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Ordet ”leg” bruges bredt og ganske uproblematisk i hverdagen. Alle har en intuitiv forståelse af, hvad legen 
er, og hvad der menes med leg. Det er ikke så enkelt, når man taler om leg i faglige og forskningsmæssige 
sammenhænge i relation til børn og pædagogik. Legen er et relativt veludforsket fænomen, ikke alene inden 
for pædagogik og psykologi, men også inden for andre discipliner som kultursociologi og socialantropologi. 
Selv om der kan være nuanceforskelle eller specifikke interesser, er der på tværs af fagområder og 
teoretiske tilgange enighed om, at legen har særlige karakteristika, der adskiller sig fra andre fænomener og 
aktiviteter i barndommen. Det nedenstående sætter særligt fokus på leg i relation til børn og pædagogik.
Legens mål og motiv er legen selv
Legen er en aktivitet, som er kendetegnet ved at have mål i sig selv. Legen er en såkaldt 
"autotelisk" virksomhed, som betyder at målet (telos) ligger i virksomheden. Legens mål og motiv 
ligger i selve legen, i det at lege. 

 

 Derfor kan legen ikke styres eller bestemmes af 1

udefrakommende mål. Det er den legende, der råder over legens indhold og form. 
Barnet leger ikke for at lære noget bestemt og heller ikke for at fremstille et eller andet produkt. 
Barnet leger for at lege. Herved adskiller legen sig fra andre aktiviteter som spil og arbejde, der 
retter sig mod ydre mål som fx opnåelse af et resultat, som det at vinde eller fremstille et givent 
produkt fx perleplade. 
Leg er "som-om-handling"                                                                                                                   
At lege betyder at ”lade som om”, dvs. agere inden for en fiktiv virkelighedsverden.

 

 Til forskel fra 2

andre aktiviteter skal legen annoncere sig selv og introducere ”som-om” dimensionen ved hjælp af 
såkaldte legesignaler

 

, der kan være både verbale (ved fx brug af datid) og nonverbale, kropslige 3

signaler.  Legesignalet er vigtigt, fordi det adskiller legeverdenen fra verdenen udenfor legen, 
legevirkeligheden fra den reelle virkelighed. Hermed udgør legesignalet en form for psykologisk 
ramme for legen. Gennem legesignalet er det barnet, som definerer hvad der er leg, og afgrænser 
legen fra andre beslægtede aktiviteter, som for eksempel spil. Grænsen mellem leg og ikke-leg er 
hårfin. Barnet, der er i gang med at lægge et puslespil, kan pludselig blive inspireret til at bruge en 
brik til at agere flyvemaskine med i stedet for at lægge den på sin plads på bordet. På samme 
måde kan barnets øvelser med en fodbold for at blive god til at spille blive til leg, i det øjeblik 
barnet indtræder i Champions League verden og ikke længere er sig selv men Lionel Messi, der 
dribler med bolden. Den psykiske forudsætning for at kunne handle ”som om” er forestillingsevnen, 
fantasien.  
Fantasien er legens væsen 
Fantasien er evnen til at bearbejde, omforme og overskride virkeligheden. Det er den del af 
forestillingsevnen, som overvejende henter sit stof fra billeder, sansninger, fornemmelser, 
stemninger, indtryk og drømme. I fantasien ligger kimen til kreativiteten og den abstrakte tænkning. 
I legen forholder børn sig søgende, udforskende og skabende til deres omgivelser og skaber 
alternative muligheder og løsninger til det her og nu givne og kendte. I fantasilegen handler børn 
på samme tid inden for tre forskellige virkelighedssfærer: fiktionssfære, regisfære og realsfære. 
Fiktionssfæren rummer legens forestillinger og temaer, i regisfæren finder forhandlinger og 
forberedelser sted, mens realsfæren udgør de konkrete betingelser for legen i omgivelserne.
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Det gælder især den sociale fantasileg, som er kendetegnet ved, at børn opbygger en historie i og 
med, at handlingen skrider frem omkring et – for deltagerne – fælles og betydningsfuldt 
interessefelt med relevante bidrag fra alle deltagere.
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Legeevnen skal udvikles og læres
Alle børn har et medfødt potentiale til at lege. Men børns legeevne er ikke givet på forhånd. Det er 
en kapacitet, der skal udvikles og læres. At kunne give sig hen til legens univers og til fantasiens 
muligheder kræver mod og tryghed. Det kræver, at barnet er i stand til at forstå de 
metakommunikative legesignaler, der angiver, hvornår noget gøres ”rigtigt” eller ”som om”. At være 
en interessant og ligeværdig legekammerat indebærer, at man kan bidrage med relevante ideer og 
forslag til legens forløb, så legen kan blive stadig større og dybere. Dette forudsætter, at barnet er i 
stand til at overskue legens struktur, dens temaer, indhold og koder. Derfor har børn forskellige 
forudsætninger og mere eller mindre gode betingelser for at lege. 
Børn lærer at lege ved at lege 
Et af legens paradokser er, at de børn, som er gode til at lege og som leger meget og engageret, 
bliver bedre og bedre, mens de børn, som ikke har en tilstrækkelig udviklet legeevne, har en 
tendens til at befinde sig udenfor eller i periferien af legen. Det er disse børn, som tit bliver tildelt 
rollen som ”hunden” eller som ”far, der skal på arbejde”. Et andet paradoks ved legen er, at legen 
også kan være ekskluderende i forhold til alt det eller dem, som ikke tjener legens formål. 
Paradokset betyder, at børn i legen også kan udvikle og lære strategier til at beskytte legen fra 
ydre indblandinger, der risikerer at ødelægge legen. Det er strategier, der kan opleves som 
temmelig asociale, og som kan få den konsekvens, at de børn, som har svært ved at gå ind i en 
leg, begrænses i muligheden for at gøre sig erfaringer med legen, som på sigt ville gøre dem til 
mere kompetente og eftertragtede legedeltagere.  
Legens betydning - for læringen og livet
Selv om – eller snarere fordi børn leger for legens egen skyld og ikke for at lære noget bestemt, 
lærer de i legen færdigheder og kompetencer, der rækker ud over legen selv. I legen lærer børn at 
tænke kreativt og bruge fantasien, at give udtryk for følelser, ideer og tanker og lytte til andres, de 
lærer at sige til og fra og markere eget standpunkt over for andre. I legen udvikler børn et 
risikoberedskab til at turde give sig i kast med noget nyt, de lærer at håndtere og løse konflikter og 
at samarbejde om legens indhold og forløb. De lærer - når legen er ”stor” og dyb - at opnå og dele 
stærke følelser af selvforglemmelse, flow, overskridelse, samhørighed og fællesskab

