som måleenhed ved sammenligning 

af højden og længden på alle mulige genstande i 

lokalet. Disse forsøg på at gøre børns læring dybere 

kræver, at spørgsmålene og forslagene giver mening i 
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De vigtigste egenskaber ved guidet leg
• Voksen igangsætter, og børn styrer

• Balance mellem struktur og valg

 

Den voksne sætter mål, der er tilpasset 

børnenes læringsbehov og interesser. 

Børnene vælger, hvad de vil lave og 

hvordan. Den voksne er til stede og 

interagerer med børnene, men styrer 

ikke, hvilke handlinger de skal udføre.

Voksenroller
Skabe en legekontekst med eller til 

børn med et integreret læringsfokus 

(f.eks. en købmandsbutik med skilte og 

papirpenge).

Observere, tage udgangspunkt i og 

udvide børnenes tanker og idéer.

Fordele for børnene
Guidet leg kan føre til bedre literacy, 

sociale færdigheder og selvregulering 

end undervisning eller fri leg uden 

voksenindblanding.
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Læring gennem spil

16

De børn, der deltog i disse legegrupper, forbedrede 

deres selvregulering, og hos børn, der ikke havde 

engelsk som modersmål, så forskerne en betydelig 

forbedring af anvendt problemløsning inden for 

matematik.

Selvom denne tidlige forskning er lovende, har vi stadig 

mange spørgsmål, som vi ikke har fået svar på. Hvilken 

indvirkning har spil på små børns engagement og 

læring? I hvilken udstrækning bruger dagtilbud spil til 

at opfylde specifikke læringsmål, og hvor ofte vælger 

børn selv at deltage i spil, hvorfor osv. Det, vi ved, er, 

at voksne kan facilitere deltagelsen i spil på forskellige 

måder. Pædagoger kan skabe et spil, der er rettet mod 

bestemte læringsmål – uanset om det drejer sig om 

at lære at vente på tur, lære sociale færdigheder, lære 

begreber eller udvide sit ordforråd. Velkendte lokale 

spil kan være en måde at engagere børn i deres historie 

og kulturarv på, mens de også styrker deres forståelse 

af begreber. Som et eksempel kan nævnes Diketo, der 

er et koordineringsspil med stenkast fra Botswana, 

der bruger former og grupperinger fra matematikkens 

verden samt begreber som tyngdekraft og tekstur 

fra natur og teknologi for de yngste61. Børn elsker 

også at opfinde deres egne spil. I én undersøgelse 

udleverede pædagogerne literacy-orienteret materiale 

og opmuntrede børnene til at finde på spilbaserede 

aktiviteter. Dette forbedrede efterfølgende deres 

literacy-færdigheder24.

Spil fungerer på mange måder som guidet leg, 

men hvor reglerne, strukturen og læringsmålene 

er integreret i selve spillet, i stedet for at disse 

elementer kommer fra den voksne. Da reglerne er 

integreret i spillet, kan børnene opleve, at de har 

større medbestemmelse end i legeaktiviteter, der er 

faciliteret af en voksen. Voksne har stadig en vigtig 

rolle, der består i at hjælpe små børn med at komme 

i gang, herunder sætte dem ind i spillereglerne, og 

hjælpe dem med at finde ud af, hvis tur det er.

Små børn deltager i mange slags spil, lige fra udendørs 

lege med fokus på fysisk bevægelse, f.eks. boldspil, til 

bræt- og kortspil og digitale spil. Konceptualisering 

af spil som en form for læring gennem leg er en ny 

udvikling 55, men forskningen har vist en lovende 

sammenhæng mellem spil og både indholdslæring og 

udvikling af færdigheder. En undersøgelse, hvor børns 

deltagelse i spil i frikvartererne i hele deres første 

skoleår blev observeret, viste, at børn, der oftere tager 

initiativ i spil, også havde bedre sociale færdigheder56. 

Forskning i brætspil og digitale spil tyder på, at spil 

kan støtte udviklingen af matematiske evner og tidlig 

literacy, hvis de er udformet og anvendes med dette 

for øje57,58,59. I en eksperimentel undersøgelse med 

276 børn i det amerikanske Head Start-program 

(program til støtte af udviklingen hos 0-5-årige børn 

fra lavindkomstfamilier) testede man musikbaserede 

spil som en måde at fremme børns selvregulering på. 

I løbet af programmet, der havde en varighed på otte 

uger, blev spillene gentaget, men der blev også tilføjet 

regler for gradvist at øge udfordringen60. 
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De vigtigste egenskaber ved spil
• Spilleregler giver struktur og valg

 

Spilleregler opstiller mål og stilladserer 

interaktioner mellem spillerne. Børnene 

spiller efter spillereglerne, og spillet 

styrer på den måde aktiviteten. 

Børnene skal have oplevelsen af 

medbestemmelse og valg i spillet.

Voksenroller
Sætte børnene i gang ved at arrangere 

et spil eller hjælpe børnene med at 

vælge et spil, de kan spille sammen.

Støtte børnene i forståelsen og 

anvendelsen af spillets regler (f.eks. 

finde ud af, hvis tur det er). Hjælpe 

børnene med at deltage i et spil sammen 

med andre børn.

Fordele for børnene
Spil, der er udformet hensigtsmæssigt, kan 

føre til bedre literacy og en bedre talforståelse 

(digitale og fysiske spil). Musikspil kan føre til 

forbedret selvregulering.
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Selvom det er fristende at fokusere på, hvor forskellige 

praksisserne er – fri leg, guidet leg, spil og undervisning 

– og at en af dem muligvis er den ”bedste” overordnet 

set, så er det vigtigt at huske: Børn har forskellige 

læringsinteresser og -behov, og en god facilitator 

kombinerer praksisser for at møde børnene der, hvor 

de er, og støtte deres udvikling. Lee & Anderson 

(2013)63 kom i deres gennemgang til den samme 

konklusion vedrørende kombination af praksisser: 

Undervisning er en fantastisk måde, hvorpå man kan 

henlede elevens opmærksomhed på kritiske elementer 

i et eksempel og håndtere fejlopfattelser, mens styrken 

i stilladseret, opdagelsesbaseret læring er, at eleverne 

kan øve sig i at anvende nye strategier og begreber. 

Brug af både undervisning og opdagelsesbaseret 

læring fremmer en dyb begrebsforståelse, som 

børnene kan anvende i nye situationer. 

