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FORORD: HVORFOR LEGER DE ANDRE IKKE MED MIG? 
 

 

Figur 1 er fra et legeeksperiment der hedder Cafeleg. Nana øver sig på en kokkerolle 

 

FORTÆLLING OM NANA I EN CAFELEG 

- fortalt som et drama med tre scener 
 

Scene 1: Begyndelsen: Hvordan leger man kok? 

Det er SFO-tid i klasseværelset. Der skal være Cafeleg. Pædagogen, Mette, rykker rundt på borde 

og stole, så de står cafeagtigt. Et barn, Louise, er ved at stille købmandsting frem i et hjørne. Jeg går 

og hjælper lidt til. Nana kommer ind. Hun står henne ved købmandstingene, spørger: ”Må jeg være 

med her?” Mette siger: ”Du kan hjælpe med at stille varer op.” Nana begynder at finde ting i den 

ene kasse med køkkenlegetøj. Hun tager noget op og siger ”Jeg laver en burger”. Mette siger: ”Du 

kan være kok.” Hun flytter blikket mod børn, der er på vej ind: ”og så mangler vi nogle tjenere”. 

Nana siger ja og fortsætter med at stille varer frem. Louise siger et par gange til hende, at hun er 

kok. Nana reagerer ikke. Der kommer flere børn. Mette og jeg er ved at dække borde i restauranten. 

Når børnene kommer ind, siger Mette: ”Velkommen, I kan vælge om I vil være kokke, så skal I have 

forklæde på. Eller tjenere, så skal I have et viskestykke over armen.” Børnene fordeler sig. Louise 

siger til Nana, at hun skal ”gå derover”. Hun peger på gruppen af kokke, der har samlet sig i et 

hjørne. ”Hvorfor?” spørger Nana. ”Du er kok”, svarer Louise. Nana siger, hun skal gøre noget 

færdigt. Louise gentager: ”Nana, du er kok”. Nana siger til mig. ”Jeg ved ikke hvad man gør. Hvad 

er kok?” Jeg siger, det er en, der laver mad. Jeg laver lade-som-om-rører-i-gryde bevægelser med 
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armene. Nana bryder ud i et stort smil og løber hen efter en gryde. Hun begynder nu at løbe rundt 

og samle madvarer, som hun putter i gryden. Så begynder hun at røre. Hun ser op og smiler. Sådan 

fortsætter hun under det meste af legen; hun henter varer, putter dem i gryden, stiller sig ved 

vinduet, rører og laver suppe. Sidst på dagen har hun stillet sig ved gruppen af børn, der er kokke. 

Her bygger hun, som de, burgere som serveres for de børn, der som mi, har sat sig som gæster i 

cafeen.  

Scene 2: Midt i forløbet: Det vrimler med dyr i cafeen 

Et par dage efter skal der igen være Cafeleg. På tærsklen til rummet hopper Nana frem og tilbage: 

”Skal vi i gang med Cafeleg? Må jeg gå i gang?” Øjnene stråler: ”Er vi i gang?” Mette går i gang 

med at flytte bordene rundt og dække dem. Hun spørger Nana, hvad hun skal være. ”Kok”, siger 

Nana. Hun begynder at stille varer frem sammen med et andet barn. Et barn kommer ind. Ser sig 

omkring, kaster sig ned på alle fire og siger VUF. ”Nej, men der kommer en hund,” siger Mette. 

”Må man gerne have hund med på den her 

cafe?” Hunde-barnet siger: ”Jeg er en 

vagthund.” Pludselig er der også en kat, der 

mjaver meget højt, og en kanin, der hopper. 

Nana har fundet nogle grønsager. Hun lægger 

dem i en gryde og løber hen til Mette for at få 

bundet sit forklæde. Nede fra hjørnet lyder et 

råb: ”Kaninen er død”. Katte mjaver, hunde gør, 

og Mette skynder sig derhen: ”Sover den ikke 

bare?” ”Nej, hunden har dræbt den”. Et barn rykker i Mette: ”Jeg vil være tjener”. Mette kaster et 

viskestykke over armen på barnet: ”Så, nu er du tjener med viskestykke over armen, og jeg vil have 

betjening”. Mette sætter sig ved bordet. Snart efter angribes hun af en rasende hund. Hun rejser sig, 

tager et reb, som hun binder hunden til bordet med: ”Den hund skal lænkes. Eller også må I træne 

den”. Nana kommer forbi. Hun klapper hunden på hovedet. Så bliver hun hentet: ”Åh nej, jeg vil 

gerne lege lidt mere.” 

Scene 3: Hvorfor leger de andre ikke med mig?  

Dagen efter gøres igen klar til Cafeleg ved, at der stilles køkkenting frem i klassen og dækkes 

borde. Mette får hjælp fra flere børn og mig. Nana kommer hen til mig: ”Jeg skal være kok”, siger 

hun smilende. Flere af de børn, der kommer ind, forvandler sig til dyr. Der er også en drageunge i 

dag og en hvæsende løve. Nana kaster sig ned på alle fire og hvæser tilbage i hovedet af løven. De 
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løfter begge en pote, hvæser. Nana 

rejser sig, går op til køkkentingene, 

stiller sig der og kigger på de andre. 

Mette rykker et bord ind i midten af 

lokalet og råber: ”Her er der 

dyresalon, man kan blive vasket og 

renset”. Hun løfter en kat op, griber 

en pensel og begynder at rense 

kattens ansigt. Flere børn kommer til 

for at hjælpe hende. Nana løber også 

hen for at hjælpe. Hun trækker sig 

igen. Hun griber fat i en hulahopring og begynder hoppe: ”Se mig”, råber hun til Mette. Mette 

vasker og renser. Der er mange dyr i kø nu. ”Vi skal have et dyrehospital” råber hun ”der er et dyr, 

der er kommet til skade.” Straks er der et par børn, der begynder at rykke et bord frem i lokalet. En 

dreng siger, der ikke findes drager. Mette svarer: ”Hvis ikke der findes drager, hvordan kan der så 

sidde en meget syg drageunge her?” Nana stiller sig ved Mette: ”Jeg er kok,” siger hun. Mette 

spørger, om hun kan lave hundemad. Nana bliver stående. ”Nå”, siger Mette, ”Men jeg kunne godt 

bruge noget kaffe”. Nana løber op for at lave kaffe. Der er efterhånden mange syge dyr og mange 

beskidte dyr. Nana står lidt og kigger, hun siger. ”Hvorfor leger de andre ikke med mig?” Hun 

sætter sig ved siden af mig på en stol. Så rejser hun sig igen og løber ned til reolen og henter et 

klistermærke af et dyr. Hun sætter det på sit bryst: ”Nu er jeg både dyrlæge og kok” Hun løber et 

par skridt frem og tilbage. ”Jeg har ondt i maven af at lege,” siger hun og sætter sig igen. Foran 

hende vælter det rundt med døde hunde og dyrlæger. Én laver hjertemassage. Andre vikler 

køkkenrulle om brækkede poter. ”Så,” siger Nana pludselig og hopper op, ”Nu gør det ikke ondt 

mere.” Hun kaster sig ind i bunken af døde dyr.  

(Fortælling på baggrund af deltagerobservationer (71, 73, 75) 
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KAPITEL 1 

INTRODUKTION TIL AFHANDLINGEN 
 

 

Figur 2 er fra en legeworkshop med pædagoger og forskere 

I dette første kapitel introduceres til afhandlingen og til det bagvedliggende projekt, som 

fortællingen om Nana og Cafelegen er hentet fra. Der argumenteres for, hvorfor jeg forsker i 

pædagogers betydning for leg i skolen, og hvorfor jeg vælger at lave et codesignforskningsprojekt 

om emnet. Projektets forskningsspørgsmål og vidensbidrag indgår i kapitlet, og mine 

samarbejdspartnere, pædagogerne, og de børn, der deltager i projektet, præsenteres. Kapitlet 

afsluttes med nogle bemærkninger om afhandlingens formsprog og en læsevejledning. 

Projektet Codesign for pædagogisk legepraksis  
Den indledende fortælling om Nana i Cafelegen er fra et af de legeeksperimenter som er ph.d.-

projektets kerne. Ph.d.-projektet indgår i et større tværfagligt projekt, Må jeg være med, om leg og 
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inklusion i skolen og med fokus på børn i alderen 6-9 år. Dette projekts grundlæggende ide er, 

sammen med pædagogteams fra to skoler, over en periode på halvandet år at skabe en række 

legeeksperimenter. Dette med henblik på at udforske forskellige perspektiver på legens muligheder 

og betingelser i skolen og med særligt fokus på de børn, der - som Nana - kan komme i 

legevanskeligheder. Må jeg være med er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond og henter sit 

forskningsmæssige belæg i en række studier, der peger på en sammenhæng mellem børns deltagelse 

i skolens legemiljø, deres trivsel og deres generelle oplevelse af at tage del i skolelivet (Alenkær & 

Ainscow, 2013; Butler et al., 2016; Dyssegaard et al., 2013; Emanuelsson, 1998; Koch & Lund, 

2016; LEGO-fonden & MandagMorgen, 2021).   

Ph.d.-projektet har særligt fokus på pædagogers faglige betydning for børns legedeltagelse 

og er baseret på en codesigntilgang. Dette ud fra en intention om samarbejde med pædagogerne i de 

vidensskabende processer såvel som i skabelsen af konkrete designs. Jeg bruger betegnelsen 

codesign i en bred betydning, der inkluderer den nordiske brug af betegnelsen Participatory Design 

(Jørgensen et al., 2022) og er i overensstemmelse med Sanders og Stappers ideer om kollektiv 

kreativitet (2008; 2012). Codesign beskrives som ”the creativity of designers and people not trained 

in design working together in the design development process” (Sanders & Stappers, 2012, p. 26). 

Såvel pædagogerne som jeg selv hører til i kategorien ”people not trained in design”, men vi har i 

projektet ud fra forskellige forudsætninger arbejdet tæt sammen om at designe for leg og for 

legerefleksioner. Disse designeksperimenter danner udgangspunkt for den designteori jeg 

præsenterer i afhandlingens kapitel 11.    

Hvis vi et øjeblik vender tilbage til den indledende fortælling om Nana i cafelegen, kan vi 

med fortællingen få øje på noget af den kompleksitet som et projekt, der gennem legeeksperimenter 

udforsker pædagogers betydning for og handlemuligheder i leg i en skolekontekst, indlejrer sig i. 

Når vi således ved hjælp af fortællingen stiller os in-medias-res og følger legen, kan vi eksempelvis 

se, hvordan legen ændrer retning, men samtidig indeholder elementer af gentagelse. Alt sammen 

afhængig af de børn og voksne, der deltager i legen, og af de omgivelser, som legen udfolder sig i. 

Hvis vi følger pædagogens perspektiv, ser vi en pædagog, der både er optaget af at gøre 

skolerummet legeklar og at følge de retninger, som legen bevæger sig i. Vi ser, hvordan hun 

spontant giver de børn, der prøver at komme med, materialer som viskestykker og forklæder som 

støtte for de roller, der er i cafelegen. Hvis vi følger det empiriske jeg, ser vi, at hun inddrages af et 

barn, som spørger om, hvordan legen leges, og vi ser, at også empirijeget spontant forsøger at 
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anvise en vej ind i legen. Denne gang går anvisningen på det, der gøres i legen, idet hun med sin 

krop viser, hvordan man kan agere kok i en leg.  

Fortællingen antyder en dynamik i legen. Kompleksiteten intensiveres, da legen skifter 

retning. For da restauranten pludselig vrimler med dyr, falder Nana, som jo netop er begyndte at 

øve sig på at være kok, ud af legen. Pædagogen forsøger at drage hende ind med et forslag om at 

lave hundemad, men Nana griber ikke ideen. Nana forsøger også selv at finde på noget, som kan få 

hende med i legen igen. Men hulahopringen gør det ikke. Dernæst giver hun udtryk for at føle sig 

udenfor: ”hvorfor leger de andre ikke med mig”? Et udsagn der indikerer, at hun forventer, at de 

andre børn får hende med i legen. Men kan Nana ikke selv gøre noget? Kan pædagogen?  

Baggrunden for projektet 
Hvad ved vi allerede som svar på Nanas fortsatte legedeltagelse? Fra legeforskningen ved vi 

eksempelvis, at børn har brug for at øve sig i leg sammen med andre børn for at blive gode til at 

lege (Kvello, 2013; Mouritsen, 1996: Øksnes & Sundsdal, 2017; Skovbjerg, 2021), men vi ved 

også, at der er børn der har svært ved at selv at finde deltagelsesmuligheder (Arvola et al., 2017; 

Hess, 2006; Kvello, 2013; Lago & Elvstrand, 2019). Overført til Nana kan vi identificere et 

paradoks, for det betyder, at hun ikke kan få mulighed for at øve sig med de andre, hvis ikke hun er 

med, men også at hun ikke umiddelbart kan være med, fordi hun – måske - har mindre legeøvelse 

end de andre. Hun har så at sige brug for pædagogisk støtte i leg. Inden for både den nationale og 

den internationale legeforskning er der da også flere, der argumenterer for et øget fokus på de 

fagprofessionelles rolle, og som efterspørger mere forskning i deres betydning for legen og for de 

legende (Hännikainen et al., 2013; Howard & McInnes, 2013; Hviid & Waag Villadsen, 2017; 

Jørgensen & Skovbjerg, 2020; Whitebread, 2012). 

 En sådan efterspørgsel efter mere forskning i den professionelles rolle i forhold til leg kan 

ligeledes hente belæg i en Bemærkning fra 2013 til FN’s Børnekonvention. Bemærkningen 

udtrykker bekymring i forhold til artikel 31, der blandt andet omhandler børns ret til leg. 

[…] the implementation of the rights of the child under the Convention, the Committee is 

concerned by the poor recognition given by States to the rights contained in article 31. Poor 

recognition of their significance in the lives of children results in lack of investment in 

appropriate provisions, weak or non-existent protective legislation and the invisibility of 

children in national and local-level planning. In general, where investment is made, it is in 

the provision of structured and organized activities, but equally important is the need to 

create time and space for children to engage in spontaneous play, recreation and creativity, 

and to promote societal attitudes that support and encourage such activity. (UN General 

Comment no 17, 2013, s. 1) 
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Det er altså den spontane leg, Bemærkningen bekymrer sig om, og denne defineres efterfølgende 

som: ”any behaviour, activity or process initiated, controlled and structured by children 

themselves” og med følgende karakteristika: “fun, uncertainty, challenge, flexibility and non-

productivity ” (s. 3). Bemærkningen advarer desuden mod reducerede legemuligheder generelt:  

The implications (of profound changes in the Worlds), along with the commercialization of 

play provisions, are influencing the ways children engage in recreation, as well as in 

cultural and artistic activities. For many children in both rich and poor countries, child 

labour, domestic work or increasing educational demands serve to reduce the time available 

for the enjoyment of these rights (s.1). 