 

.  Men det er 6

alt sammen læring, som legen fører med sig som sidegevinster. Det var jo ikke ”meningen” med 
legen – legen i sig selv var meningen.
En legende pædagogik
At bruge leg som et redskab og ”propel” for læring i pædagogiske aktiviteter reducerer legen og 
dens særlige potentiale.

 

 Pædagogiske aktiviteter er ikke leg. Et væsentligt kendetegn for 7

pædagogiske aktiviteter er – naturligvis - at de har bund i et formål, der rækker ud over den 
konkrete aktivitet. 
Hvis alle børns livsduelighed kunne være et overordnet pejlemærke, og pædagogiske aktiviteter er 
rettet mod at skabe rum for alle børns udvikling, læring og dannelse – hvori består da den 
pædagogiske intervention? 
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Pædagogikken kan først og fremmest lade sig inspirere af den måde børn tænker og agerer i den 
sociale fantasileg og blive en ”legende pædagogik”

 

 efter principper, der er i slægtskab med de 8

principper, der gælder for legen – og fremmer læring.
Pædagogers centrale opgaver i relation til at skabe rum for alle børns udvikling, læring og 
dannelse kan derfor handle om
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1. Direkte støtte i udvikling af barnets legeevne – i vuggestuen gennem dialog og ”øvelse” i 
at handle ”som om” og skabe en sammenhængende legefortælling verbalt og gennem 
handlinger med legegenstande (”… og så sagde vi at…, og så…, og så…, og så…).

2. En fokuseret indsats ift de udsatte børn rettet dels mod det enkelte barns kapacitet til at 
indgå i betydningsfulde fællesskaber og dels på konteksten og børnegruppen som helhed. 
Det handler om at ruste barnet til at beherske funktioner som fx koordinering, dialog og 
samarbejde, håndtering af konflikter, konkret viden og færdigheder. Samtidighed handler 
det om at organisere gruppens aktiviteter på måder – og med et indhold – der fremhæver 
det udsatte barns viden og kunnen, som andre børn kan få øje på og koble sig til i udvikling 
af fælles lege.

3. En målrettet og fleksibel pædagogisk struktur gennem planlægning og organisering af 
aktiviteter og af det fysiske rum, således at pædagogiske processer og omgivelser afspejler 
børnenes motivation og interesser (det, de er optaget af at undersøge, udforske og 
afprøve). Den pædagogiske struktur skal i tid og rum skabe mulighed for både legen (med 
mål i sig selv) og pædagogiske aktiviteter, der understøtter, inspirerer, udvider og 
perspektiverer børnenes udvikling, læring og dannelse. 
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