Små børn er af natur nysgerrige og ivrige efter at 

lære. Når de opdager noget nyt og spændende, f.eks. 

magneter, der kan sidde fast på metalgenstande, 

anspores de til at afprøve grænserne for denne nye 

opdagelse39. Forskning viser også, at de er følsomme 

over for signaler – herunder instruktioner – fra 

voksne. Bonawitz et al. (2011)68 fandt ud af, at når 

voksne demonstrerede et stykke legetøjs funktioner, 

opdagede børnene færre funktioner, når de udforskede 

legetøjet under leg, end hvis den voksne blev ”afbrudt” 

midtvejs. Ligesom Lee & Anderson (2013) foreslår de, 

at udskyde undervisning, indtil små børn selv har haft 

mulighed for at undersøge nye materialer, aktiviteter 

og begreber. Voksne kan også stimulere tidlig literacy 

og talforståelse hos børn ved at demonstrere 

problemløsningsaktiviteter, der er relateret til 

situationer i det virkelige liv69. 

Børn har forskellige læringsinteresser og -behov. 
En god facilitator kombinerer praksisser for at tage 
udgangspunkt i børnenes viden og interesser, hvilket 
støtter børnenes udvikling.

Valg af praksisser, der passer til formålet
Ifølge de undersøgelser, der er citeret i dette 

whitepaper, kan små børn lære de samme færdigheder 

på mere end én måde. Hvis det er tilfældet, hvilken 

praksis giver det så mening at anvende? For at besvare 

dette spørgsmål er det en god idé at dykke ned under 

overfladen og kigge nærmere på, hvilke kendetegn 

dybere læring har: Børn lærer mere, når de er aktivt 

engagerede i modsætning til passivt engagerede, når 

aktiviteterne giver mening for dem, og når de lærer 

sammen med andre. I forbindelse med legeaktiviteter 

ser det ud til, at børns begejstring og eksperimentering 

fremmer deres engagement og læring yderligere33. Fri 

leg er ofte præget af fysisk aktivitet og begejstring og 

giver mening for børnene. De kan vælge, hvad de vil 

gøre og hvordan, og flere færdigheder og perspektiver 

integreres på samme tid. Det er ikke sandsynligt, 

at små børn spontant lærer bogstavlyde og andre 

specifikke læringsmål gennem fri leg alene, men de 

træner færdigheder, afprøver idéer og navigerer i 

de situationer, de skal lære at håndtere, opbygger 

venskaber og har godt af den fysiske aktivitet. 

I guidede lege og spil finder vi mere vejledning fra 

voksne og spilleregler, hvilket passer godt til specifikke 

læringsmål. I guidet leg bevares børnenes udforskning 

gennem leg og deres mulighed for valg, ligesom der 

ofte er mulighed for social læring. Undervisning er 

endnu mere specifik og kan henlede mindre børns 

opmærksomhed på vigtige oplysninger og trin frem for 

at overlade det til dem selv at genopdage århundreders 

viden. Pædagogerne kan kombinere praksisser for at 

hjælpe børnene med at gøre fremskridt, lige fra de 

tidligste forsøg på at forstå noget nyt til de gradvist 

bliver dygtigere og kan håndtere mere udfordrende 

opgaver.
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Legeoplevelser i dagtilbud rummer et særligt 

potentiale, fordi børn bliver dybt engagerede – legen 

tænder deres iboende nysgerrighed og entusiasme, 

hvilket betyder at de anstrenger sig mere, bliver ved 

i længere tid og tænker dybere over tingene70,71. To 

amerikanske studier på tværs af dagtilbud og skole 

kan illustrere vigtigheden af børns engagement. I den 

første forløbsundersøgelse fulgte forskerne 347 børn, 

fra de var i alderen 5-6 år og gik i børnehaveklasse 

og indtil 8. klasse72. De børn, som blev mere 

engagerede og mødte anmodninger og opgaver 

med samarbejdsvillighed, oplevede også mere 

langsigtede forbedringer i læsning og matematik. En 

anden undersøgelse, der fulgte 241 børn i dagtilbud 

og gennem deres første skoleår, viste en direkte 

sammenhæng mellem børns aktive deltagelse og evne 

til at arbejde selvstændigt og deres faglige udbytte.73 

Børn har bedre muligheder for at lære, når pædagogen 

er imødekommende overfor deres signaler, når 

børnenes viden og interesser er udgangspunktet for at 

styrke deres forståelse og færdigheder, når aktiviteter 

og materialer fanger deres interesse og støtter 

dem i at være aktive og fordybede74. De omgivelser, 

hvor aktiviteten finder sted, gør også en forskel. I en 

undersøgelse fra USA med 1.407 børn i dagtilbud75 

registrerede forskere de interaktioner, børn havde med 

pædagogerne under henholdsvis aktiviteter, de selv 

havde valgt, og voksenstyrede aktiviteter.

De fandt ud af, at når børn interagerede med en 

responsiv pædagog i de aktiviteter, de selv havde 

valgt, havde de et bedre sprog og udviste en større 

selvbeherskelse. Denne kombination af fordele sås ikke 

hos de børn, der tilbragte mere tid med voksenstyrede 

aktiviteter eller med aktiviteter, de selv havde valgt, 

uden voksentilstedeværelse.

Responsive voksne tager udgangspunkt i børnenes 

viden og interesser, udfordrer nysgerrigheden og 

gør børnenes forståelse af nye idéer, færdigheder og 

indhold dybere. Når børn er engagerede, går de ind i 

en læringsaktivitet, mens de ofte tænker på, hvordan 

de kan berige oplevelsen og udvide aktiviteten76,77. 

Denne type interaktion har forskellige betegnelser 

i litteraturen, herunder ”serve-and-return” (serv 

og returnering)78, responsiv undervisning65 og 

autonomiunderstøttende undervisning76. I dette 

whitepaper kalder vi denne stil for facilitering. Når man 

snakker om facilitering af børns læring, skal man ikke 

tænke på undervisning som ”levering af indhold”, fordi 

målet er, at mindre børn skal forstå begreber og udvikle 

en række færdigheder, de kan anvende. Kultur former 

de relationer, mindre børn har til voksne, men på trods 

af dette, viser forskningen, at engagement er kernen i 

menneskelig trivsel, på tværs af kulturer79.
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Børns engagement afhænger af deres oplevelse af 

autonomi. At have autonomi i en situation handler 

om at føle ejerskab og tage valg og ikke at være fri for 

alle begrænsninger80. Hvis vi tænker på spil, har de 

klare regler, og inden for denne struktur kan spillerne 

beslutte, hvad de vil gøre. Der er måske nok få regler 

i fri leg (selvom børn kan vælge at opfinde nye regler 

i deres leg), men som i alle sociale kontekster, er der 

normer for, hvad der er acceptabelt, f.eks. at dele med 

sine kammerater eller give udtryk for et behov, og 

hvad der ikke er, f.eks. at slå. Som facilitatorer kan de 

voksne justere, hvor meget struktur og stilladsering 

der skal være. Mere struktur betyder mindre plads til 

muligheder og færre valg at navigere i. Dette kan være 

ideelt for et barn, der er i gang med noget nyt, f.eks. at 

lære at dele eller prøve et spil for første gang. Mindre 

struktur betyder, at børnene har større muligheder for 

at styre deres egne handlinger. På den måde kan de 

træne en ny færdighed eller forstå, hvordan et begreb 

anvendes i forskellige situationer. Mens børnene 

træner, er der facilitatorer til stede, som er klar til at 

yde støtte, hvis et barn har problemer.