På den baggrund fastslås at “caregivers may contribute to creation of environments in which play 

takes place, but play itself is non-compulsory, driven by intrinsic motivation and undertaken for its 

own sake” (s. 3). Altså skal fagprofessionelle arbejde for at skabe plads til leg uden at overtage 

legen og gøre den til en voksenstyret aktivitet. 

I en europæisk sammenhæng vil det angiveligt være de øgede uddannelseskrav, der kan 

anses som en trussel mod børns muligheder for at udøve deres ret til leg. Med reference til 

Bemærkningen vil jeg argumentere for at flere legende, voksenstyrede aktiviteter, mere legende 

læring, ikke er et svar på børns indskrænkede legemuligheder, som også andre legeforskere har gjort 

opmærksom på (Jensen et al., 2021; Øksnes & Sundsdal, 2017; Saugstad, 2017. Det er legen selv, 

der skal have fokus. Men noget typer på, at den europæiske skole i dag generelt er så 

læringsfokuseret og optaget af det alvorlige og fornuftige, at der ikke er plads til også at gøre den til 

et sted, hvor børn og voksne kan have det sjovt sammen; det ser altså ud til, at legen mere og mere 

udgrænses fra de situationelle interaktioner mellem børn og voksne (Fincham, 2016; Øksnes & 

Sundsdal, 2020) 

  Spørgsmålet er, om det er muligt for de professionelle, pædagogerne, både at skabe mere 

plads til leg i skolen, så børns generelle legemuligheder bliver bedre jf. FN Bemærkningen, og 

samtidig finde måder at støtte det enkelte barns legedeltagelse på. For det må anses som et 

pædagogisk anliggende, at alle børn får mulighed for at udøve deres ret til leg.    

I et pilotprojekt til Må-jeg-være-med, som involverede de samme pædagogteams og de 

samme forskere, afprøvede vi ideen med at lave legeeksperimenter og foretog i forlængelse af disse 

45 børneinterviews om børns legeoplevelser. Fra pilotprojektet ved vi derfor, at et barns 

deltagelsesmuligheder i leg ser ud til at kræve en særlig legeviden. Denne legeviden er almindelig 

viden for mange børn, men der kan være helt konkret legeviden, som andre børn - og pædagoger - 

bare ikke har (Jørgensen & Skovbjerg, 2020). I pilotprojektets legeeksperimenter så vi fx, at der er 

børn, der ikke ved at ’legesmerte’ er noget vi leger og ikke et udtryk for virkelig smerte. Ligeledes 
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så vi, at der var særlige legepraksisser, som nogle børn ikke kendte som fx, hvordan man kan slå-

for-sjov eller lade-som-om-dø så dramatisk som muligt. En anden betydningsfuld indsigt fra det 

pilotprojekt er, at børns deltagelse i leg generelt ikke ser ud til at være på den pædagogiske agenda 

hverken i skolen generelt eller i SFO. Det til trods for at legen af pædagoger italesættes som en 

væsentlig værdi i børns hverdagsliv.  

Et andet pilotprojekt til ph.d.-projektet, Leg mellem skole og børnehave, peger i en anden 

retning. Dette pilotprojekt involverer en gruppe pædagoger og lærere fra et andet skoledistrikt i at 

undersøge børns perspektiver på leg med henblik på at skabe plads til mere leg i overgangen 

mellem børnehave og skole. Dette pilotprojekt peger på, at pædagoger og lærere faktisk gerne vil 

blive bedre til at skabe gode legemiljøer for børn ved at inddrage børns viden om leg (Jørgensen, 

2020a). Endvidere viser pilotprojektet, at pædagoger og lærere, der aktivt arbejder med at sætte 

legen på dagsordenen, ud over at blive klogere på enkelte børns oplevelser af leg, også bliver 

klogere på deres egne faglige blikke på børn. Eksempelvis blev en adfærd, som tidligere vurderedes 

som uhensigtsmæssig opførsel og manglende koncentration, nu opfattet som udtryk for, at børn lige 

pludselig og på alle steder kan blive optaget af at øve sig i leg. Altså på sin vis være dybt 

koncentrerede, bare ikke i den voksnes agenda. En anden indsigt i forlængelse heraf var, at 

pædagoger og lærere, der aktivt inddrog børns perspektiver på leg i skolen ved at ophæve visse 

voksenregler, så som hvornår der skal ryddes op, og hvad der må foregå i hvilke rum, på enkel vis 

fik plads til mere leg. 

 Overordnet er der behov for forskning i den professionelle pædagogs betydning for børns 

legemuligheder, alene fordi der er børn, der er uden for legefællesskabet og har brug for hjælp. Det 

ser endvidere ud til, at en sådan forskning må tage højde for og fastholde en forståelse for legens 

væsen som spontan, fleksibel, uforudsigelig og børneinitieret, men på samme tid udforske voksnes 

deltagelsespositioner i legen, så de børn, der har svært ved at deltage i leg, kan få hjælp til at opøve 

den legeerfaring, de har brug for. Spørgsmålet om, hvorvidt leg og legedeltagelse er på den 

pædagogiske dagsorden i skolen, er ligeledes relativt uudforsket. For vi kan ikke vide, om det 

tilsyneladende fravær af leg på den pædagogiske agenda skyldes, at pædagogisk arbejde med børns 

leg virkelig er en helt uopdyrket praksis, eller blot en praksis der ikke er italesat som væsentlig for 

skole- og fritidspædagoger, og som derfor foregår upåagtet (Ahrenkiel, 2012). I min optik er der 

brug for kompleksitetssensitiv forskning, der undersøger forskellige aspekter af det fænomen, som 

jeg fremadrettet kalder pædagogisk legepraksis. En sådan forskning må være sensitiv over for 

forholdet mellem praksisviden og forskningsviden om leg og samtidig sikre, at den viden der 



9 
 

genereres i forskningsprocessen, bliver praktisk håndterbar for pædagoger, så pædagoger 

fremadrettet kan gøre det enkelte barns legedeltagelse til mål for pædagogiske handlinger. 

Forskningen må ligeledes bidrage til udvikling af et begreb om leg, der respekterer det spontane, det 

uforudsigelige, gådefulde og frie; som respekterer det enkelte barns oplevelse af at være med, af 

legedeltagelse, og som samtidig udpeger mulige voksen-positioner i legen.  

Hvorfor designforskning 
Jeg vælger at basere min undersøgelse på en codesigntilgang. Det gør jeg af flere årsager. Én af 

disse er ønsket om at arbejde tæt sammen med pædagogerne i de sam- og vidensskabende 

processer. Jeg er af den opfattelse, at pædagogers viden om egen praksis og om skolen som 

arbejdsplads er uomgængelig, hvis den forskningsviden, der skabes, skal kunne gøres virksom for 

såvel de deltagende pædagoger som andre pædagoger. Udgangspunktet for min designforskning er 

derfor udvikling af ”genuine partnerskaber” (Simonsen & Robertson, 2013, s. 5) mellem de to 

pædagogteams og mig selv. Derfor er forskellige former for rammesætning af kollektive skabelses- 

og refleksionsprocesser ph.d.-projektets absolutte kerne. Jeg vælger at kalde min forskningstilgang 

for Research through Codesign (Jørgensen et al., 2021). Hermed ønsker jeg at understrege, at 

codesignprocesser er en betydelig del af de eksperimenter, der forskes gennem. RtCodesign er en 

sammentænkning af Research through design (RtD) og codesign. Desuden indgår feltarbejde som 

centralt, hvorfor vi yderligere kan bestemme min forskningstilgang som RtCodesign in the field 

(Koskinen et al., 2008; Koskinen et al., 2011; Krogh & Koskinen, 2020).1 Endelig skal nævnes, at 

jeg vælger en programmatisk tilgang til min forskning (Brandt & Binder, 2007). Det gør jeg for at 

fastholde blikket på, hvad der er mine egne grundlæggende antagelser, og hvad der sker som følge 

af codesignprocesser.  

Den første årsag til at lave designforskning er altså, at jeg ønsker en forskningstilgang, 

hvormed pædagoger og jeg sammen med børn aktivt kan deltage i undersøgelsen af den legepraksis, 

som pædagoger allerede udøver. I et codesignforskningssprog handler det om at inddrage de, der i 

sidste ende skal bruge designet i processer, hvor vi undersøger ”use before use” (Ehn, 2008, s. 92). 

Som antydet oven for ved vi nemlig ikke meget om, hvordan pædagoger allerede handler i forhold til 

leg i skoleregi, men noget tyder på, at børn har væsentlig legeviden, som andre børn og pædagoger 

har brug for. Gennem designeksperimenter, og med designeksperimentets evne til at blotlægge 

kropsligt lagret viden og kunnen hos de deltagende, vil jeg undersøge, hvad pædagogisk legepraksis 

                                                           
1 Koskinen anvender betegnelsen ”constructive design” mens jeg fastholder betegnelsen RtD hele vejen gennem 

afhandlingen uden at komme ind på forskelle.  
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aktuelt kan være og derigennem, hvad det fremadrettet kan blive. Denne opmærksomhed mod det, 

der allerede er, er et væsentligt opmærksomhedspunkt i en forskning, der baserer sig på en 

codesigntilgang. Ofte anvendes metaforen den hermeneutiske kløft til at beskrive dette forhold 

mellem nutid, fortid og fremtid eller mellem tradition og transcendens. Pelle Ehn formulerede i 

90’erne en designpointe om, at anerkendelse af traditionelle færdigheder i en given praksis må danne 

grundlaget for en overskridelse af de selv samme færdigheder: ”We focus on traditional skill, not at 

the cost of creative transcendens, but a necessary condition for it” (Ehn, 1992, s. 55). For Ehn er den 

kreative nytænkning altså betinget af en forståelse af de traditionelle færdigheder. Lars Hallnäss og 

Johan Redström har senere diskuteret den hermeneutiske kløft som et mellemværende mellem det, 

der aktuelt forekommer som givent og så det design, hvorigennem forandringer kan ske. Et design, 

som samtidig forandrer vores blikke på det aktuelt givne. Det vil sige, at selve udgangspunktet for 

designet i kraft af designprocesserne forandrer sig.   

The hermeneutical gap is the gap between what is actually given and what we actually 

design; the gap that exists between our present understanding of a given design variable 

and the interpretation given by the design itself, a gap between analysis and synthesis, a gap 

between the actual users of given things and the ‘user’ we define within the design process, 

a gap between the ‘user’ we define and an actual user in being. It is a gap that opens up as 

we draw the different design circles. It is a hermeneutical gap since it is bridged through 

interpretations in a process of designing; the very meaning of design is that this gap is 

bridged through an interpretative act in terms of a definition. This is a logical gap, but there 

is also a historical dimension here; a gap between what in fact is given here and now and 

the change of meaning that the design will bring about. (Hallnäs & Redström, 2006, s.71)  

Betegnelsen hermeneutisk kløft peger jf. Hallnäss og Redström på fortolkning som den centrale 

forskningspraksis omkring design. Designprocessen giver os ikke kun nye designs, nye måder at 

gøre ting på, den giver os også den nødvendige, nye linse, hvorigennem vi kan betragte os selv og 

vore egne umiddelbare fortolkninger og grundlæggende antagelser. Bevægelser i og mellem 

praksisviden og forskningsviden i projektperioden kan få fylde.  

 Den anden årsag til at vælge en codesigntilgang er, at jeg ønsker at påvirke pædagogers 

faglige selvforståelse. Codesign, herunder særligt den skandinaviske tilgang, er i udgangspunktet 

emancipatorisk; optaget af at inddrage de praktikere for hvem der designes. Ehn siger således:  

Participatory design started from the simple standpoint that those affected by a design 

should have a say in the design process. This was a political conviction not expecting 

consensus, but also controversies and conflicts around an emerging design object. Hence, 

participatory design sided with ressource weak stakeholders (typically local trade unions), 

and developed project strategies (Ehn, 2008, s. 94). 

I udgangspunktet var altså en generel optagethed af at give stemme til faggrupper - og 

fagforeninger, der ikke havde let ved at råbe policy-makers op. En ambition om at medvirke til et 
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indefra drevet medejerskab over udvikling af arbejdspladskultur. Min ambition er at give den 

pædagogiske stemme i skole-regi fylde. Valg af en codesigntilgang handler derfor i mit tilfælde om 

at bidrage til udviklingen af den pædagogiske faglighed for skole- og fritidspædagoger samt at 

understøtte den enkelte pædagogs mulighed for at opleve sig som medskaber af egne rammer og 

vilkår.  

Den tredje årsag er, at jeg er optaget af at udvikle designs, som andre pædagoger, end de i 

projektet, fremadrettet kan anvende til at udvikle pædagogisk legepraksis. Jeg har en ambition om at 

gøre projektets generede designteori praktisk håndterbar for pædagoger generelt. Ikke som 

færdigudviklede metoder, der kan overføres fra kontekst til kontekst, men som inspiration til lokal 

videreudvikling. Denne ambition har rod i designforskningens ide om ”design after design”: 

In this paper, we argue that a fundamental challenge for designers and the design 

community is to move from designing “things” (objects) to designing Things (socio-material 

assemblies). We also argue that this movement involves not only the challenges of engaging 

stakeholders as designers in the design process, as in “traditional” Participatory Design 

(i.e., envisioning “use before actual use,” for example, through prototyping), but also the 

challenges of designing beyond the specific project and toward future stakeholders as 

designers (i.e., supporting ways to “design after design” in a specific project). 

(Björgvinsson et al., 2012, s. 102) 

Det betyder, at jeg ikke alene forsker gennem designeksperimenter for at blive klogere på, hvad 

pædagogisk legepraksis kan være, og hvordan det kan udvikles i de to pædagogteams, jeg 

samarbejder med. Jeg ønsker også i forlængelse af ideen om design efter design at skabe ’noget’, 

som andre pædagoger uden for projektet kan anvende, når de vil udvikle deres legepraksis i skolen. 

Dette ’noget’ er en designteori om sociomaterielle dynamikker omkring pædagogers betydning for 

leg i skolen. Vel at mærke en teori som er praktisk forståelig, levedygtig og åben for 

videreudvikling i den pædagogiske profession.   

Hvem designer jeg for? 