Reeve (2006)81 bruger disse fire principper til at 

opsummere, hvad gode facilitatorer gør:

• Afstemmer – voksne facilitatorer fornemmer, 

hvordan børnene har det, og tilpasser deres egne 

handlinger i henhold hertil. De lytter opmærksomt 

til, hvad børnene siger, gør sig umage for at 

læse situationen og er opmærksomme på, hvad 

børnene ønsker og har behov for.

• Relaterer – gode facilitatorer er omsorgsfulde 

over for børn, skaber et tæt bånd og sørger 

for, at børnene føler sig vigtige, ved at vise 

imødekommenhed, anerkendelse og billigelse.

• Er støttende – under en læringsaktivitet 

accepterer de voksne børnene, som de er, 

opmuntrer deres forsøg og hjælper dem med at 

nå deres egne mål. På den måde føler børnene sig 

kompetente og kreative, og samtidig føler de, at 

de har mere kontrol over deres egen læring.

• Irettesætter nænsomt – hvis børnene overtræder 

reglerne, guider facilitatoren og forklarer på en 

støttende måde, hvorfor en bestemt måde at 

tænke eller opføre sig på er acceptabel, og en 

anden ikke er.

For at opsummere kan man sige, at hver praksis på 

spektret har et særligt potentiale. Guidet leg og spil, 

hvor der er balance mellem læringsmål og børns 

medbestemmelse, giver mulighed for at øve flere 

færdigheder på samme tid – f.eks. selvbeherskelse, 

sprog og literacy75. Legeoplevelser, især fri leg, udgør 

en tryg ramme, hvor børn kan forholde sig til risici, 

bruge deres fantasi og finde løsninger. Forskerne har 

f.eks. bemærket slående ligheder mellem rollelege og 

kreative processer82 og foreslår leg som en strategi 

til at fremme evner til problemløsning83. I dagtilbud 

er der som regel flere børn end voksne til stede, og 

der er derfor flere muligheder for at interagere med 

andre børn end med voksne84. På den måde kan de 

enkelte børn deltage aktivt på lige fod med de andre og 

skabe fælles indhold sammen med deres kammerater, 

f.eks. et legescenarie eller nye regler for et spil. Fri leg 

med kammerater kan give indblik i, hvad der optager 

børnene, eller hvad de synes er svært, så de voksne kan 

at tage hensyn til dette i fremtidige aktiviteter.

Legefacilitering og undervisning af høj kvalitet 

fremmer børnenes engagement, hvilket igen fører til 

en dybere læring og beherskelse af færdigheder. God 

legefacilitering og responsiv undervisning kræver en 

bevidst voksenrolle – en, der kan berige og udbygge 

børns idéer, interaktioner og udforskning. Gode 

facilitatorer kan integrere læringshensigter med børns 

selvvalgte leg, f.eks. ved at demonstrere værdien 

af aktiviteter, der kan føre til tidlig talforståelse og 

literacy69. Det kræver øvelse, før voksne bliver bevidste 

og taktfulde på denne måde, men det er især vigtigt 

i legekontekster, fordi den legende del forsvinder, så 

snart børnenes følelse af ejerskab undertrykkes. 85,86

At fremme leg er noget alle pædagoger 

kan og bør gøre. Et godt udgangspunkt 

er at identificere børns interesser 

gennem tegn i deres dialoger, handlinger 

og kreative udtryk. Næste skridt er at 

spørge: Hvordan kan jeg hjælpe børn 

med at opbygge verdener, der giver dem 

mulighed for at lege og lære, samtidig 

med at disse interesser inddrages?

Laura Guzmán, aeioTU, Colombia
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I børnenes leg kan man se, hvad der optager dem, og hvad de synes er svært. 
Voksne facilitatorer kan tage hensyn til dette i fremtidige aktiviteter.



Legefacilitering i praksis: eksempler 
fra forskellige lande

22

Det meste af den forskning, der refereres til i dette 

whitepaper, har fundet sted i den vestlige kultur. 

Dette er en enorm udfordring, især hvad angår 

implementeringen af legefacilitering i forskellige 

kulturelle miljøer. De sociale normer i et givent land, 

politiske retningslinjer og undervisningsplaner, 

uddannelsesniveauet for de fagfolk, der arbejder 

med mindre børn, og mange andre faktorer skaber 

muligheder og hindringer for implementering af 

effektive, legebaserede praksisser – i det omfang, det 

er nødvendigt.

De følgende syv eksempler viser, at dagtilbud 

varierer varierer meget fra land til land. Eksemplerne 

repræsenterer kulturer over hele verden og viser 

kontekster, hvor fri leg længe har været et centralt 

element, kontekster, hvor børns leg ikke prioriteres, 

og kontekster, hvor både faglige mål og legebaserede 

praksisser prioriteres.

Legefacilitering i praksis
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Canada
Canadas uddannelsessystem styres af de enkelte 

provinser, og dagtilbud varierer fra provins til provins. 

I Ontario tilbydes alle børn f.eks. offentlig pasning i 

det kalenderår, hvor de fylder 4 år. Børnehave er et 

heldagstilbud til 4- og 5-årige, der strækker sig over 

2 år og er frit tilgængeligt for alle87. British Columbia88 

og Nova Scotia89 tilbyder også heldagsbørnehave, 

men tilbuddet strækker sig kun over 1 år og er rettet 

mod 5-årige. Der er standardiserede mål for børnenes 

læringsniveau i børnehaveårene på tværs af landets 

provinser og territorier. Læringsmålene omfatter 

specifikke resultater inden for sprog, matematik og 

natur/teknologi, men afspejler også anerkendelsen 

af andre vigtige tidlige læringsfærdigheder inden for 

børnenes personlige, sociale og følelsesmæssige 

udvikling90. Børnene undervises normalt af både 

uddannede lærere og pædagoger i dagtilbud.

Personalets
uddannelsesniveau:
De uddannede lærere 

har både en bachelorgrad 

og en universitetsgrad 

i undervisning på 

enten bachelor eller 

kandidatniveau91 

(gennemsnitligt 55 % af 

personalet er faguddannet)92

Personalets
uddannelsesniveau:
bachelorgrad110 

Statslig børnehave: 92 %

Head Start: 52 %

Børnepasningsprogrammer: 12 %

Antal børn pr. voksen142

Leg har været et vigtigt begreb i canadiske børnehaver 

i flere årtier. I den seneste tid er legebaseret læring 

blevet et centralt aspekt. Fri, fantasibaseret leg 

forbliver en komponent i legebaseret læring, men 

der er nu krav om, at lærerne anvender leg som en 

pædagogisk tilgang, hvilket omfatter integrering 

af faglig læring i legebaserede kontekster90. 

Pædagoger i Canada har stor frihed, hvad angår den 

daglige planlægning, og i implementeringen af denne 

legebaserede pædagogiske tilgang er tiden fordelt 

mellem undervisning af hele gruppen, undervisning i 

mindre grupper og børnecentreret leg93.

USA
Dagtilbudsområdet i USA er temmelig fragmenteret, 

og programmerne, herunder det føderalt finansierede 

Head Start-program, statslige og lokale dagtilbud, 

institutionsbaseret børnepasning og mere uformel 

(normalt ikke-reguleret) pasning, leveres af 

forskelligartede store sektorer109. Programmerne 

har alle et overordnet mål om at støtte mindre 

børns udvikling og læring, men har forskellige mål 

for børns udbytte. Offentlige børnehaver og Head 

Start-programmet har fastlagte standarder, der 

omfatter følgende: 1) læringstilgange, 2) social og 

følelsesmæssig udvikling, 3) sprog og kommunikation, 

4) literacy, udvikling af matematiske færdigheder og 

abstrakt tænkning og 5) udvikling af opfattelsesevnen 

samt motorisk og fysisk udvikling.

Antal børn pr. voksen143

Programmer for mindre børn har tendens til at 

placere sig i en af de tre store kategorier, hvad angår 

deres tilgang til leg og læring111. Nogle er meget 

legebaserede, og børnene i disse miljøer tilbringer det 

meste af deres tid med fri leg. Andre programmer er 

meget fagligt baserede, hvilket betyder, at børnene 

tilbringer det meste af deres tid med læring sammen 

med hele gruppen eller i mindre grupper. Den 

sidste type er den, som Fuligni et al. (2012)112 kalder 

”Structured-Balanced” (struktureret-afbalanceret). 

I disse programmer tilbringer børnene stort set lige 

meget tid med børnestyret leg efter eget valg og mere 

lærerstyret undervisning sammen med hele gruppen og 

i mindre grupper. Undersøgelser i de seneste 15 år viser, 

at der er en tendens til, at programmerne ændres fra at 

være legebaserede til at blive mere lærerstyrede113.

Legefacilitering i praksis
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Antal børn pr. voksen144

Antal børn pr. voksen106

Sydafrika
Der er gruppeprogrammer for tidlig læring til børn 

mellem 3 og 5 år, mens børn mellem 5 og 6 år får tilbud 

om børnehaveklasse (Grade R) – der er det første 

år af grunduddannelsen. Undervisningsplanerne 

for tidlig læring104 og Grade R105 fokuserer begge 

på kommunikation og sprog, matematik og 

livsfærdigheder. Selvom ”livsfærdigheder” kaldes 

noget forskelligt i de to dokumenter, dækker begge 

betegnelser personlig, social, følelsesmæssig og 

kreativ udvikling. Det debatteres på politisk plan, 

hvordan de udviklingsmæssige og faglige mål i de to 

undervisningsplaner i højere grad kan komme til at 

hænge sammen. 

I Sydafrika er læring gennem leg accepteret som et 

princip i praksisser, der omfatter børn mellem 3 og 6 år. 

På trods af dette er implementeringen problematisk. 

I ikke-regulerede miljøer og på steder, hvor der er 

manglende tilsyn fra regeringens side, overholdes 

klassekvotienter ikke nødvendigvis. For 5- og 6-årige er 

klassestørrelserne forskellige på tværs af provinserne 

på grund af høj efterspørgsel107. Dernæst er der mangel 

på relevant uddannelse, fravær af retningslinjer for 

undervisningen, forældrenes forventninger og snævre 

opfattelser af skoleparathed108. Alt dette betyder, at 

skolebøger og manuskriptbaseret undervisning stadig er 

den pædagogiske drivkraft, og at leg ofte kun finder sted 

i frikvartererne, selvom legebaseret læring er påbudt.

Mexico
Dagtilbud har været obligatorisk for børn mellem 3 og 

5 år siden 2008. 60 % af børnene på 3 år var imidlertid 

ikke registreret i dagtilbud i skoleåret 2012–2013114. 

Sektoren har undergået en undervisningsreform115 

med trinvis implementering fra august 2018. I 

denne reform fremhæves følgende områder for 

børn mellem 3 og 5 år: 1) følelsesmæssig udvikling, 

2) kommunikation og sociale færdigheder, 3) 

motoriske færdigheder, 4) interesse for læsning og 

naturfænomener, 5) matematisk tænkning og 6) kunst, 

kreativitet og fantasi116.

Mexicanske læreres daglige praksisser med 

mindre børn blev for nylig dokumenteret gennem 

lærerjournaler118. Lærerne rapporterede, at de 

brugte mindre tid på børnenes personlige og 

sociale udvikling eller brug af didaktiske praksisser 

end det, undervisningsplanen foreskrev. I den nye 

undervisningsplan fra august 2018 lægges der vægt 

på leg og samarbejde med kammerater som effektive 

undervisningsstrategier. Leg er anført som en 

rettighed for børn og som en mulighed til at fremme 

læring.

Personalets
uddannelsesniveau:
bachelorgrad (52 %), 

erhvervsuddannelse 

inden for undervisning 

(educación normal, 20 %) 

og gymnasium (8 %)117

Personalets
uddannelsesniveau:
erhvervsuddannelse 

(Grade R) eller ofte ikke-

uddannet (3 til 5 år)108
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Finland
I 2016 deltog ca. 68 % af børn mellem 1 og 6 år i 

dagtilbud, hvoraf de fleste var i et heldagstilbud. Ca. 

85 % af dagtilbuddene var offentlige100. Der er ingen 

specifikke mål for faglige færdigheder for børn mellem 

3 og 6 år101. Den finske undervisningsplan beskriver 

fem indbyrdes forbundne kompetenceområder: 

1) tænkning og læring, 2) kulturel kompetence, 

interaktion og selvudfoldelse, 3) selvhjulpenhed 

og varetagelse af daglige aktiviteter, 4) multi-

literacy og kompetence inden for informations- og 

kommunikationsteknologi samt 5) deltagelse og 

involvering. Forventningerne varierer ikke efter alder, 

men praksisserne udvikler sig i takt med børnene, så 

der skabes et grundlag for livslang læring.