Codesign for udvikling af pædagogisk legepraksis er altså at forstå som rammesættelse af socio-

materielle-møder, hvor ting, relationer, omgivelser og tid kommer i spil. Herigennem kan vi få 

indblik i, hvad der tillægges betydning her og nu, og hvilken retning en udvikling meningsfuldt kan 

bevæges i. Jeg er inspireret af Nelson og Stoltermans forståelse af designprocesser som kendetegnet 

af relationer på flere niveauer:  

Design is by definition a service relationship. All design activities are animated through 

dynamic relationships between those being served – clients, surrogate clients (those who act 

on behalf of clients), customers, and consumers or end users – and those in service, 

including the designers. Design ideally is about service on behalf of the other – not merely 
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about changing someones behaviour for their own good or convincing them to buy products 

and services (Nelson & Stolterman, 2012, s. 41) 

Denne måde at forstå servicerelationer på ligger i forlængelse af Donald Schöns 

professionsdefinition, idet han siger, at enhver profession er kendetegnet af en professionel relation 

mellem de, der tilbyder en service, og de, der modtager den (Schön, 2016, s. 290). Den 

professionelle relation for skole- og fritidspædagoger er mellem pædagogen og barnet. I forlængelse 

heraf vil jeg med Nelson og Stolterman påpege, at de der designes for i projektet, er børnene. Det er 

børnene, der skal nyde godt af den designviden, pædagoger og jeg skaber. Pædagogerne i projektet 

står altså i børnenes service og skal tage vare på, at denne professionelle relation i projektperioden 

håndteres forsvarligt. Som designforsker i projektet er det min opgave at have serviceforholdet 

mellem pædagoger og børn for øje og at tage var på denne med blik for såvel pædagogperspektivet 

som barneperspektivet. Min rolle er derfor ikke kun at facilitere sociomaterielle møder mellem leg, 

pædagoger, børn og forsker, men også at være bevidst om og værne om, hvordan jeg tager del i det 

hverdagsliv, de livsverdener, som er pædagogernes og børnenes. Med henblik på at kunne vise og 

diskutere denne deltagende forskerpraksis, italesætter jeg i formidlingen mit empirijeg som et andet 

end mit forskerjeg. Det vil sige det jeg, som er kendetegnet af tilstedeværelse i felten og indgår som 

’jeg’ i empirien, italesættes som anderledes end det jeg, der op- og udøver forskningspraksisser. 

Projektet indeholder en grundlæggende ide om et børneperspektiv, beroende på den voksnes 

bestræbelser på sensitivt, opmærksomt og indlevende at sætte sig ind i ethvert barns, såvel som 

gruppen af børns, oplevelse af verden (Koch & Jørgensen, 2018). Dette børneperspektiv har 

betydning for afhandlingens legeforståelse og forståelse for pædagogisk praksis, men det har også 

betydning for empirijegets tilstedeværelse på de to skoler samt for den forskningspraksis, jeg 

udvikler. Som vi så i den indledende fortælling om Nana i cafelegen, svarer empirijeget så vidt 

muligt på de invitationer til leg og relation, som børn kommer med. Hvilken betydning en sådan 

aktiv deltagelse i felten har for forskerjeget, vil være ét af de spørgsmål, jeg vender tilbage til i 

afhandlingen.    

De to pædagogteams og deres organisering af legeeksperimenter 
I det følgende præsenteres mine samarbejdspartnere; de to pædagogteams sammen med 

indskolingen på de to skoler, som udgør felten i projektet. I afhandlingen kaldes skolerne 

Brumbasseskolen og Søhesteskolen. Kontakten til de to skoler blev etableret i forbindelse med 

pilotprojektet til Må-jeg-være-med, hvor vi inviterede skoler i Aarhus til at være med i en 

undersøgelse om leg og inklusion i skolen. Konkret henvendte vi os til den lokale afdeling af 
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BUPL2, som sendte en åben invitation ud til deres medlemmer. Herefter fik vi fire henvendelser. På 

baggrund af demografiske og socioøkonomiske forskelle valgte vi to partnerskoler. Disse to skoler 

fik efter pilotprojektet mulighed for at trække sig, men valgte i stedet at være medunderskrivere på 

fondsansøgningen (Jørgensen et al., 2021). Brumbasseskolen og Søhesteskolen er således gået ind i 

projektet med en ambition om at skabe forandringer og få mere leg ind i deres respektive 

skolehverdage.  

Brumbassen ligger i et område af Aarhus, der er kendetegnet af familier med kulturel og 

social mangfoldighed. Der går ca. 170 børn i indskolingens klasser fordelt på 2 spor, og der er 

tilknyttet 15 pædagoger. Brumbasseskolens pædagogteam vælger at placere deres 

legeeksperimenter i den understøttende undervisning. Det betyder, at det er obligatorisk for børn at 

deltage, det betyder også, at der er faste pædagoger tilknyttet klasserne. Som en følge af at 

legeeksperimenterne foregår i den understøttende undervisning og efter klasser, udfolder alle 

legeeksperimenterne sig fredag formiddag. Derfor udvikler fredag formiddag sig som et særligt 

legemiljø. Modellen med at organisere sig samlet og efter klasser giver den fordel jf. pædagogerne, 

at de aldrig er alene om at stå i et legeeksperiment, men altid har kolleger at sparre, reflektere og 

justere med undervejs. Ulempen er, især i vinterperioden, at der kan være mangel på lokaler, fordi 

legeeksperimenterne oftest breder sig ud over de respektive klasselokaler. Fredagsmodellen giver 

desuden det positive benspænd, at alle pædagoger tager del i alle designs for leg og derfor ’tvinges’ 

til at udfordre sig selv i legetyper, de normalt ikke ville tage del i. Fx er det en udfordring for en 

pædagog, der normalt rammesætter bevægelseslege, også at skulle lave designs for kreativ leg. 

Forskellige møder – fremad benævnt som Labs og Refleksionsworkshops - i forbindelse med 

projektet ligger på faste tidspunkter. Der afsættes af den pædagogiske leder to timer til hver lab og 

refleksionsworkshop, og han deltager selv i samtlige.  

Søhesteskolen er beliggende i et mere socialt økonomisk homogent område, hvor familierne 

primært har en akademisk baggrund. Derudover går der 7-8 børn fra et andet skoledistrikt, og disse 

børn transporters i bus frem og tilbage mellem hjem og skole hver dag3. Pædagogteamet på 

Søhesteskolen vælger at lægge deres legeeksperimenter i SFO-tiden. Der går ca. 350 børn i skolens 

SFO, og der er tilknyttet 25 pædagoger. Som en følge af at legeeksperimenterne foregår i SFO-

tiden, er det frivilligt for børn at deltage i legeeksperimenterne, og de kan vælge andre aktiviteter. 

En af ulemperne, ifølge både børn og pædagoger, er, at børn konstant bliver hentet midt i en leg. 

                                                           
2 Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund er pædagogernes fagforening 
3 Disse børn omtales ofte som ’busbørn’ af pædagoger og journalister og politikere.  
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Pædagogerne forsøger at lave særlige henteaftaler med forældrene for de børn, der vælger at tage 

del i et legeeksperiment. Mens pædagogerne i lab samarbejder om at forberede 

legeeksperimenterne, er de i praksis ofte alene i leg med børn. Det skyldes, at ressourcefordelingen i 

SFO-tiden er anderledes end i den understøttende undervisning. På Søhesteskolen er det ikke alle 

pædagoger, der deltager i alle labs og refleksionsworkshops, og det er heller ikke alle pædagoger, 

der deltager i alle designs for leg. Grunden er, at pædagogerne har organiseret sig omkring SFO’en 

med en flydende opgavefordeling, eksempelvis skiftes de til at være ’på huset’, som handler om at 

tage telefonen og forældrekontakten. Den pædagogiske leder har afsat halvanden time til labs og 

refleksionsworkshops og deltager de fleste gange. 

Forskningsspørgsmål og vidensbidrag  
På baggrund af min umiddelbare identificering af et vidensbehov omkring legens tilstedeværelse i 

skolen, min ambition om at udvikle pædagogers faglige handlemuligheder i forhold til at støtte 

børns legedeltagelse og min hypotese om, at en sådan undersøgelse har brug for både praksisviden 

og forskningsviden, er mine forskningsspørgsmål som følger:   

1. Hvad er pædagogisk legepraksis i skolen? 

a. Hvilke forståelser for leg udfoldes i møder mellem pædagoger, børn og forsker, når 

der laves legeeksperimenter i en skolekontekst? 

2. Hvordan kan pædagoger og forsker gennem co-design udforske og udvikle pædagogiske 

legepraksisser, der kan støtte børns deltagelse i leg i skolen og med særligt fokus på de 

børn, der kan komme i legevanskeligheder? 

b. Hvad viser sig gennem codesignprocesser som betydningsfuldt for udviklingen af 

pædagogisk legepraksis i en skolekontekst? 

Projektets vidensbidrag er følgende:  

Ph.d.-projektet bidrager til udviklingen af teori om legens orden (Jørgensen & Skovbjerg, 2020; 

Skovbjerg et al., 2022) gennem et særligt fokus på legens frihedsoplevelser. Disse knyttes til 

tidsfrihed, valgfrihed, travestiens og latterens frihed samt anderledeshedens frihed.  

Derudover bidrager projektet med følgende:  

▪ Udvalgte prototyper på legeeksperimenter. 

▪ Et design for legerefleksioner kaldet Dramatisk Refleksion. Designet er et eksperiment, der 

forskes igennem og fremstår som en prototype på et design for legerefleksioner. 
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▪ Et design for leg og for legerefleksion kaldet Påklædningsdukkeleg. Designet er et 

eksperiment, der forskes igennem og fremstår som en prototype på såvel et design for leg 

som et design for legerefleksion. 

▪ En designteori om udvikling af pædagogisk legepraksis i skolen. Teorien er genereret 

gennem designprocesser og indeholder både en definition af, hvad pædagogisk legepraksis i 

skolen er, samt en eksplicitering af hvad det vil sige at designe for udviklingen af 

pædagogisk legepraksis i skoleregi. Designteorien inkluderer:  

o En model over pædagogiske deltagelsespositioner i leg. Modellen formidles sammen 

med de nævnte prototyper på legeeksperimenter og er et praktisk udgangspunkt for 

en videre udvikling af pædagogisk legepraksis. 

o 9 designprincipper for udvikling af pædagogisk legepraksis. De formulerede 

designprincipper er et praktisk udgangspunkt for en videre udvikling af pædagogisk 

legepraksis.  

o En Legesag for pædagoger. Legesagen er et praktisk udgangspunkt for en videre 

udvikling af pædagogisk legepraksis. Legesagen indgår endvidere i min videre 

forskning ud over afhandlingen.   

Ideen om at skabe designteori bygger på Johan Redströms teori om designteori som ét af de 

produkter, eller ting, som designforskning kan skabe (Redström, 2017).  

This book opens with the suggestion that as design research engages in the making of many 

different kinds of things; design theory might well be one of those things it could be making: 

Whereas a theory of design would take design and designing as its subject, the notion of 

design theory seems to call for an inquiry into theory as something developed in and 

through design (Redström, 2017; s. 133) 

Den teori, jeg skaber, er skabt med udgangspunkt i de designs for leg og designs for 

legerefleksioner, som pædagogerne og jeg i løbe af projektet udvikler. Den er skabt i dialog med et 

program for pædagogisk legepraksis, som både indeholder mine grundlæggende antagelser og de 

forandrede måder at forstå på, som projektet bidrager til. Designteorien er åben for videreudvikling 

lokalt. Ideen om at udvikle designprincipper sammen med en Model og en Legesag, er inspireret af 

Må-jeg-være-med-projektet og kommer fra Design-Based-Research (DBR) (Christensen et al., 

2012, s. 6). Designprincipper forstås i dialog med Thomas Binders overvejelser om at skabe ”a 

workable designsituation” (Binder, 2007, s. 9) som pragmatiske redskaber, der skal understøtte 

pædagogerne i at skabe designs, som både er forskellige og sammenlignelige (Jørgensen et al., 

2021, s. 446). Designprincipper kan anvendes, uden at pædagogerne nødvendigvis behøver sætte sig 
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ind i den bagvedliggende teori, og de er dynamiske i den forstand, at de kan videreudvikles i 

forlængelse af de erfaringer, vi, der bruger dem, gør os (Jensen, et al. 2022 (in print)). 

Afhandlingens Designprincipper er sammen med Modellen og Legesagen rettede mod 

designteoriens videre liv. De er overførbare fra kontekst til kontekst, men ligeledes åbne for lokale 

fortolkningspraksisser og videreudviklinger.   

Afhandlingens formsprog  
Afhandlingens formsprog er præget af, at jeg anvender æsteticerede tekster, billeder, illustrationer, 

modeller, empiriske eksempler. Formsproget har betydning på tre niveauer. Det første er inspireret 

af ”Sensory Etnography” (Pink, 2013, 2015) og handler om, hvordan jeg refleksivt arbejder med 

min egen sanselige tilstedeværelse i børn og pædagogers hverdagsliv, og det inkluderer måder at 

fastholde empiri på. Det næste handler om det genuine partnerskab og min rolle heri. Det tredje 

handler om formidling af min forskning. Om brugen af æstetiscerede tekster skriver Max van 

Manen: 

Well-written and well-edited anecdotes may create for the writer and the reader the 

experience of presence, closeness, propinquity, og proximity in place or time (van Manen, 

2014, s. 242).  

Æsteticerede tekster som fortællinger kan altså indgå som stemningsskabende udtryk, der kan skabe 

nærhed med felten både for den, der skriver og skaber, og for de, der læser. Jeg vil tilføje: og for de, 

der samarbejdes med. Ligeledes kan modeller, illustrationer, billeder m.m. tilbyde nye måder at 

tænke med. 

På det første niveau, den refleksive tilstedeværelse i felten, formulerer jeg fortællinger som 

det indledende drama om Nana og cafelegen. Det gør jeg med udgangspunkt i deltagerobservationer 

og billeder fra projektet. Jeg placerer figurer og hændelser i en bestemt rækkefølge, selvom disse i 

situationen foregik samtidig. Situationen er allerede fastholdt i en form for linearitet i 

deltagerobservationerne, men en situation med al dens kompleksitet af handlinger og stemninger er 

imidlertid ikke lineær. Når jeg skaber fortællinger, omformulerer jeg - ikke for at gøre beretningen 

mere nøjagtig, men for at gengive en stemning og en kompleksitet, som kommer tættere på min 

oplevelse af den pågældende situation. Konkret har jeg udeladt noget og fremhævet noget andet, 

således at cafelegen fremstår som en fortælling med et plot, nogle gennemgående figurer, en 

synsvinkel og en åben slutning (Jørgensen et al. 2019). Formulering af fortællinger bliver led i en 

sensorisk og refleksiv forskningspraksis; en teknik i arbejdet med at holde mig selv åben og lydhør 

over for empirien længst muligt. Forstået således at jeg, når jeg arbejder med at formulere en 

fortælling ud fra en deltagerobservation, en dialog i en filmstump eller et billede, er åben og 
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undersøgende over for den måde, jeg sætter ting, begivenheder og figurer sammen på til en helhed. 

Jeg forholder mig nysgerrigt og afprøvende over for de ord, jeg bruger til at formidle særlige 

stemninger, oplevelser og perspektiver med. Alt sammen med behørig respekt for de mennesker, jeg 

gør til figurer i fortællinger og for de ’virkelige’ situationer, sådan som de er fastholdt i mine 

feltnoter og billeder, eller som de udfolder sig på film: lommefilm eller IRIS connect4. I den proces 

udøver jeg en fokuseret lydhørhed over for den situation, jeg søger at forstå. Hermed kommer jeg et 

lag dybere ned i min empiri. Jeg åbner for, at empirien kan tale til mig; skabe resonans: ”Something 

can only speak to us if it is listened to, if we can be adressed by it” (van Manen, 2014, s. 240). 