Finske dagtilbud er baseret på en integreret tilgang til 

omsorg, uddannelse og undervisning (educare), hvor 

læring gennem leg er et centralt element. Ifølge en 

stor observationsbaseret undersøgelse bruger børn 

mere end en tredjedel af dagen på leg103. Det meste af 

denne legetid var præget af børnestyret, fri leg, og der 

blev brugt meget mindre tid på mere voksenstyrede 

legeaktiviteter. Undersøgelsen viste også, at børn 

var mest engagerede under rolleleg og mindst 

engagerede under leg med materialer og genstande. 

Det kan være nødvendigt med mere lærerstøtte og 

bedre læringsmiljøer for at gøre finske børn mere 

engagerede under leg med materialer.

Antal børn pr. voksen102

Antal børn pr. voksen95

Danmark
Danmark har et offentligt finansieret 

dagtilbudssystem, og 98 % af børn i Danmark mellem 

3 og 6 år går i et dagtilbud uden for hjemmet . Dette 

kaldes ”daginstitutioner” eller ”børnehaver” i stedet 

for ”førskoleuddannelse” for at afspejle et holistisk 

fokus på børnenes udvikling, både hvad angår sociale 

færdigheder, trivsel, deltagelse, demokratiske værdier 

og omsorg. Der er ingen specifikke faglige standarder. 

I stedet skal det pædagogiske miljø fremme læring 

på tværs af seks temaer: 1) udvikling af identitet og 

karakter, 2) social udvikling, 3) kommunikation og 

sprog, 4) fysisk og sensorisk udvikling, 5) natur og 

naturvidenskab samt 6) kultur, æstetik og samfund94.

Alle aktiviteter, mens børnene bliver passet – uanset 

om det drejer sig om rutinemæssige aktiviteter, 

udflugter eller tid på legepladsen – anses som læring i 

holistisk forstand, og undervisingsaktiviteter for hele 

gruppen er sjældne97,98. Børnenes fri, ustrukturerede 

leg er en hjørnestenspraksis i danske dagtilbud, og 

pædagogerne indtager ofte rollen som observatører, 

hvor de forbereder legemiljøer, støtter børnene i at 

løse konflikter og hjælper dem med rutineaktiviteter. 

De evaluerer også børnenes fremskridt og planlægger 

om nødvendigt afhjælpende foranstaltninger, f.eks. i 

forbindelse med sproglæring99. 

Personalets
uddannelsesniveau:
bachelorgrad 

i pædagogik 

(gennemsnitligt 60 

% af personalet er 

faguddannet)96

Personalets
uddannelsesniveau:
bachelorgrad i 

småbørnspædagogik 

(minimum 33 % af 

personalet)102
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Antal børn pr. voksen124 Personalets
uddannelsesniveau:
toårig videregående 

uddannelse (i 

landområderne har de 

fleste medarbejdere 

en uddannelse, der 

svarer til gymnasiet eller 

mindre)125

Kina
Kina har privat og offentligt finansierede børnehaver119. 

Regeringen er ansvarlig for praksissernes kvalitet 

i offentlige institutioner, men ikke i private 

børnehaver120. I byområderne vinder Montessori-, 

Reggio Emilia- og High/Scope-inspireret pædagogik 

indpas121, mens der ofte er mangel på møbler, 

materialer og uddannet personale i landområderne122. 

Standarderne for dagtilbud bærer præg af progressive 

vestlige tilgange, og læringsmålene er grupperet i fem 

områder – 1) sundhed, 2) natur/teknologi, 3) sprog, 4) 

samfundsfag og 5) kunst123. 

Legebaserede tilgange er et krav i kinesiske 

undervisningsplaner123. Imidlertid dominerer gamle 

kulturelle værdier i praksis. Dette illustreres af 

almindelige talemåder, f.eks.: ye jing yu qin, huang yu xi 

(”en karriere forædles af hårdt arbejde, men ødelægges 

af leg”)126. Kinesiske pædagoger foretrækker 

klassebaseret traditionel undervisning frem for små 

grupper og børnestyrede aktiviteter127, ligesom ”fysisk 

leg” har form af gruppeøvelser og strukturerede 

fysiske aktiviteter128.

Anvendelse af engagerende legepraksisser
Legefacilitering leg rummer et enormt potentiale for 

engageret og effektiv læring for mindre børn. Men som 

de nævnte eksempler fra forskellige lande illustrerer, 

er det ikke så ligetil at gøre dette til virkelighed. Én 

af de vigtigste årsager er, at pædagogerne ofte er 

usikre på deres rolle i børns leg. Selvom mange ser leg 

som en vej til læring for mindre børn, har de tendens 

til at skifte mellem en passiv og observerende rolle 

under børnenes leg og direkte undervisning med 

fagligt indhold. Og dette er en tendens, vi ser på 

tværs af lande. Hvis vi vender tilbage til Canada, ser vi 

pædagoger, der kæmper med forskellige prioriteringer 

knyttet til børns udviklingsmæssige læring (f.eks. 

social og følelsesmæssig udvikling) og deres læring 

af fagligt indhold. Denne kamp viser giver sig udslag i 

evalueringsstrategier, hvor de voksne fjerner børnene 

fra legekontekster for at udføre formelle evalueringer 

af faglige færdigheder123.

Eksemplerne fra landene viser desuden, at mens 

børns læring gennem leg er en obligatorisk del af 

dagtilbuddene i Sydafrika, Finland, Canada, Danmark 

og Kina, opfyldes dette krav på forskellige måder. 

Mindre børn i Finland tilbringer normalt mere end 

2 timer om dagen med selvstyret leg. I Sydafrika 

forbindes denne type ustruktureret, fri leg med 

velstand, og i mindre velstillede miljøer er man mere 

orienteret mod traditionel undervisningspraksis, 

hvilket henføres til indlæringsvanskeligheder blandt 

børn fra lavindkomsthjem. I Kina ses leg og læring 

som modsætninger i landets kulturelle tradition, og 

som en konsekvens heraf foretrækker pædagoger 

i Kina klassebaseret traditionel undervisning, 

selvom dette går imod retningslinjerne i landets 

undervisningsplan123.

Legefacilitering i praksis
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Kultur, normer og overbevisninger skaber praksis
Det pædagogerne mener er ”god” praksis, hvordan 

mindre børn lærer, legens fordele for læring og 

udvikling, og hvorvidt børn kan og bør styre deres egne 

aktiviteter, er alle faktorer, der skaber øjebliksbestemte 

interaktioner i praksis93,129. Hvis indsatsen for at klæde 

pædagogerne på som legefacilitatorer skal lykkes, 

skal man tage lokal kultur samt lokale overbevisninger 

og målene i den lokale undervisningsplan med i 

overvejelserne. Ifølge en sydkoreansk undersøgelse 

fik professionelle mere ud af et kompetenceforløb 

i facilitering, når de så børnenes engagement som 

et centralt element i læring, og når de selv stræbte 

efter personlig vækst og læring130. Med andre ord 

virker det som om nogle professionelle er mindre 

opmærksomme på, hvor vigtige deres interaktioner 

med børn er. De har muligvis også brug for støtte, 

mens de udvider deres ”værktøjskasse”, så den kan 

rumme både traditionelle begreber om børnestyret 

leg, guidet leg og mere direkte undervisning med børn 

som aktive deltagere. 