Hermed menes, at jeg i arbejdet med at søge og finde de rette ord, igen og igen må lytte til de ord, 

jeg allerede har brugt til at fastholde situationer med i deltagerobservationer. Ligeledes må jeg lytte 

til de ord, der udveksles mellem børn, pædagoger og mig selv i de filmede situationer og til de 

udtryk, som er visuelt fastholdt i billeder. Herigennem søger jeg at skabe sammenhæng mellem den 

situationelle nærhed, jeg oplevede i felten, og den distance, hvormed jeg bearbejder, fortolker og 

skaber designteori. Jeg adskiller således fortællingerne fra de empiriske eksempler, der som råtekst 

indgår i analyserne fra side 151.    

På det andet niveau, det genuine partnerskab, bruger jeg fortællinger, sammen med andre 

æstetiske udtryk som illustrationer og modeller, i min kommunikation med pædagoger. 

Eksempelvis formidler jeg foreløbige indsigter som modeller, eller jeg genfortæller situationer fra 

mine deltagerobservationer som anekdoter. Fortællinger har imidlertid – som de øvrige æstetiske 

udtryk - en forførende kraft, hvorfor denne praksis kan ses som et forsøg på at lede pædagogerne i 

bestemte retninger og nære mit eget ønske om at fællesgøre ambitionen om at skabe forandringer 

for de børn, der kommer i legevanskeligheder. Brugen af æstetiske udtryk i felten, herunder særligt 

fortællingerne, får den metodiske konsekvens i forhold til det genuine partnerskab, at jeg på den ene 

side søger et praksisnært sprog for at møde pædagogerne og fællesgøre den viden, vi skaber, men 

hermed bliver jeg samtidig styrende i forhold til den retning, vi i projektet bevæger os i. Lad os 

bruge Nana og cafelegen igen som eksempel. For da Nana blev figur i en fortælling, som jeg 

fortalte til pædagogerne, fik hun et gammelt nordisk navn, som betyder modig og dristig. 

Virkelighedens Nana havde et muslimsk navn. Hun tilhørte den gruppe af børn, som bliver fragtet 

hver dag til Søhesteskolen fra et andet skoledistrikt. Hun fik i fortællingen et navn som andre, 

lokale børn kunne have. For jeg ønskede at lede pædagogernes overvejelser væk fra forestillinger 

                                                           
4 IRIS connect er en online platform, der oprindeligt er kreeret som et udviklingsværktøj for lærere og undervisere, der 

ønsker at filme og dele deres undervisningspraksis med henblik på udvikling. IRIS connect kan opstilles og filme rum i 

bredden og er derfor velegnet til at filme seancer, der foregår i afgrænsede rum.  
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om, at legesituationen kun handler om kultur og dansk sprog. Det er ikke ph.d.-projektets sigte at 

inddrage børnenes kulturelle og sproglige baggrund i den problemstilling, der undersøges. For så 

kunne projektet komme til at handle om noget andet end pædagogisk støtte til et barns 

deltagelsesmuligheder i leg. Kulturforestillinger kan imidlertid være ét af de parametre, der kan 

have betydning for pædagogers vurderinger af børns leg. På det tidspunkt, hvor jeg præsenterede 

pædagogerne for den indledende fortælling, var Nana – inden hun fik navnet Nana – blevet udpeget 

som ”et sprogbarn” med ”koncentrationsproblemer” (20). Jeg ønskede, at vi arbejdede med at få 

øje på problemet, på legevanskelighederne, set fra Nanas perspektiv. Paradoksalt nok måtte jeg 

fjerne barnets kulturbaggrund for at gøre hende synlig som et unikt barn i legevanskeligheder. 

Derfor fik hun navnet Nana. Brugen af fortællinger i det genuine partnerskab har dermed også den 

vidensgenererende konsekvens, at jeg selekterer i det, der viser sig. Jeg træffer valg og afgrænser 

dermed, hvad der kommer til at gælde som brugbar viden i projektet. Dermed ekspliciterer 

fortællingen om Nana, hvordan det genuine partnerskab rummer et magtforhold, der fordrer en 

række etiske spørgsmål. Eksempelvis spørgsmålet om i hvor høj grad jeg risikerer at trække 

pædagogerne steder hen, de ikke ønsker eller kan udholde at være. Afslutningsvis siger en pædagog 

fx om sin projektdeltagelse: ”Man gik fra at føle sig som en god pædagog, til en dårlig pædagog og 

igen til en ok pædagog” (94). Spørgsmålet er, om der også er pædagoger, der efterlades i følelsen af 

at være en dårlig pædagog? 

På det tredje niveau, det formidlingsmæssige, har jeg anvendt fortællinger, modeller, 

billeder m.m. til at invitere afhandlingens læsere med ind i hjertet af legens kompleksitet såvel som 

i den kompleksitet, der indeholdes i udforskningen af pædagogisk legepraksis aktuelt og 

fremadrettet. Hensigten er at give læseren en oplevelse af nærhed med legesituationer, med felten 

og med de mennesker, der er med i projektet. På dette niveau drager jeg også litterære tekster ind i 

afhandlingen. Det gør jeg, fordi de – i lighed med de øvrige æstetiske udtryk - kan tilbyde læseren 

metaforer og allusioner at tænke med. Æstetiske udtryk i al deres mangfoldighed er altså bevidst 

anvendte genrer, jeg bruger til at invitere læseren ind i afhandlingen med og til at skabe poetisk 

præcision. Poetisk præcision betyder ifølge Lars Hallnäs, at man gennem et bevidst formsprog 

viser, hvordan designforskningsteksters validitet handler om deres evne til at vise, motivere og 

inspirere frem for at forklare og bevise (Hallnäs, 2010). Hallnäs beskriver poetisk præcision i 

designforskningstekster på følgende måde:  

A proof relies on the precision provided by certain foundational definitions. Such definitions 

must, on the other hand, rely on the elementary type of precision found in what we see as 

just ‘precise’ formulations, i.e. poetic precision. 
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Poetic precision should be understood as the expressional precision of the definition and its 

motivation, that it is precise as text in a deeper sense. This is what we look for in legal texts, 

in philosophical texts, or in mathematical texts, etc - the precision of good poetry. We can 

argue about the interpretation, but we see that it is a clear and definite formulation of 

something. (s.112) 

Poetisk præcision handler altså om at sandsynliggøre og skabe klarhed over det fænomen, der 

udforskes gennem design og at gøre det gennem et bevidst anvendt formsprog. Det handler om at 

formidle de transformationer i praksis, der sker som følge af projektets designprocesser og -

eksperimenter. For mig indebærer dette transparens i forhold til min egen rolle som codesigner og 

som deltager i børn og pædagogers hverdagsliv. I den indledende fortælling har jeg fx givet mig 

selv en helterolle som god legetante og pædagogisk hjælpende hånd, men der er andre fortællinger, 

hvor min rolle fremstår mindre sympatisk, mindre afklaret. Endvidere indebærer det transparens i 

forhold til min rolle som formidler af forskningsindsigter.  

 Opsummerende afspejler afhandlingens formsprog, hvordan jeg med æstetiske udtryk 

forholder mig refleksivt til min empiri, hvordan jeg arbejder afsøgende, eksperimenterende og 

forførende med kommunikation i det genuine partnerskab, og hvordan jeg træffer bevidste valg i 

forhold til formidling af den forskningsviden, jeg skaber.  

Læsevejledning 
Afhandlingen består af 12 kapitler og en Opsummering. Kapitlerne er:  

Kapitel 1 som du netop har læst, og som introducerer til projektet og til afhandlingen 

Kapitel 2 udfolder forholdet mellem det overordnede Må-jeg-være-med projekt og ph.d.-projektet. 

Heri præsenteres også det program om pædagogisk legepraksis, som er projektets ramme, og det 

ekspliciteres, hvordan programmet spiller ind på forholdet mellem det overordnede Må-jeg-være-

med-projekt og ph.d.-projektet 

Kapitel 3 går i dialog med forfatteren Marcel Proust og eftersporer, hvordan mit forskerjeg bliver til 

i knaster og dilemmaer i forskellige samarbejdsflader omkring partnerskabet med pædagogerne.  

Kapitel 4 præsenterer to reviews og viser, hvordan de informerer mine forskningsspørgsmål og 

understøtter en pluralistiske metodologi.  

Kapitel 5 er det legeteoretiske afsæt for afhandlingen. Kapitlet præsenterer en teori om legens orden 

og udvikler denne ved at udlede særlige frihedsoplevelser som kvaliteter i leg.  

Kapitel 6 præsenterer projektets metodologi og konkrete metoder. Først præsenteres anvendelsen af 

designeksperimenter sammen med projektets tre hovedeksperimenter: Design for forskellige lege, 
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Dramatisk refleksion og Påklædningsdukkeeksperimentet. Dernæst præsenteres anvendelsen af 

Sensory Ethnography med fokus på deltagerobservationer, fortællinger og grænsefladeobjekter.  

Kapitel 7 præsenterer kode-og analysestrategier.  

Kapitel 8 er en fænomenologisk analyse af begrebet ’fri leg’, sådan som det som fænomen kommer 

til syne mellem pædagoger, børn og forsker. 

Kapitel 9 er en fænomenologisk analyse af legens travesterende kvaliteter og af en case fra det 

design for leg, der kaldes Påklædningsdukkeeksperimentet. 

Kapitel 10 er en fænomenologisk analyse af det design for legerefleksion, der kaldes Dramatisk 

refleksion. 

Kapitel 11 udfolder designteorien Design for udvikling af pædagogisk legepraksis, herunder en 

Model over pædagogpositioner, 9 designprincipper og en Legesag til pædagoger.  

Kapitel 12 diskuterer afhandlingen i et designmetodisk, et legeforskningsmæssigt og et 

skolepædagogisk praksisperspektiv. 

Afhandlingen afsluttes med en opsummering. 

Afhandlingens gennemgående teoretikere er den fænomenologisk-pædagogiske filosof Max 

van Manen, den hermeneutisk-fænomenologiske filosof Hans-Georg Gadamer og den lingvistiske, 

psykoanalytiske og litteraturteoretiske filosof Julia Kristeva. Desuden indgår John Dewey, Eugene 

Fink, Michail Bakhtin, Helle Marie Skovbjerg og Marcel Proust som centrale tænkere. De numre 

der i parentes følger empiriske referencer henviser til en liste over empirisk materiale som findes i 

bilag 1, som også indeholder eksempler på min forskelligartede empiri. Bilag 2, 3 og 4 indeholder 

billeder fra designprocesserne omkring Dramatisk refleksion, Påklædningsdukkeeksperimentet og 

Legesagen.   

Alle børn og pædagoger har fået fiktive navne, ligesom også de to skoler har. GDPR-regler 

og the Danish Code of Conduct i forskning er overholdt i forhold til data-håndtering, transparens og 

etiske retningslinjer. Informationsbreve til og -møder med forældre er afholdt, forældretilladelser er 

indhentede via pædagogerne, og pædagogerne er løbende inddraget i foreløbige analyser og 

indsigter, ligesom foreløbige analyser og indsigter er afprøvede i forskningssammenhænge på 

konferencer og ved miljøskifte5.  

  

                                                           
5 Dette miljøskifte blev pga. pandemien gennemført digitalt. 
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KAPITEL 2:  

RAMMER OG PROGRAM   
 

    

      

        

 

Figur 3: Fra en Opstartsevent i Må-jeg-være-med, 2019. Børn og forskere laver fantasifigurer af særlige ’shapes’ 

udviklet af mosgummi. 
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I dette kapitel udfoldes forholdet mellem phd.d-projektet og det overordnede Må jeg være med-

projekt. Eftersom Må-jeg-være-med er grundlæggende baseret på en design-based-research (DBR) 

tilgang, rettes i kapitlet et fokus på, hvordan jeg har inddraget DBR i et RtCodesign projekt, som 

har en programmatisk tilgang. Herefter præsenteres programmet Codesign for pædagogisk 

legepraksis, og der redegøres for, hvordan det codesignerlige i forskningsprocessen har bidraget til, 

at projektet har skiftet retning. Afslutningsvis i kapitlet diskuteres, hvordan disse skift har påvirket 

ph.d.-projektets position i forhold til det overordnede projekt Må-jeg-være-med-projekt. Kapitlet 

illustrerer, hvordan jeg med de valg, jeg træffer undervejs, fastholder mig selv som partner i Må-

jeg-være-med samtidig med, at jeg også gradvist positionerer mig i mit eget selvstændige projekt.   

DET RAMMESÆTTENDE MÅ-JEG-VÆRE-MED-PROJEKT OG DESIGN-BASED-RESEARCH 
Må-jeg-være-med-projektet, som jeg kort præsenterede side 5, har følgende overordnede 

forskningsspørgsmål:  

1. How can a combination between play theory, childhood studies and theory of inclusive 

education, which is constituted in social practices of both inclusion and exclusion processes, 

help create a new theoretical approach in relation to inclusion?  

2. How may we use this articulation and development pedagogically as the guiding principle 

to design pedagogically framed play for marginalised children?  

3. How can we measure the effect of the framed pedagogical play from a starting point centred 

on children’s lived experiences of being included or excluded? 

Disse forskningsspørgsmål undersøges i fire Work Packages, hvor mit projekt er indeholdt i den 

anden, som omhandler pædagogernes rolle og betydning i forhold til leg: 1. How do pedagogues 

participate in play? 2. How do pedagogues handle inclusion and exclusion processes, according to 

play?3. How do pedagogues collaborate in these processes?  

 Må-jeg-være-med-projektet tager, som nævnt, udgangspunkt i design-based-research (DBR), 

som er en forskningstilgang, der stammer fra uddannelsesforskningen (Anderson & Shattuck, 2012; 

McKenney & Reeves, 2013; McKenney et al., 2018, Ørngreen, 2016), og som indtil videre primært 

har været optaget af at undersøge, teste, implementere og skabe læreprocesser i tæt samarbejde med 

de lærere og undervisere, som er uddannelsesforskningens primære praktikere. I 

uddannelsesforskningen anvendes en DBR-tilgang til at undersøge disse læreprocesser ved at flytte 

undersøgelseslaboratoriet ud i felten, nærmere bestemt ud i klasserummet. DBR rummer således på 
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sin vis en lab-tænkning, der har visse lighedspunkter med ”lab-felt” og ”living-lab”-tænkningen i 

RtD (Binder, 2007; Dell’Era & Landoni, 2014; Jørgensen et al., 2021). 

I udgangspunktet er Må-jeg-være-med ikke interesseret i læreprocesser, men i leg og i 

skolens legemiljø. Anvendelsen af DBR indeholder derfor en transgression af forskningsobjekt 

såvel som af de traditionelle måder at anvende metoden på, idet DBR i Må-jeg-være-med primært 

bruges som et systematiserende princip til at skabe transparens og sammenhæng omkring de 

forskellige Work Packages og de kvalitative og kvantitative forskningspraksisser, som disse 

initierer.  

DBR som et systematiserende princip 
Med udgangspunkt i en model, som Karsten Gynther har udviklet (Christensen et al., 2012), og som 

er inspireret af Thomas Reeves’ (2008) fire-fasede opdeling af en designbaseret forskningsproces, 

har jeg tegnet en model, som jeg vedvarende bruger i mit projekt som et systematiserende princip 

(Jørgensen et al., 2021). Efterfølgende anvender jeg modellen til at præsentere det rammesættende 

Må-jeg-være-med-projekt med.  

I stedet for Reeves’ betegnelse fase anvender jeg i min model betegnelsen domæne i 

betydningen felt eller specifikt område. Det gør jeg, fordi jeg, i lighed med Christensen, Gynther og 

Petersen, anerkender, at der til ethvert forskningsfelt hører domænespecifik teori, ”som forholder 

sig til kernen i det problem, man arbejder med” (Christensen et al., 2012, s. 8). Jeg forholder mig 

hermed til de forskningspraksisser, som meningsfuldt kan udfolde sig i de fire domæner samt 

dynamikken mellem dem. Jeg anser ikke designforskningsprocessen som et lineært forløb, der 

foregår i bestemte faser, men netop som en rammesætning og facilitering af forskellige former for 

praksis, hvis udfoldelse spiller ind på det, der kan og vil udspille sig i de øvrige domæner. 

Forskningsprocessen er i min optik kendetegnet af en vedvarende og insisterende frem og tilbage-

bevægelse mellem forskellige domæner, der gensidigt informerer og sætter hinanden i scene. Jeg 

anerkender, at det er et særligt adelsmærke for RtD-forskningen at bevæge sig og skifte retning 

undervejs i overensstemmelse med sit projekt, idet ”drifting or pursuing alternative opportunities in 

the vicinity of ones work is an embedded way of arriving at relevant and high quality work” (Krogh, 

Markussen og Bang, 2015, s.4 (R.G.6)). Men jeg anerkender ligeledes nødvendigheden af at skabe 

transparens omkring disse bevægelser. Med DBR-modellen ønsker jeg i første omgang at vise, 

                                                           
6 R.G. henviser til Research Gate og til at der ikke findes sidetal på paperet og at de sidetal, der anvendes, er på det 
downloadede paper. 
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hvordan dynamikken i det rammesættende Må-jeg-være-med- projekt driver forskningsprocessen 

fremad. I anden omgang vil jeg vise, hvordan mit eget projekt fødes ud af denne dynamik. 

Modellen ser i min udformning sådan ud:  

 

 

Figur 4: Min illustration af DBR-modellen. De fire domæner er fremhævet og adskilt af stiplede linjer. De stiplede 

linjer sammen med spiralen og pilene i midten understreger modellens dynamiske karakter.  

 

Overført på Må-jeg-være-med henviser modellen til følgende forskningspraksisser i 

forskningsteamet:  

Kontekst: Vi undersøger de to skoler som kontekst for projektet så vel som skoler generelt 

som kontekst for pædagogisk arbejde med leg og inklusion Dette indebærer forskningspraksisser 

som feltarbejde (Wadel, 2014) og Sensory Etnography (Pink, 2015) samt litteratursøgninger på 

emnet leg og inklusion såvel som fælles identificering af teoriafsæt (legeteori, inklusionsteori og 

metodeteori). 

Lab: Vi inddrager pædagoger i processen med at designe for leg ved at præsentere dem for 5 

sæt af designprincipper, skabt med udgangspunkt i Bob Hughes legetaxonymi (Hughes, 2011), dvs. 

med udgangspunkt i 5 af os udvalgte typer af leg. Disse 5 sæt designprincipper udgør grundlaget for 

5 forskellige designs for leg af hver ca. 2 måneders varighed. Under hvert design for leg bruges 

designprincipperne sammen med et legedesignredskab, kaldet Playful Spider Web (Skovbjerg et al., 

2021) til i hvert af de to pædagogteams at forberede og skabe forskellige legeeksperimenter med. 

Det vil sige at vi i lab forbereder 5 designs for leg, der hver indeholder en række vidt forskellige 
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E 

E 

E 

legeeksperimenter afhængig af hvilke pædagoger, der skaber dem for – og i visse tilfælde med – 

hvilke børn.  

              Nedlukning 

  2019 august-december             2020 januar-maj     august     oktober-december 

 

 

Figur 5: De fem design for forskellige typer af leg indeholder hver en lang række eksperimenter. Pandemiens 

nedlukninger påvirker projektets sidste del, idet der oprindeligt var planlagt 6 designs for leg.  

 

Labdomænet indebærer forskningspraksisser som udformning af designredskaber med henblik på at 

designe for leg, facilitering af designprocesser og af tværfagligt samarbejde med praktikere samt 

feltarbejde og sensory etnography. 

Eksperiment: Vi leger i forskellige legeeksperimenter. Dette indebærer forskningspraksisser 

som deltagerobservationer og Sensory Etnography. Legeeksperimenterne udgør den centrale fælles 

empiri for hele Må-jeg-være-med-projektet, inklusiv alle Works Packages. 

Refleksion: Vi reflekterer over indsigter og udviklingsmuligheder. Dette indebærer 

forskningspraksisser som facilitering af refleksionsprocesser og refleksionseksperimenter med 

pædagoger, feltarbejde og Sensory Etnography, samt dataworkshops for forskningsteamet med 

henblik på analyse, udveksling og diskussion. Endelig implicerer det også en række børneinterviews 

med henblik på at undersøge børns oplevelser af gode og dårlige lege. Det med den ambition at 

skabe en legeinterviewform, kaldet PlayFaktor, som tager specifikt udgangspunkt i børns egne 

udsagn (Lieberoth et al., (in prep).   
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De fem legetyper, som forskningsteamet havde valgt som ramme for de fem designs for leg, 

var, som det ses i illustrationen ovenfor: kreativ leg, rolleleg, konstruktionsleg, dramatisk leg og 

bevægelsesleg. Et 6. design for regelleg var planlagt, men udgik på grund af coronapandemien.7 

Fra ethvert domæne oplyses de øvrige domæner, og idet eksperimenterne skaber bevægelse, 

bliver vi konstant tvunget til at revurdere, justere og udforske nye vinkler i konteksten, organisere 

labs anderledes eller facilitere nye måder at reflektere på. Eftersom de fire Work Packages har 

forskelligt sigte, kan enhver af os deltagende forskere være mere engagerede i ét af domænerne end 

andre, og, som vi skal se, bliver mit primære domæne gradvist til Refleksionsdomænet. Samtidig 

bliver jeg - i kraft af at mit sub-projekt er grundlagt på codesign og udvikling af genuine 

partnerskaber med de to pædagogteams - en form for gatekeeper for forskningskollegaer, der 

eksempelvis i en kort og intents periode skal ind og lave børneinterviews.  

Må-jeg-være-med-projektet er organiseret omkring et primært forskningsteam. I dette 

deltager legeprofessor og idehistoriker Helle Marie Skovbjerg, Designskolen Kolding 

(projektledelse), sociolog Janne Hedegaard Hansen, KP, bevægelseslegeforsker Jens-Ole Jensen, 

VIA, spilforsker Andreas Lieberoth, AU, antropolog Anne-Lene Sand, Designskolen Kolding og, 

naturligvis, mig: Hanne Hede Jørgensen, legeforsker og forsker i pædagogisk praksis, Designskolen 

Kolding & VIA. Derudover deltager to forskningsassistenter: Zanitha Hamilton Månegaard og 

Astrid Lasthein Lehrmann. Ligeledes deltager studerende fra designuddannelsens kandidatprogram 

Design for Play, Designskolen Kolding. I et særligt samarbejde med mig deltager desuden Emilie 

Bech og Cæcilie Hertzum Laursen, Kolding Designskole og tidligere designstuderende Karoline 

Lind Bøttern og Magnus Seide. Der deltager også studerende fra pædagoguddannelsen, VIA, 

Aarhus: Laura Johansen Mehdidehno & Frederik Dam Just Olesen. Desuden deltager Vera Hijkoop, 

Eindhoven i et tættere samarbejde med os, mens andre 10 studerende fra Eindhoven har arbejdet 

med at designe for inklusion. Som internationale sparringspartnere deltager henholdsvis Thilde 

Bekker fra Eindhoven og Jenny Gibson fra Cambridge. Endelig deltager Anette Boye Koch, VIA og 

Ane Bjerre Odgaard, SDU, i et særligt spor i projektet, der udviklede sig omkring overgangen 

mellem daginstitution og skole.  

Når jeg fremadrettet refererer til forskningsteamet, er det kun det primære forskningsteam 

jeg henviser til. 

                                                           
7 Det femte design for bevægelsesleg indgår ikke i min afhandling, da jeg havde afsluttet min empirigenerering før det 
design gik i gang. 
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Figur 6. Fra NERA konferencen oktober 2021 hvor forskningsteamet på et symposium fremlagde fund fra alle 

Work Packages, inklusivt ph.d.-projektet.  

  

DEN PROGRAMMATISKE TILGANG OG PROJEKTETS SKIFT I RETNING  
Efter at have præsenteret det overordnede Må-jeg-være-med og den måde, som DBR er anvendt på i 

det projekt, vil jeg i det følgende beskrive, hvorfor og hvordan jeg arbejder med en programmatisk 

tilgang.  

En velbeskrevet måde at arbejde med RtD er netop gennem en programmatisk tilgang, 

hvormed designeksperimenter forgrundes som en central metode til generering af viden (Bang & 

Eriksen, 2019; Brandt & Binder, 2007; Jørgensen et al., 2021; Krogh & Koskinen, 2020; Redström, 

2017). Imidlertid positionerer jeg min forskning som RtCodesign. Hermed kobler jeg den 

programmatiske tilgang med en codesigntilgang vel vidende, at det er mine grundlæggende, faglige 

antagelser – og ikke pædagogernes - der kommer til at danne ramme om de eksperimenter, som jeg 

involverer pædagogerne i. Programmet bliver således den linse, hvormed jeg følger bevægelsen fra 

egne forestillinger om fremtidige forandringer til den mulige fremtid, som ”a wide range of actors” 

kan ”identify and develop” (Huybrechts et al., 2017, s. 145).   

 Et program er imidlertid ikke at forstå som en fast form, det er ikke et manifest. Derimod er 

det et udgangspunkt, som både er rammesættende og bevægelig. Eva Brandt og Thomas Binder 

(2007) betegner de grundlæggende faglige antagelser i en programmatisk tilgang for et midlertidigt 

vidensregime, som gør det muligt for forskeren at argumentere for, at noget viden som 

udgangspunkt er mere relevant end andet i forbindelse med rammesætning og bevægelse af et 

forskningsprojekt. 

As already stated the emerging program may be a necessary precondition for grounding 

knowledge claims and we may even say that the program works as a provisional knowledge 
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regime that makes it possible for the design researcher to position such claims in relation to 

particular contexts (Brandt & Binder, 2007, p. 13 R.G.8).  

Vidensregimet – eller det som jeg betegner de faglige grundantagelser - er således med til at sætte 

retning, men kan også bevæge designforskeren til at foretage skift. Med Johan Redström kan vi 

videre sige, at et program omhandler ”the intent and structure about something about to unfold” 

(Redström, 2017, p. 85). Det vil sige, at programmet udgør afsættet for de indsigter, der i løbet af et 

forskningsprojekt træder frem og bliver til særlig viden – til forskel fra hvad et andet program ville 

have kunnet generere af ny viden. Programmet er så at sige med til at synliggøre de forforståelser 

og selvfølgelige måder, hvormed jeg forstår det forskningsobjekt, jeg undersøger, imens det samme 

forskningsobjekt forandrer sig for mine øjne. Derfor kan programmet anvendes til at skabe 

transparens omkring mine løbende fortolkninger og nogle af de valg og retninger, som mine 

eksperimenter bevæger sig efter; i den forstand at disse valg og retninger hele tiden peger tilbage på 

det oprindelige afsæt, de midlertidige faglige antagelser, som samtidig er retningsgivende for de 

forandringer, jeg får øje på som mulige.  

Et program kan ligeledes tydeliggøre, hvad det er for et forskningsfelt, eller felter, et projekt 

er funderet i og stiller sig til skue for. Det vil sige, at med en programmatisk tilgang kan et projekt 

invitere til kritisk dialog med andre forskere på området. Brandt og Binder understreger at: 

knowledge production in experimental design research involves a traceable genealogy, an 

intervention of the world and the argumentation for others to engage in. (Brandt & Binder, 

2007, p. 3 R.G.)      

Vi kan sige, at et program i et RtCoD projekt bør være så tydeligt, at forskere i andre 

forskningsprogrammer ubesværet kan indgå i faglige dialoger med mig. I mit tilfælde er det 

forskere i forskningsprogrammer inden for Leg, herunder Play Design9, og Pædagogisk Praksis jeg 

inviterer til dialog. Det vil sige, at ud over designforskere, der arbejder med codesign, er det 

legeforskere, herunder især legeforskere, der er optaget af at udforske og udvikle en 

designorienteret tilgang til leg, og forskere fra det pædagogiske felt, herunder særligt skole-

fritidspædagogisk praksisforskning, som jeg henvender mig til.  

                                                           
8 R.G. henviser til Research Gates og papers, der er downloaded herigennem. Betegnelsen R.G. anvendes når de 
downloaded papers ikke har andre sidetal end de digitale. 
9 Med betegnelsen Play Design referer jeg til et emergerende tværfagligt designforskningsområde der inkluderer leg i 
designprocesser og i produkter og servicer, og som nu figurerer som selvstændigt tema på Design Research Study-
conferencen 2022   
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I det følgende introducerer jeg overordnet til programmet codesign for pædagogisk 

legepraksis. Programmets legeteoretiske baggrund udfoldes videre i afhandlingens teoriafsnit fra 

side 70.  

Programmet Codesign for Pædagogisk Legepraksis i skolen 
Programmet Codesign for Pædagogisk Legepraksis i skolen udkrystalliserer sig omkring 

begreberne leg og pædagogisk praksis. Disse begreber er velkendte i den pædagogiske 

professionskultur, men begrebssammensætning pædagogisk og legepraksis er foretaget af mig. Da 

begrebssammensætningen er ny, er det på sin vis også et nyt fænomen, som jeg i udgangspunktet 

ikke har hverken teoretisk eller empirisk viden om. Ikke desto mindre har jeg en forestilling om, 

hvad fænomenet kan indeholde, og hvad den tilhørende praksis skal kunne. Denne forestilling 

knytter sig til to praksisformer, nemlig legepraksis og pædagogisk praksis, men den knytter sig også 

til min måde at udøve codesign på. De to praksisformer henviser hver for sig til brede og komplekse 

fænomener, som er indlejrede i større teorikorpusser. Idet de to praksisformer sættes sammen og 

gøres til genstand for en codesignerlig undersøgelse, tilbyder de imidlertid også et særligt fokus og 

dermed en afgræsning. Det begreb, jeg anvender til at sammenbinde og afgrænse med, er et begreb 

om deltagelse. 