Legefacilitering af kræver viden og færdigheder
Endelig fremhæver eksempellandene, hvordan 

politiske retningslinjer former diskursen og 

praksisserne i dagtilbudsmiljøer. Stagg Peterson et 

al. (2016)90 bemærker den inkonsistens, hvormed leg 

og dens rolle for børns læring beskrives i politiske 

dokumenter i Canada. I nogle dokumenter er leg helt 

udeladt fra diskussionen, og i andre beskrives dens 

afgørende vigtighed. Der fokuseres også sjældent 

på legebaserede praksisser i grunduddannelsen og 

den faglige udvikling. I en amerikansk undersøgelse 

konkluderede Ryan & Northey-Berg (2014)134, at 

leg oftest blev anset som en komponent under 

udviklingsmæssigt relevante praksisser frem for 

et selvstændigt område. Dette er problematisk, da 

veluddannede fagfolk inden for dagtilbud ofte er 

bedre til at skabe stimulerende miljøer og anvende 

pædagogik af høj kvalitet133.

Legefacilitering i praksis
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Videnshuller og forslag til fremtidig forskning

Videnshuller og forslag til fremtidig 
forskning

Den forskning, der gennemgås i dette whitepaper 

efterlader ikke megen tvivl om følgende: 1) at børn 

lærer gennem leg, 2) at ”leg” består af et spektrum af 

legepraksisser, og at disse kan støtte forskellige former 

for læring, 3) at voksne har en kritisk rolle, hvad angår 

facilitering og stilladsering af børns legebaserede 

læring, og 4) at politiske retningslinjer og de sociale og 

kulturelle kontekster, børn befinder sig i, påvirker deres 

muligheder for at opleve legepraksisser.  

De nævnte undersøgelser viser, at legefacilitering 

leg er et emne, der strækker sig over flere 

fagområder. Resultaterne stammer fra forskning i 

leg, børns udvikling og sundhed, neurovidenskab, 

uddannelsespsykologi, sociokulturelle undersøgelser 

m.m. Det meste af forskningen i voksenfaciliteret leg 

har fundet sted i Europa og USA, hvilket rejser tvivl 

om relevansen på tværs af kulturer og kontekster. I 

dette whitepaper fremhæves det ligeledes, hvordan 

mange samfund over hele verden ikke anvender 

læring gennem leg i praksis. Vores anbefaling for den 

næste generation af forskning i leg i dagtilbud er at 

fokusere på forholdet mellem politik og praksis og stille 

spørgsmål, som måske kan hjælpe os med at ændre 

læring gennem leg fra vision til praksisser, der kan 

komme børn over hele verden til gode.

• Hvordan kan vi indfange virkningen af 
legefacilitering, herunder færdigheder, som 
samarbejde  
og kreativitet? 

• Hvordan støtter vi bedst pædagoger i rollen som 
facilitatorer og implementerer legefacilitering leg 
i det omfang, det er nødvendigt?

Fokus på effekten af legefacilitering 
Aktuelt kan forskning skelne kvalitet i praksis og vise, 

at professionelle har helt centrale roller. Men der er 

plads til forbedringer. Ifølge Burchinal (2018)136 er 

eksisterende målinger af praksiskvalitet gode til at 

skelne meget god kvalitet fra meget dårlig, men 70-80 

% af den målte kvalitet placeres i mellemgruppen. 

Gennem sekundære analyser af data fra USA 

fandt Zaslow et al. (2016)135 en tærskeleffekt for 

interaktioner mellem voksen og barn: Det gavnede 

kun børns sprog- og literacy-færdigheder, når 

interaktionen nåede et moderat til højt kvalitetsniveau. 

Hvis interaktionerne blev forbedret fra en lav kvalitet 

til en lidt bedre kvalitet, betød dette fremskridt ikke 

en større gevinst for børnene. Det står klart, at vi har 

brug for mere robuste og omfattende værktøjer, der 

kan hjælpe os med at forstå nuancer i praksisser, og 

hvordan disse hænger sammen med børnenes udbytte, 

herunder i legekontekster. 

Undersøgelser, hvor dagtilbudsindsatser evalueres, 

herunder de programmer, der omfatter legebaserede 

tilgange, har tendens til at basere sig på kortsigtede 

målinger, f.eks. test af ordforråd. Sådanne 

undersøgelser indfanger normalt ikke færdigheder, der 

er i overensstemmelse med 21st Century Learning-

paradigmet, såsom kommunikation, samarbejde, 

problemløsning, selvregulering osv.136. Måleredskaber 

har i sig selv betydning for den gevinst, vi kan forvente 

fra forskellige praksisser – hvis vi måler, hvor mange 

ord børn kan huske, er det sandsynligt, at direkte 

undervisning i ordkendskab fremstår som mest effektiv. 

Hvis vi på den anden side vil styrke børns evne til at 

løse problemer sammen med andre børn eller forstå et 

begreb godt nok til at anvende deres viden, er der store 

muligheder for, at legeaktiviteter er mest gavnlige.



Men hvordan måler 
vi deres kreative og 

samarbejdsmæssige 
færdigheder?



Implementering af legefacilitering i større skala
At virkeliggøre en effektiv legefacilitering i større 

skala ved at klæde professionelle på til at kunne 

udforme og facilitere leg for at understøtte læring, 

er den næste hurdle. Vi ved, at det er muligt at 

forbedre dagtilbudspraksis gennem forskellige 

metoder, herunder coaching og undervisning, men 

når det gælder legefacilitering, er der behov for 

yderligere arbejde. En ny systematisk gennemgang 

har identificeret flere programmer, der viste en effekt i 

stor målestok137. Selvom disse programmer omfattede 

legebaserede aktiviteter, var der kun få oplysninger i 

undersøgelserne om, hvordan de virkede (de aktive 

ingredienser), de anvendte praksisser, og i hvilket 

omfang pædagogerne implementerede den tilgang 

og de nye aktiviteter. Som et resultat heraf forbliver 

erfaringerne fra brugen af programmerne skjult.