Deltagelse (participare (lat), teilnehmen (tysk) har i følge ordbogen (Ordnet.dk, u.å) fire 

betydninger på dansk: For det første at tage del i eller medvirke til noget i en aktivitet eller et 

fællesskab. For det andet at vise interesse for noget eller nogen. For det tredje at vise medfølelse. 

For det fjerde at handle således at man viser agtelse eller hengivenhed for nogen eller noget. Disse 

betydningslag spiller sammen i den måde deltagelse forstås og anvendes på i afhandlingen, for 

betydningslagene indikerer en sammenhæng mellem det oplevelsesorienterede, det 

indlevelsesorienterede og det handlingsorienterede. Jeg inddrager ligeledes deltagelsesbegrebet 

tvetydighed, idet begrebets positive konnotation peger på en væsentlig forudsætning og betingelse 

for demokrati; nemlig at ethvert individ, medborger, har eller kan finde deltagelsesmuligheder. 

Samtidig peger begrebets negative konnotation i en modsat retning, for deltagelse i fællesskaber kan 

også udviske individet, opsluge det, manipulere med og forføre det (Stensæth & Jensen, 2016). Vi 

har allerede i indledningen set, hvordan jeg brugte narrativet om Nana i Cafelegen til at påvirke 

pædagoger til deltagelse (indlevelse og handling) og til at se det, jeg selv ser; nemlig at Nana er et 

barn i legevanskeligheder.   

Det ambivalente deltagelsesbegreb er gennemgående, både når jeg taler om legepraksis og 

pædagogisk praksis, og når jeg taler om codesign. Den efterlader mig med en ambivalens i forhold 
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til positionerne inden for og uden for en given praksis. For i hvor høj grad kan vi sige, at deltagelse 

altid er et mål, eller hvad er det egentlig for en form for deltagelse, der hensigtsmæssigt kan tales 

om som ønskværdig og foretrukken? Sagt på en anden måde må deltagelse altid tage udgangspunkt 

i et etisk forhold til den enkelte og i ethvert individs mulighed for at handle sammen med andre som 

sig selv. Med reference til én af de centrale tænkere, som jeg i denne afhandling går i dialog med, 

nemlig filosof, lingvist og psykoanalytiker Julia Kristeva, kan vi slet ikke tale om deltagelse, hvis 

ikke spørgsmålet om det enkelte individ eller subjekt stilles (Kristeva, 2010). Et subjekt er i hendes 

definition det, som hos enhver: ”forblir åpent for å søke etter mening å deling” (s. 38). Et subjekt er 

derfor ikke en lukket enhed, ikke en kategori eller persona, men dét i individet, der vedvarende 

søger mening og udveksling med andre, og som derfor kan træde frem for os gennem sam-

handlinger. Hermed menes, at unikke individer uagtet deres eventuelt ulige sociale positioner og 

fysiske og intellektuelle formåen får mulighed for at være udforskende og handlende sammen. 

Samhandlinger kan i en Kristevask tænkning ses som et værn mod, at det enkelte subjekt opsluges 

og gøres til genstand for andres mere eller mindre idealistiske ideer. Man kan så at sige ikke handle 

for den anden, men sammen med. Pædagogen og empirijeget i den indledende fortælling kan ikke 

handle på vegne af Nana for at få hende med i legen, men må opmuntre til, rammesætte for 

samhandlinger. Dette er en væsentlig pointe i mit program, som ekspliciterer det omtalte forhold 

mellem den servicerende og den servicerede, og som stiller centrale spørgsmål til, hvad det vil sige 

at handle pædagogisk.   

I mit program står pædagogers betydning for børns leg og legedeltagelse forrest som det 

centrale forskningsobjekt. Den designorienterede intention gik i første omgang på at udvikle et 

repertoire af handlemuligheder, en række prototyper på designs for leg, som enhver pædagog ville 

kunne se sin egen faglighed udfolde sig i, og som han eller hun ville kunne gribe til, anvende, 

reflektere over og eksperimentere videre med. Et repertoire der som et inspirationskatalog 

fremadrettet ville kunne sættes i spil og videreudvikles på andre skoler. Som nævnt indeholdes i mit 

program en ambition om at gøre den genererede viden om pædagogisk legepraksis håndterbar for de 

pædagoger, jeg designer for og med. I en første illustration af mit forskningsprogram, ser vi, 

hvordan jeg forestillede mig selv i tæt dialog med Må-jeg-være-med følge pædagogerne i 

legeeksperimenterne. Jeg forestillede mig, at jeg efterfølgende kunne ælte i data og sammen med 

pædagogerne formulere og illustrere det omtalte repertoire af pædagogiske praksisser, som vi 

løbende kunne identificere som støttende for børns legedeltagelse. Mit oprindelige og indledende 
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Program for pædagogisk legepraksis kan illustreres på følgende måde, inspireret af Brandt og 

Binders model fra 2007 (Brandt & Binder, 2007).    

 

 

Figur syv: Første illustration af Program for pædagogisk legepraksis. De to skoler udgøres af hver en stor cirkel. I hver 

cirkel er der planlagt 6 design for leg (som efter pandemien blev til 5). Disse indeholder et antal legeeksperimenter 

markeret som krydser. De cirklende linjer marker, hvordan jeg forestillede mig mine analyser og refleksioner med 

behørig respekt for skolen som kontekst munde ud i en afhandling, indeholdende et handlingsrepertoire-katalog.   

 

Illustrationen viser, hvordan der på to skoler (markeret som to cirkler), parallelt skabes 6 designs for 

leg (markeret med mindre cirkler) med et vist antal legeeksperimenter i hvert design (markeret med 

små krydser). Illustrationen viser ligeledes, at jeg forestillede mig at de mange legeeksperimenter, i 

dialog med deres respektive kontekster og mit program, kunne udgøre det grundlæggende materiale 

for min undersøgelse. I det følgende udfoldes først, hvad det er for faglige grundantagelser, der er i 

mit program, dernæst inddrages min brug af codesign til at vise, hvordan og hvorfor programmet 

tvinger mig til at skifte retning og skabe andre eksperimenter.  

Grundantagelser om leg, legepraksis og legeoplevelse 
Den legeforståelse, som jeg tager udgangspunkt i, deles med Må-jeg-være-med-projektet og ser leg 

som et mål i sig selv. Leg forstås som en særlig værens- og udtryksform, som ikke skal føre til 

noget uden for sig selv; en værensform som for mange børn udgør selve deres tilgang til verden, 

afhængig af alder og muligheder. Når vi leger, er vi i et særligt nærvær, hvor ting, relationer og 

omgivelser indgår, gribes og forvandles til en del af legen, og børn er generelt tunet ind på denne 

tilstand, på at komme i leg og at have nogle at lege med (Bae, 2012a; Jørgensen, 2019a, 2019b; 

Skovbjerg, 2021). Ambitionen om at fremme børns legedeltagelse, knytter sig til en ide om leg som 

en særlig praksis, som ethvert barn skal finde egne måder at tage del i. Ideen er udsprunget af teori 
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om leg som en særlig orden (Jørgensen & Skovbjerg, 2020; Jensen et al., 2022; Sand et al. 2022; 

Skovbjerg et al., 2022) og i teori om leg som en stemningspraksis (Karoff, 2010; Skovbjerg, 2016). 

Den særlige tilgang til leg gør leg til en pædagogisk betydningsfuld og ambivalent affære, som 

deltagelsen i et codesign forløb omkring leg i skolen skal give pædagoger mulighed for at udforske 

sammen med mig. For hvis leg er en værensform og en særlig stemningspraksis, som de fleste børn 

er rettede mod, hvad gør det så ved et barn at være uden for legen? Og hvad er det for særlige 

legepraksisser, særlige handlinger, et barn kan have svært ved at identificere og opøve, men som er 

nødvendige for at komme med og opleve sig som del af samme legestemning?  

Omvendt kan vi opstille den hypotese, at hvis legens handlinger kan identificeres, kan der 

også eksperimenteres med at afprøve pædagogiske handlinger, som kan støtte børn i selv at opøve, 

afprøve og eksperimentere med disse legehandlinger, så de på sigt, måske, selv kan finde måder at 

tage del i legen på. 

 Når vi forstår forstå barnets legedeltagelse som et spørgsmål om at opøve specifikke 

handlinger, hvis opøvelse så igen tilbyder barnet den legeviden, det skal bruge fremadrettet, er vi i 

samklang med pragmatismens ide om, at mennesker tilegner sig viden gennem handling og 

deltagelse (Brinkmann, 2006; Dewey, 1938). Med pragmatismen gøres praksis til udgangspunkt for 

både erkendelse og videnskabelse, og det bliver de problemstillinger og situationer, der opstår i 

praksis som bestemmer, i hvilken retning og med hvilke metoder og teorier en undersøgelse kan 

udfolde sig. Antje Gimmler refererer til pragmatismens indtog i det videnskabsteoretiske landskab 

som udtryk for en ”praksisvending” og beskriver hvordan denne praksisorientering giver filosofien 

og videnskabsteorien en ny rolle:    

Pragmatismen har med sin version af en praksisteori altid vendt sig imod de negative 

konsekvenser af den platonisk-aristoteliske opfattelse af teori, praksis og poeisis, idet den 

nemlig resulterer i en ensidig udmærkelse af det kontemplative forhold til verden og en 

ligeså ensidig nedvurdering af det produktive og aktive forhold mellem menneske og verden 

(Gimmler, 2012, s. 43).  

Pragmatismen ligestiller og samler altså teori, praksis og poeisis (fremstillende gøren) og ophæver 

ideen om, at det kontemplative forhold til verden er andre forhold overlegent for i stedet at gøre det, 

der udfolder sig i praksis til udgangspunktet. I forhold til mit program kan vi forstå det sådan, at det 

er de konkrete legesituationer, som fx den med Nana og Cafelegen, der viser os, hvad det er for 

problemstillinger, vi skal søge at blive klogere på. Men legesituationerne peger også på, hvordan vi 

kan blive klogere og dermed på, hvad det er for videnskaber og filosofiske tilgange, vi har brug for. 

Gimmler fastslår, at videnskabsteoriernes og den fremstillende gøren står i et dynamisk forhold til 

hinanden, og derved gives filosofien en ny rolle.   
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Filosofiens rolle og selvforståelse bliver altså forandret i retning af at filosofi ikke kun 

analyserer verden men selv bidrager til forandring af verden. (Gimmler, 2012, s.44)  

I min optik handler filosofiens forandrede forhold til verden om at leve med filosofien; at tage 

filosofiens ide om at stille spørgsmål til det at være menneske til sig og give denne spørgen praktisk 

fylde. Det er efter min overbevisning det, der sker i leg. Nana har givet den eksistentielle spørgen 

fylde i forordet, da hun stiller spørgsmål til sin egen oplevelse af eksklusion: hvorfor leger de andre 

ikke med mig? Den legeforståelse, jeg inddrager i mit program og kalder et værensforhold, 

indeholder eksistentielle spørgsmål, men det er Nana, der afgrænser denne spørgen til at handle om 

præcis dette spørgsmål: spørgsmålet om at opleve sig inden for eller uden for.   

Programmets forståelse af pædagogisk praksis 
Ovenfor lod jeg Nana stille et eksistentielt spørgsmål, som samtidig er et spørgsmål, som er 

grundlæggende for legedeltagelsen. Vi ved fra pilotprojekterne, at børns oplevelser af at være i leg, 

og i god og dårlig leg, er mangfoldige og unikke. Børn kan altså have mange forskellige 

legepræferencer, som, måske, hænger sammen med deres legeerfaringer. Pragmatisk set vil en 

oplevelse af problemer føre til undersøgelser og eksperimenter, som kan løse problemet. Det kan 

godt være, at Nana er i gang med en undersøgelse, idet hun spørger mig om, hvordan man er kok, 

men undersøgelsen kan ikke fastholde hende i legen, når legen skifter. Hun får nye problemer. 

 Fra et pædagogisk perspektiv, vil pædagoger kun gå i gang med at undersøge og 

eksperimentere, hvis de oplever, at der er et problem. Imidlertid kan de kun vide, at der er et 

problem, hvis de ved, at barnet faktisk oplever et problem. Det vil i tilfældet med Nana sige, hvis de 

genkender den situation, hun er i, som en legesituation, hun søger at handle i. I mange tilfælde vil 

en pædagog måske ikke opdage, at Nana har legeproblemer, eftersom hun hvirvler rundt blandt de 

andre børn, ser glad ud og ikke ødelægger noget for de andre. Hun udgør ikke et problem for legen 

og for de andre børn. Desuden kan det være vanskeligt for pædagoger at bestemme problemerne i 

de forskellige legesituationer, da børn, som nævnt, har vidt forskellige legepræferencer. Mine 

grundlæggende antagelser om, hvad pædagogisk legepraksis er, kan derfor ikke hvile på 

pragmatikken alene. Det kan den ikke, fordi pragmatikken – i Deweys version - tager konkrete 

problemer som afsæt for eksperiment og handling, men i den pædagogiske verden findes et hav af 

situationer, som ikke kan karakteriseres som problemer, der kan løses, men som ambivalente 

situationer, der skal ageres indlevende i. Derfor må fænomenologien og hermeneutikken tages til 

hjælp. For mens hermeneutikken betoner betydningen af fortolkning og forståelse i samværet 

mellem mennesker, betoner fænomenologien den unikke oplevelse omkring et givent fænomen. Jeg 



34 
 

forstår i afhandlingen fænomenologien med udgangspunkt i den hollandske fænomenolog og 

pædagogiske teoretiker, Max van Manen.  

Max van Manen sætter, som jeg gjorde med Schön, den pædagogiske relation mellem det 

enkelte barn og pædagogen selv som centrum for praksis. For van Manen må denne handling 

imidlertid være fænomenologisk indstillet på lydhørhed og omtænksomhed over for det 

situationelle, som den pædagogiske relation udfolder sig i og skaber. Den må bero på en særlig 

”child sense”. Det betyder ”sensing or knowing about how young people experience things, what 

they think about, how they think, how they look at the world, how they act, and most importantly, 

how each child is a unigue person” (van Manen, 2015, s. 77).  

Van Manen definerer således pædagogisk praksis som knyttet til handlinger, der er 

forankrede i en sensitiv og åben barnesans. En barnesans, der er fleksibel og lydhør over for ethvert 

barns unikke eksistens og oplevelse af verden. En barnesans, som han anser for helt grundlæggende 

for overhovedet at kunne kalde en handling pædagogisk. En sådan tilgang til pædagogisk praksis 

fordrer jf. van Manen udviklingen af professionel takt og evne til at få øje på de særlige 

pædagogiske øjeblikke, hvor handling er påkrævet. Van Manen beskriver det således:  

the pedagogical moment is embedded in a situation where something pedagogical is 

expected from us, and in which we subsequently are oriented to that which is in the best 

interest or ’good’ of the child or these children. We must act. (van Manen, 2015, s. 12). 

En pædagogisk situation indebærer altså en form for handletvang. Med van Manen kan pædagogisk 

praksis ikke baseres på en instrumentel tilgang til handling, for den indbefatter en 

situationsfornemmelse for, hvordan et pædagogisk øjeblik kan genkendes, gribes og handles 

taktfuldt på og i fuld anerkendelse af den kompleksitet og uforudsigelighed, som rummes i et sådant 

øjeblik. Jeg vil sige, at det i forhold til leg handler om for pædagoger at opøve resonans over for de 

legesituationer, som kan opstå i en skolekontekst, så situationerne rent faktisk genkendes som 

legesituationer, der fordrer bestemte typer af handlinger. Men med reference tilbage til kapitel 1 og 

FN’s Bemærkning er det ikke nok at opøve legesensitivitet. Pædagogisk legepraksis må også handle 

om at kunne rammesætte eller designe for, at leg og legesituationer overhovedet kan opstå i skolen. 

For ellers er alt for mange børn, der ikke får opøvet tilstrækkelig legeerfaring til på egen hånd tage 

del i skolens legemiljø.  

 I den indledende fortælling får børnene hjælp, da pædagogen og empirijeget spontant 

opdager og eksperimenterer med henholdsvis materialer og handlinger i forhold til leg. Men i det 

lange løb var det ikke nok for Nana. Derfor bliver det interessant at undersøge, om vi gennem 

designs for forskellige lege kan finde flere måder at rammesætte og handle legesensitivt på og i 
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forhold til forskellige børn. Pædagogisk legepraksis i mit program handler både om at designe for at 

leg kan ske og om at genkende legesituationer som pædagogiske øjeblikke, der kan handles på.    

Codesign som en fænomenologisk tilgang og et etisk anliggende 
Som nævnt, er jeg optaget af codesign som en forskningspraksis, der baseres på genuine 

partnerskaber. Disse etableres jf. Simonsen og Robertson gennem kreative, kollektive diskussioner 

og refleksioner over praksis, der involverer alle deltagere og baseres på gensidig tillid (Simonsen & 

Robertson, 2013, s. 5). En codesigntilgang handler ikke om at gennemføre på forhånd planlagte 

aktiviteter, men om at skabe muligheder for pædagogernes deltagelse i designprocesser gennem 

inddragelse og afprøvning af forskellige æstetiske udtryksformer og teknikker (Brandt et al. 2013).   

I min optik kræver en sådan forskningspraksis en tilsvarende lydhørhed over for deltagende 

pædagoger, og det der i skabende, fortællende og performative processer viser sig som 

betydningsfuldt for dem, som den jeg ovenfor bestemte som en pædagogisk forholdemåde over for 

børn. Altså må jeg aktivere og dyrke en fænomenologisk funderet menneskesans; jeg må udøve en 

pædagogisk codsignerpraksis. Dermed er den codesignerlig forskningspraksis ikke kun et 

spørgsmål om at organisere og skabe rammer for at mine partnere vedvarende kommer til orde, 

omend det er ét vigtigt parameter for udvikling af partnerskabet. Et andet parameter handler om min 

egen tilstedeværelse og måde at engagere mig på i det felt, som er mine partneres livsverden 

(Jørgensen et al., 2021). Af den grund er codesign for mig, som for andre, en fænomenologisk 

tilgang (Akama & Prendiville, 2013; Pink et al., 2017, s. 8). Akama og Prenderville bestemmer det 

fænomenologiske i codesign som et spørgsmål om at udvikle empatiske forbindelser og forståelser 

af mennesker og deres kontekster. De understreger således: 

We see co-designing as a reflexive, embodied process of discovery and actualisation, and it 

is an integral, on-going activity of designing services. Codesigning can catalyse a 

transformative process in revealing and unlocking tacit knowledge, moving people along on 

a journey to ‘make real’ what proposed services might be like in the future (s. 30). 

Codesign i et fænomenologisk perspektiv kan altså være katalysator for transformative processer, 

der afslører kropsligt lagret viden om den praksis, som vi er sammen om at undersøge. Min 

codesignpraksis lægger sig op ad det, der af Mattelmäki, Vaajakallio og Koskinen benævnes 

empatisk design, og som er karakteriseret af en ambition om gennem design at undersøge 

“experiences, meaningful everyday practices and emotions” (Mattelmäki et al., 2014, s. 67). Dette 

peger for mig at se på fænomenologi. Ved at være lydhøre over for det, der viser sig i og som følge 

af codesignprocesser; ved at mærke efter hvad det er for en sårbarhed, der kan være i den kropsligt 

lagrede viden, som vi forløser, kan vi i fællesskab – måske - få øje på særlige knaster, ting, der må 
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svares på, for at nye handlinger overhovedet fremadrettet kan opleves meningsfulde og nødvendige 

for de pædagoger, der skal udvikle dem. Codesign i den optik er derfor et etisk anliggende. Det 

handler om at navigere omsorgsfuldt mellem nutid, fortid og fremtid i en forskningsproces, der er 

optaget af at forandre i en i forvejen foranderlig verden.       

Når jeg positionerer mig i et RtCoD-projekt med en fænomenologisk grundindstilling, gør 

jeg det med en ambition om at inddrage pædagoger mest muligt i udforskningen af, hvad 

pædagogisk legepraksis i en skoleramme kan være og fremadrettet blive. Derfor eksperimenterer 

jeg løbende med at rammesætte pædagogernes deltagelse i såvel idegenereringsprocesser, 

formulering af problemstillinger og indsigter, som i diskussioner og analyser, der kan pege mod en 

mulig fremtidig udvikling af praksis. Ligeledes anvender jeg deres optagetheder som pejlemærke 

for, hvad vi skal holde øje med. Citaterne herunder fra en tidlig læseworkshop på Brumbasseskolen 

er eksempler på, hvordan pædagogernes optagetheder gøres til pejlemærke for mulig forandring.  

Det er jo den legende tilgang, det er jo det, vi kan som pædagoger. Vi skal sgu ikke stå inde 

i klasselokalet og undervise og alt muligt. (3) 

Et andet tidligt citat fra samme dag peger lidt i samme retning:  

 Vi skal give legen pædagogisk værdi (3) 

Begge citater peger på at noget af det, der måske kan gøre udviklingen af pædagogisk legepraksis 

mulig, er når udviklingen opleves som meningsfuld i forhold til en grundlæggende forståelse af, 

hvad pædagogisk faglighed er. Begge citater rummer en vision om, at leg og pædagogisk praksis 

kan tænkes sammen og understøtte oplevelsen af at være en fagperson; en pædagog med en legende 

tilgang, som giver legen pædagogisk værdi.  

Med det for øje og i forlængelse af min definition af pædagogprofessionens serviceforhold, 

som en professionel relation mellem barn og pædagog, henter jeg inspiration hos Lucy Kimbell og 

hendes forståelse af services, som noget der er “enacted in relations between diverse actors, rather 

than a specific object to be designed” (Kimbell, 2011, 42). Hermed bliver codesign for leg netop et 

spørgsmål om at udforske de værdier, der kommer til udtryk undervejs i designprocesserne. Jf. 

citaterne antydes i de første workshops en sammenhæng mellem det legende og det 

pædagogfaglige. Men da vi går i gang med at skabe legeeksperimenter, opstår der uro. Det er, som 

om der i begyndelsen af projektet er diskrepans mellem deltagelse i faglige dialoger om leg og 

deltagelse i design for leg. Et helt centralt opmærksomhedspunkt i forlængelse heraf er derfor at 

holde øje med, hvordan denne diskrepans bevæger sig i løbet af den tid, som forskningsprojektet 

strækker sig over. Tidsaspektet er et særligt omdrejningspunkt lige som de kontekstuelle 
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betingelser. Derfor bliver et fokus for os, jeg og pædagogerne, at være på udkig efter de forskellige 

måder at udøve pædagogisk legepraksis på, som kan vise sig over tid.  

Lucy Kimbell siger videre om design for service: ”what is behind design is not an end 

result, but rather a platform for actions with which diverse actors will engage over time” 

(Kimbell, 2011, p. 45). 

En platform for handlinger korresponderer på mange måder med min forestilling om et idekatalog. 

Men som vi skal se, kan en platform for handlinger også udgøre et komplekst korpus af 

deltagelsesmuligheder og -positioner i forhold til leg i skolen, som forskellige pædagoger over tid 

kan relatere til. Dette korpus af deltagelsesmuligheder viser sig gradvist og parallelt med, at jeg 

opgiver ideen om idekataloget. Jeg opgiver ideen, fordi det er meget sværere for pædagogerne at 

komme i gang med at designe for leg, end jeg havde forestillet mig. Den omtalte diskrepans mellem 

italesatte værdier og mulige handlinger kræver opmærksomhed.  

Skift i programmet som følge af codesignprocesser 
Som nævnt forstår jeg pædagogisk praksis som hvilende på situationsfornemmelse, taktfuld 

lydhørhed og barnesans. En af de faglige grundantagelser i mit program, som henter belæg i 

pilotprojekterne og, som vi skal se i kapitel 4, i anden forskning, er imidlertid, at pædagogernes 

legeviden i udgangspunktet er utilstrækkelig for at kunne udøve en taktfuld, sensitiv, situationel – 

og dermed i dette programs optik - pædagogisk legepraksis, der kerer sig om de børn, der er eller 

kommer i legevanskeligheder (Jørgensen & Skovbjerg, 2020). Det er som en følge af denne faglige 

grundantagelse, at jeg i første omgang formulerer mit program. På det tidspunkt forestillede jeg 

mig, at vi sammen kunne udforske denne videnskløft mellem pædagogers legeviden, børnenes og 

min egen og herigennem danne os et indtryk af, hvad pædagogisk legepraksis kan være. Imidlertid 

viste det sig, at pædagogerne ikke manglede viden; de havde bare en helt anden viden. Deres viden 

gjorde det meget sværere for dem at designe for leg, end jeg havde forestillet mig. Den viden, der 

gjorde design for leg vanskelig, var kort fortalt, at børn ikke leger frit når voksne er til stede. Altså 

at fri leg betyder voksenfri. Den viden havde jeg i udgangspunktet svært ved at acceptere som 

viden. Det til trods for at der også findes forskning, der understøtter viden om, at børn ikke oplever 

at være i leg, når der er professionelle voksne til stede (LEGO-fonden & MandagMorgen, 2021), 

især hvis børnene er vant til mange voksenstyrede aktiviteter og kontrol (McInnes et al., 2011). At 

pædagogerne holdt så fast i denne viden om, at børn ikke kan lege frit, når voksne er tilstede, vakte 

alligevel undren hos mig. Men det fik også direkte betydning for de skift, jeg i dialog med 

programmet foretog. Først og fremmest, fordi det var viden, der holdt pædagogerne væk fra legen 

og fra de børn, der kommer i legevanskeligheder. Det var altså viden, der forhindrede pædagogerne 
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i at undersøge og udvikle deres legepraksis, hvilket er kernen i mit andet forskningsspørgsmål og 

mit program. Det var også en viden, der gjorde det yderst vanskeligt for pædagogerne overhovedet 

at designe for leg. Helt konkret gav de udtryk for, at det føltes forkert: ”Det kan jeg næsten ikke 

bære”. Denne type af ytringer indikerede, at der ikke blot var talt om modstand mod nye måder at 

agere og handle på, men om at det føltes forkert, og som om jeg opfordrede dem til at handle 

upædagogisk. En sådan sårbarhed omkring legeforståelsen og pædagogers egne rolle i forhold til 

leg, kunne jeg ikke sidde overhørig. Derfor besluttede jeg som supplement til legeeksperimenterne 

at lave først et legerefleksionseksperiment, siden et kombineret lege- og 

legerefleksionseksperiment. Hermed håbede jeg på, at vi sammen kunne udforske de 

legeforståelser, der virker i skolen i dag, samt at vi ved at grave i den tavse, uartikulerede viden om 

leg kunne undersøge, hvorfor nogle handlinger i forhold til leg opfattes som mulige, pædagogiske 

handlinger, mens andre opfattes som helt umulige. Det forekom mig at være et nødvendigt skifte, 

hvis ideen om codesign skulle opretholdes. I illustreret form ser mit program herefter således ud:  

 

 

Figur 8. Program for pædagogisk legepraksis som det endte med at se ud med fire designs for leg på hver 

skole, samt et legerefleksionseksperiment, Dramatisk refleksion og et kombineret lege- og 

legerefleksionseksperiment, Påklædningsdukkeeksperimentet. Desuden indgår en afsluttende Designteori om 

udvikling af pædagogisk legepraksis med en Model, Designprincipper og en Legesag til pædagoger.  

 

Illustrationen viser stadig de to skoler som store cirkler med små design for leg-cirkler og 

legeeksperimenter som krydser. Med en skravering af to designs for leg vises, at jeg i mit projekt nu 

begrænser mig til at se på fire designs for leg med tilhørende legeeksperimenter. Men derudover 

viser illustrationen to nye eksperimenter, som har fået helt konkret fylde på tegningen. Jeg bruger 
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DBR-modellen til at påpege den designproces mellem kontekst, lab, eksperiment og refleksion, som 

de nye eksperimenter indeholder, og som yderligere udfoldes i kapitel 6. Det første af de nye 

eksperimenter er det legerefleksionseksperiment, som hedder Dramatisk Refleksion. På tegningen er 

dette placeret i forlængelse af de designs for leg, der udfolder sig på de to skoler, da disse danner 

kontekst for Dramatisk refleksion. Det er, fordi det opleves svært for pædagoger at designe for leg, 

at legerefleksionseksperimentet Dramatisk refleksion kommer til. Det næste eksperiment hedder 

Påklædningsdukkeeksperimentet. Dette skabes som en følge af to forhold, nemlig en øget interesse 

hos pædagogerne for børns legeoplevelser samt det forhold, at Dramatisk refleksion kun vakte 

resonans på den ene skole, mens der på den anden skole var en vis tøven over for eksperimentet. 