Der findes mindst to modeller for at klæde 

professionelle i dagtilbud på til at engagere børn i 

læring gennem leg. De omfatter begge legebaserede 

aktiviteter, men den måde, hvorpå de professionelle 

støttes til at realisere disse nye praksisser, adskiller 

sig fra hinanden. I aeioTU’s interaktive model er der 

lagt vægt på opbygning af pædagogernes evne til at 

bemærke børnenes interesser, udforme legeaktiviteter 

og læringsmiljøer og at engagere børnene med 

henblik på i fællesskab at opbygge viden138. Denne 

model er inspireret af Reggio Emilia-filosofien. Da der 

blev fundet store kontraster mellem denne tilgang 

og traditionel undervisning i Colombia, udviklede 

de involverede forsknings- og programteams en 

række strategier for at støtte pædagogerne: 1) 

vedvarende stilladsering og faglig udvikling, 2) 

støtteværktøjer og struktur og 3) feedback fra et team 

af aeioTU-eksperter på basis af klasserumsbesøg og 

-observationer.

En anden mere præskriptiv model er blevet brugt 

sammen med flere legebaserede undervisningsplaner 

for dagtilbud139. I denne tilgang lægges der 

vægt på pædagogernes implementering af en 

undervisningsplan, der er udviklet af eksperter, 

kombineret med hyppig coaching og oplæring. Weiland 

et al. (2018)140 foreslår, at fem ”aktive ingredienser” 

er årsagen til de gode resultater ved brug af denne 

model. Ud over selve undervisningsplanen omfatter 

disse ingredienser: 1) meget detaljerede beskrivelser 

af aktivitetsindhold og -rækkefølge sammen med 

prompter til brug i undervisningen, 2) pædagogerne får 

mulighed for at sætte ord på udfordringerne over for 

udviklerne af programmet, 3) pædagogerne får tildelt 

forberedelsestid, og 4) de modtager hurtig feedback 

omkring deres levering af undervisningsplanen. 

Forfatterne understreger, at pointen ikke er at 

gennemføre aktiviteterne på en robotagtig måde, da 

dette ikke ville stemme overens med kvalitetspraksis. 

Voksnes interaktioner med børn skal stadig være 

responsive.

Hvis vi sammenligner de to modeller, kan vi se, at 

den interaktive model inddrager pædagogerne 

i design af aktiviteter og læreplaner, mens den 

præskriptive model giver dem rollen som leverandører. 

Nogle forskere hævder, at en varig ændring i 

dagtilbudspraksis kræver kapacitetsopbygning og 

forbedring af fagfolks dømmekraft, som strækker sig 

længere end levering af foruddefinerede aktiviteter af 

høj kvalitet140,141. Dette punkt illustreres af en dansk 

interventionsundersøgelse. I denne undersøgelse 

blev små børns sprog- og tidlige literacy-færdigheder 

forbedret mest gennem en kombination af de to 

modeller. Pædagogerne fik udleveret en læreplan 

med rammer og mål, der var udarbejdet af eksperter, 

og frihed til at imødekomme børnenes interesser og 

udforme legeaktiviteter, der tog udgangspunkt i disse99.

Vi har stadig mange spørgsmål om, hvordan 

legefacilitering bedst implementeres i en given 

kontekst, og hvordan indsatsen opretholdes på 

længere sigt:

• Hvilken viden og hvilke færdigheder og 

kompetencer kræves der, for at voksne kan 

implementere en responsiv tilgang i interaktionen 

med mindre børn, f.eks. under leg?

• Hvordan kan eller bør voksne afbalancere 

læringsmål og børnenes medbestemmelse i 

legeaktiviteter? Hvad er kompleksiteten ved 

legefacilitering, og hvordan håndteres den? 

Hvordan kan pædagoger og omsorgspersoner 

bruge legepraksisser til at støtte grupper af børn 

med forskellige videnniveauer og evner samtidig?

• Hvordan kan pædagoger og omsorgspersoner 

bedst matche legepraksisser med fokus på 

resultater og udforme læringsaktiviteter baseret 

på leg og læringsmiljøer i henhold hertil? Hvordan 

skaber de disse læringsmiljøer, så der er lige 

muligheder for alle?

• Hvordan kan lovende modeller implementeres, 

så de passer til nye kulturelle kontekster, mens 

det undersøges, hvad der virker for hvem, 

hvor og under hvilke forhold? På hvilke måder 

påvirker politiske, sociale og kulturelle faktorer 

legepraksisser i de pågældende kontekster?

• Og endelig – hvordan kan vi evaluere de 

langsigtede effekter af særligt udformede, 

legebaserede praksisser gennem undersøgelser, 

der følger børn i skolealderen indtil voksenalderen?
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De havde fløjet i timevis og søgt forgæves. 
Brændstofniveauet var faretruende lavt ...

Nu hvor øen var i sigte, susede det tapre team af sted.

Vi skal i gang med at 
øve os i formerne.

Vi kunne improvisere...

Men pludselig ...

Det er blevet tid 
til at rydde op!

Skyerne var endelig lettet.

Se! Den hemmelige ø! 
Vi klarede den!



Om dette whitepaper

Hanne Jensen
Børn undrer sig og stiller en million spørgsmål (det 

kan mine egne forældre skrive under på!). Når de får 

muligheden, kan de tackle udfordringer sammen med 

deres kammerater og finde overraskende løsninger. 

Faktum er, at børn over hele verden har få muligheder 

for at udvikle sig og lære på den måde. Mit arbejde i 

LEGO Fonden handler om at ændre disse kedelige 

realiteter. I øjeblikket forsker jeg i legebaseret og 

effektiv læring for børn i dagtilbud og indskoling: 

Hvordan den ser ud, hvordan voksne på en taktfuld 

måde kan bringe balance mellem læringsmål og 

barnets medbestemmelse under legen, og hvordan 

man bedst støtter professionelles legefaglighed.

Forskningsspecialist, LEGO Fondens Center for 

Kreativitet, Leg og Læring, Danmark og ph.d.-

studerende på University of Cambridge, Storbritannien

Et par ord om metodologi
Dette whitepaper blev skrevet i et samarbejde 

mellem syv forskere på tværs af fagområder og 

landegrænser. I afsnittet om spektret af praksisser har 

vi bevidst foretrukket større observationsbaserede 

undersøgelser, eksperimentelle undersøgelser, 

gennemgange og metaanalyser, og forsøgt at 

inkludere forskning, der rækker ud over miljøer med 

vestlig kultur. I hele skriveprocessen har eksperter 

inden for forskning, praksis og politik med kritiske 

øjne gennemgået dokumentets kladder, herunder 

spørgsmål, pointer og de anvendte kilder. Vi er 

utroligt taknemmelige for deres velgennemtænkte 

kommentarer og bidrag.

Mange tak til:
Kim Foulds (Sesame Workshop, USA), Ferdousi 

Khanom, Erum Mariam og Sazia Zaman (BRAC 

University, Bangladesh), Maria Jose Rubio, Maria Paula 

Angarita, Angela Pelaez, Carolina Bernal og Maria 

Adelaida Lopez (aeioTU, Columbia), William Teager 

(Early Intervention Foundation, Storbritannien), Signe 

Bohm (Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Danmark), 

Paul Ramchandani (PEDAL Centre, University of 

Cambridge, Storbritannien), Kathleen Hayes (uafhængig 

uddannelseskonsulent), Audrey Kittredge (konsulent i 

børns tidlige læring og udvikling, New York, USA), Helle 

Marie Skovbjerg (Designskolen Kolding, Danmark) og 

kolleger i LEGO Fonden. 
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Angela Pyle
Jeg var så spændt på min første dag i 

børnehaveklassen, at jeg ødelagde vores fordør, da 

jeg løb ud af huset. Den dag i dag elsker jeg stadig 

børnehaveklasser, og jeg tilbringer stadig så meget 

tid som muligt der. Jeg startede med at undervise i 

børnehaveklassen i det offentlige skolesystem, før 

jeg vendte tilbage til universitetet. Efter at jeg blev 

universitetslærer, er jeg fortsat med at interessere mig 

for børnehaveklasser, og min forskning har fokus på 

legens uddannelsesmæssige muligheder, herunder den 

rolle leg spiller for læring af fagligt indhold, især literacy.

Angela Pyle, ph.d., adjungeret professor på Dr. Eric 

Jackman Institute of Child Study, Department of Applied 

Psychology and Human Development, Ontario Institute 

for Studies in Education, University of Toronto, Canada

Jennifer M. Zosh
Som barn elskede jeg at lege skole. Jeg vidste ikke, at 

det var usædvanligt for et barn at elske at planlægge 

skoletimer, give yngre børn i kvarteret lektier for og 

trække tavlen frem, når det var tid til den daglige 

”undervisning”. Selv nu husker jeg stadig, hvordan mit 

mål var at se gnisten i et barns øjne, når ”tiøren faldt” 

– magien ved at forstå – magien ved at lære. På trods 

af at det var min yndlingsleg som barn (ud over at tale 

foran hele klassen), kæmpede jeg med at finde ud af, 

hvad jeg helt nøjagtigt skulle stille op med mit liv, da jeg 

startede på college. Men til sidst fik jeg selv den gnist 

i øjet, da det gik op for mig, at jeg kunne undersøge, 

hvordan børn lærer, og dele det med hele verden! Min 

passion for at forske, skrive og kommunikere omfatter 

legens rolle i udviklingen, teknologiens virkning på børn 

og forældre og kognitiv udvikling.

Ph.d., lektor i Human Development and Family Studies, 

Pennsylvania State University, Brandywine, leder af 

Brandywine Child Development Lab
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Alejandra Zaragoza Scherman
Hvordan ved du, at du har lært noget? Erindringer 

har en særlig plads i læring, især når de har relation 

til vores liv. Som hukommelsesforsker vil jeg 

gerne vide mere om, hvordan læring gennem leg 

hjælper børn med at skabe stærke erindringer om 

deres hverdagsliv, efterhånden som de udvikler 

selvbiografiske hukommelsesfærdigheder. Den mest 

levende legeerindring fra min barndom er, hvordan 

jeg lagde puslespil sammen med mine forældre. 

I øjeblikket undersøger jeg, hvordan personer i 

forskellige aldersklasser og fra forskellige kulturer 

husker vigtige livsbegivenheder fra deres egen 

fortid, uanset om disse erindringer er positive eller 

negative, og hvordan de pågældende erindringers 

følelsesmæssige valens er relateret til den mentale 

sundhed.

Ph.d., adjungeret professor i Center on Autobiographical 

Memory Research (CON AMORE), Aarhus Universitet,

Hasina Banu Ebrahim
Jeg voksede op i en storfamilie i et indisk bysamfund i 

Sydafrika under apartheidstyret. Som barn havde jeg 

et nært forhold til mine kusiner og fætre. Jeg husker, 

hvor sjovt det var at rutsje ned ad skrænterne sammen 

med dem. Fordi jeg var en pige, var det ikke muligt 

for mig at tage styringen i vores leg. Gennem disse 

oplevelser lærte jeg, hvordan børn er drenge og piger, 

og at børns udvikling påvirkes af kategorier, hierarkier 

og magtspil. I dag er mit forskningsfokus børnepasning 

og dagtilbud i marginaliserede grupper. Jeg kigger 

nærmere på ”dominans” for at undersøge problemer 

vedrørende kontekst, lighed, diversitet og social 

inklusion blandt mindre børn. Dette tema behandles i 

min seneste bog, der er udgivet i fællesskab med to 

andre forfattere i 12 lande: Early Childhood Care and 

Education at the Margins: African Perspectives on 

Birth to Three.

Ph.d., professor i Early Childhood Education på University 

of South Africa, UNESCO-næstformand for Early 

Education, Care and Development
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Jyrki Reunamo
Sommetider tænker jeg på, om jeg forstår leg bedre 

nu, end dengang jeg var dreng. Jeg har været forsker i 

mere end 30 år, og det bliver stadig mere interessant. 

Vores perspektiv har indflydelse på den verden, vi ser 

– og børns forskellige orienteringer skaber forskelligt 

indhold for leg og læring. I mine øjne er nøglen til 

progressiv leg den udveksling af kreativitet, der finder 

sted og gør det muligt for børn og voksne at bygge en 

fremtid sammen. Hvem kan ønske sig mere? I Finland 

holder jeg af at opholde mig i vores hus på landet, når 

jeg har fri. Jeg er meget stolt af mine bonsaibærbuske 

og haven, der har sin helt egen sjæl.

Ph.d., delforsøgsleder og leder af ”Orientation project” 

(blogs.helsinki.fi/orientate), universitetslektor på 

University of Helsinki, Finland

Bridget Hamre
Jeg forsker i de måder, hvorpå pædagogers daglige 

interaktioner med børn kan fremme læring og 

udvikling. En personlig milepæl er CLASS-målingen 

(Classroom Assessment Scoring System), som jeg har 

udviklet sammen med Robert Pianta og mange andre 

på University of Virginia. CLASS bruges nu i hele USA 

og i mange lande verden over. Dette system viser, 

at for få børn har adgang til pædagiger, som har de 

færdigheder, der bedst støtter tidlig læring. Min nyeste 

forskning har haft fokus på måder, hvorpå man bedre 

kan støtte professionelle til at opnå disse færdigheder 

– gennem undervisning, coaching og programmer. 

Jeg er også den stolte forælder til et barn på 11 år 

og tvillinger på 4 år, så jeg har mange muligheder 

for at forsøge mig med (og jeg fejler ofte) effektive 

interaktioner derhjemme!

Ph.d., adjungeret forskningsprofessor og vicedirektør for 

Center for Advanced Study of Teaching and Learning at 

the University of Virginia
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