Derfor lavede jeg et nyt eksperiment; et kombineret lege-og legerefleksionseksperiment. I 

illustrationen er Påklædningsdukkeeksperimentet placeret således at Dramatisk 

refleksionseksperimentet kommer til at udgøre konteksten for dette. Begge disse nye eksperimenter 

afprøves på begge skoler. Ud over de to nye eksperimenter indeholder tegningen en afslutning i 

form af den nævnte designteori om udvikling af pædagogisk legepraksis indeholdende en Model 

over pædagogpositioner i leg, 9 Designprincipper og en Legesag for pædagoger, der vil lege med 

deres legepraksis. Designteorien med dens tre konkrete designprodukter erstatter ideen om lave et 

inspirationskatalog. De stiplede linjer i illustrationen viser mine labyrintiske bevægelser i et 

feltarbejde, der går gennem alle eksperimenter og er i dialog med mit program. 

Skift af position i forhold til det rammesættende projekt 
Vi ser ovenfor, at jeg ved hjælp af min RtCoD tilgang gennem projektperioden foretager skift inden 

for programmets ramme. Idet jeg skifter fokus fra primært at lave deltagerobservationer i 

legeeksperimenterne til at skabe nye eksperimenter, forgrunder jeg den codesignerlige 

forskningspraksis, hvori samarbejde, relationsskabelse og kollektiv kreativitet kommer i centrum. 

Det gør jeg, fordi jeg vælger at følge mine partneres optagetheder. Men hermed skifter jeg også 

position i forhold til Må-jeg-være-med-projektet, idet mit primære forskningsdomæne nu bliver det, 

der for det overordnede projekt er refleksionsdomænet. Jeg trækker mig gradvist væk fra 

legeeksperimenterne i design for konstruktionsleg og design for dramatisk leg og bruger i stedet 

min tid på at skabe forskellige former for refleksionsworkshops og refleksionseksperimenter. 

Herunder bruge jeg den DBR-model, der er fælles for hele Må-jeg-være-med-projektet til at skabe 

transparens over, hvordan mit skifte i programmet forandrer min position i Må-jeg-være-med-

projekt.  
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Figur 9 viser med DBR modellen, hvordan ph.d.-projektet (den lille model), placerer sig i forhold til det rammesættende 

Må-jeg-være-med-projekt (den store model). 

 

Hvis vi anvender DBR-modellen på ph.d.-projektet, kan vi sige det på følgende måde:  

Kontekst: Det store Må-jeg-være-med og de første designs for leg udgør konteksten for de 

legerefleksionseksperimenter, som pædagogerne og jeg vier tid i den anden halvdel af 

projektperioden. 

Lab: Pædagogerne og jeg forbereder forskellige måder at reflektere over leg på både med og uden 

børn. 

Eksperiment: Eksperimenterne udføres. I Dramatisk Refleksion er det primært pædagogerne der 

eksperimenterer (Jørgensen et al., 2021; Jørgensen et al., (in review). Det er primært mig, der 

eksperimenterer i Påklædningsdukkeeksperimentet. 

Refleksion: Vi reflekterer i fællesskab over de indsigter, vi får gennem de to eksperimenter. 

 

Figur 10 viser mit eksperimenthierarki. De øverste designs for leg fungerer som overordnede eksperimenter, mens 

Dramatisk Refleksions eksperimentet og Påklædningsdukkeeksperimentet er de to eksperimenter, der opstår som en følge 

af codesignprocesserne omkring Designs for leg. Klammerne indikerer tid. 
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Illustrationen viser, hvordan de to nye eksperimenter udfolder sig i sidste halvdel af min 

empirigenererende periode. Klammerne angiver, at det hele på et tidspunkt foregår samtidigt, hvilket 

er grunden til, at jeg overlader deltagerobservationsposten i pædagogernes legeeksperimenter 

gradvist til det øvrige forskningsteam. Men samtidig påvirker legerefleksionseksperimenterne 

sammen med tiden pædagogernes fortsatte engagement i at designe for leg. Hermed bidrager ph.d.-

projektet til dynamikken i det store projekt.  

Den første illustration ovenfor, figur 9, anvender DBR-modellen til at underbygge og skabe 

transparens om den vanskelige balance mellem på den ene side at bidrage til sammenhængen i et 

større og rammesættende projekt, som jeg er del af og forpligtet på, og på samme tid bedrive 

selvstændig forskning, som det kræves af et ph.d.-projekt.  

Den anden illustration, figur 10, viser eksperimenthierarkiet i mit eget selvstændige projekt.  

Forholdet mellem codesign, RtD og DBR, som er diskuteret i dette afsnit, er formuleret som 

fulpaper og præsenteret ved NORDES konferencen 2021, Matters of Scale (Jørgensen et al., 2021). 
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KAPITEL 3:  

SAMARBEJDSFLADER SOM FØDSELSHJÆLPERE FOR ET FORSKERJEG 
 

 

Den proustske åkande 

Længere henne blev flodens frie løb standset af vandplanter. Først optrådte de isolerede, som f.eks. 

en åkande, der var så uheldig anbragt på tværs af strømmen, at den aldrig var i hvile, men ligesom 

en mekanisk færge ustandseligt blev drevet fra den ene bred til den anden og syntes at måtte 

gentage denne dobbelte overfart i al evighed. Når den blev drevet ind mod bredden, foldede dens 

stilk sig ud og strakte sig i hele dens længde, men i samme øjeblik den var ved at nå bredden, greb 

strømmen den igen, stilkens grønne reb foldede sig atter sammen om sig selv og førte den arme 

plante tilbage til det man med så meget des større ret kunne kalde dens udgangspunkt, som den 

ikke blev der blot et øjeblik, men straks på ny måtte begynde sin rejse i modsat retning. På alle mine 

spadsereture genfandt jeg altid denne åkande i den samme situation. (Proust, 1963, s. 175) 

 

 
Figur 11: En åkande fra et online billedearkiv 
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Med Marcel Proust på sporet efter en codesignerlig forskningspraksis. 
I forrige kapitel så vi, hvordan jeg i kraft af min codesigntilgang fandt en måde at løsrive mit eget 

projekt fra det store Må-jeg-være-med projekt uden at tabe dialogen med det store projekt af syne. I 

dette kapitel skal vi se, hvordan jeg med udgangspunkt i ph.d.-projektet udvikler mig til en bestemt 

slags forsker.  

Jeg indledte kapitlet med at citere fra Marcel Proust´s roman ”På sporet af den tabte tid”. Et 

citat, hvor en åkande, der på naturlig vis er fanget og fastholdt af flodens løb, anvendes som metafor 

for mennesker, der ikke rigtigt kan komme ud af stedet. Selvom de af al magt ønsker at slippe fri og 

komme videre. For Proust er denne åkande et billede på vanens magt og på ”visse neurasteniske 

menneskers” tendens til hele tiden at løbe rundt i de samme cirkler, omend de tror, de er i færd med 

at bryde vanen og gøre noget andet, end de plejer. Min pointe er (som det også er Prousts), at det er 

almenmenneskeligt og ikke forbeholdt neurastenikere at sidde fast i de samme handle- og 

tankemønstre eller at forsøge at bryde disse faste mønstre på nøjagtigt samme måde som altid, 

hvorfor man ikke egentlig slipper fri, før man så at sige snubler over en dybere og transformativ 

indsigt. Denne snublen sig til transformativ indsigt beror imidlertid ikke kun på en tilfældighed. 

Man må så at sige gøre det muligt at snuble, man må arbejde på, at indsigter kan vise sig, man må 

arbejde sig fri af det vante. En af de bedste måder at forberede sig selv på nye indsigter er ifølge 

Proust at gøre sig den anstrengelse, det er, at bevæge sig. Flytte sig således, at man ser tingene, 

menneskene og, ikke mindst, sig selv fra en anden vinkel og med en ny linse. Den mest frugtbare 

bevægelse er den, hvor man flytter sig ind i samvær med et menneske, der er vidt forskellige fra én 

selv.  

Det var netop af den grund (og det er en advarsel mod at leve i en alt for intellektuel 

atmosfære), fordi hun var så forskellig fra mig, at hun havde befrugtet mig gennem sorgen. 

Ja, endog lige straks ved den simple anstrengelse, det koster én at forestille sig, hvad der er 

forskelligt fra én selv (Proust, 1964, s. 218)  

Med det citat trækker jeg Marcel Proust ind i hjertet af min codesigntilgang, idet pædagogerne 

tilhører gruppen af mennesker, der jf. Proust ikke lever i en ”alt for intellektuel atmosfære”. Derfor 

kan de - alene på grund af deres forskellighed fra mig (som netop risikerer at leve i en alt for 

intellektuel atmosfære) - udfordre min tanke. Med reference til det foregående kapitel kan vi sige, at 

samarbejdet med pædagogerne, ambitionen om partnerskab, forhindrer mig i at placere mig selv i et 

rent kontemplativt forhold til den verden, det genstandsfelt, jeg undersøger. Inspireret af Proust vil 

jeg opholde mig ved nogle af de oplevelser af anderledeshed, jeg har haft omkring dette partnerskab 

med pædagogerne. Når jeg derfor i kapitlet stiller skarpt på samarbejdsflader, mener jeg altså 
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samarbejdsfladerne omkring mit partnerskab med pædagogerne. Konkret forfølger jeg empirisk 

nogle af de steder, hvor de forskningspraksisser, jeg er i færd med at udvikle, rystes og skaber en 

form for dilemma eller uro i min relation til pædagogerne og mig selv. Kapitlet er optaget af at 

eftersøge det, der gør at jeg udvikler mig til én bestemt slags forsker imellem egne vanemæssige 

forståelser og nye perspektiver. Perspektiver som er initieret af partnerskabet med pædagogerne.  

I det forrige kapitel indikerede jeg, at rutiner og tænkemåder ikke er så ligetil at slippe for 

pædagogerne; at pædagogernes viden om leg påvirker deres lyst til at skabe legeeksperimenter. 

Metaforisk talt kan vi sige, at kravet om at lave legeeksperimenter fik flodens vande omkring den 

daglige praksis til at bølge og skvulpe for pædagogerne, og fordi jeg ønskede at blive klogere på 

dette skvulperi, ændrede jeg retning i mit projekt. Fokus i kapitlet her er imidlertid min egen 

åkande, og hvordan den i kraft af forskellige samarbejdsflader omkring partnerskabet vipper og 

slipper og får mig til – momentvis - at flyde frit, samt hvad jeg gør for ikke at flyde så meget med 

strømmen, at jeg mister forbindelsen til sagen eller programmet.  

 Kapitlet tager udgangspunkt i 3 empiriske eksempler, hvor andre af projektets aktører 

påvirker og berører partnerskabet mellem os på måder, der får mig til at stille spørgsmål til mig selv 

som forsker i leg og pædagogisk praksis: Det første opstår i samarbejdsfladerne mellem mig selv, 

legen, pædagoger, børn og forælde. Det næste opstår i samarbejdsfladerne mellem mig selv, legen, 

pædagogerne og forskerteamet. Det tredje opstår i samarbejdsfladerne mellem mig selv, 

forskerteamet, pædagogerne, min fortid og min fremtid.  

På glatis i samarbejdsflader mellem leg, børn, forældre og pædagoger     
Børns familier er naturligvis helt konkrete aktører i projektet. I første omgang fordi de har givet 

samtykke til, at jeg, og Må-jeg-være-med projektet, må bedrive forskning sammen med deres børn. 

Men børns familier, forældre og bedsteforældre og søskende er også konkret til stede i hverdagen på 

skolerne, særligt i SFO-tiden, hvor der hele tiden er børn, der hentes og forældre, bedsteforældre og 

ældre søskende, der stopper op for at sludre med en pædagog eller nogle børn, eller som spørger 

direkte til min tilstedeværelse og til mit projekt. Det skal nævnes, at i begge forældregrupper har jeg 

mødt tidligere studerende fra pædagoguddannelsen. Mennesker jeg allerede før projektet har 

opbygget en relation til, og som udtrykker glæde over at legen er på dagsordenen – eller over at 

hilse på mig og mindes studietiden. 

 I eksemplet herunder skal vi se, hvordan jeg midt i en deltagerobservation af en leg, rystes 

ud af min forskerrolle og efterfølgende følger Proust’s opfordring til at forestille mig, hvad der er 

forskelligt fra mig selv; nemlig et pædagogperspektiv – og herfra tilbage til forskerjeget.  
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Jeg sidder på gulvet sammen med børnene og leger med påklædningsdukker. Aksel er ved at 

sætte elefantsnot (klæbegummi) på sin dukke, så den får både bryster og tissemand. Vi 

snakker om, hvor store de bryster skal være. En forælder kommer hen og siger hej. Jeg siger 

hej nede fra gulvet og skråt op. Så spørger hun, hvad jeg hedder. Jeg tøver, men rejser mig. 

Vender mig bort fra legen og præsenterer mig. Jeg fortæller, at jeg er en del af det 

legeprojekt, der er herude, og at det er derfor, jeg sidder og leger med påklædningsdukker. 

Moren siger ’Aha’. Hun lyder glad og spørger, om ikke det er en sjov leg, og det bekræfter 

jeg. Jeg får ikke spurgt om, hvem hun er mor til, men sætter mig tilbage til børnene. I 

mellemtiden har Aksel givet sin dukke noget tøj på. Han taler om, at den altså stadig har en 

tissemand. Moren er der endnu. Jeg forsøger at dele min opmærksomhed lidt op. Jeg 

forklarer moren, at det egentlig er en supermand, men at man godt kan komme i tvivl, om 

det er en supermand eller en tissemand. Jeg fniser lidt. Nu går børnene i gang med at 

fortælle moren om den figur, der også havde bryster. Moren spørger så, om det er en 

superkvinde. Børnene overvejer. Adam taler om Supergirl: ’det er lige som en supermand, 

det er bare en pige’ (37)    

I fortællingen justerer empirijeget sin deltagelse i legen, da moren kommer. Hun forsøger at 

præsentere sig, projektet og den konkrete leg på én gang uden at vide, hvem moren egentlig er mor 

til. Moren ser ud til at sige ja til legen og bidrager med en ide, som børnene tager til sig. Morens 

tilstedeværelse gør dog empirijeget usikker på sin rolle både som forsker – der forsker i morens 

barn (måske) og som voksenleger – der leger med morens barn (måske). Empirijegets usikkerhed 

reflekterer forskerjeget og de forskningspraksisser, som jeg udøver. Den første forskningspraksis 

handler om, hvordan jeg laver deltagerobservationer på leg i en SFO, hvor mange mennesker går til 

og fra. I første omgang søger jeg at bevare nærværet med børnene og blive i legen. Jeg ønsker ikke 

egentlig at gå ud af legen, men da moren spørger direkte til, hvem jeg er, træder jeg ud af legen og 

af deltagerobservationen for at præsentere mig selv, projektet og den konkrete leg. Helt konkret 

rejser jeg mig, jeg distancerer mig fra børnene på gulvet og fra legen. Jeg bliver usikker på, hvordan 

moren oplever tissemandsdelen af legen og joker lidt med det. Jeg forsøger at finde en 

kommunikationsform, der er legende, samtidig med at jeg prøver at give hende de oplysninger, hun 

har efterspurgt. Eksemplet er ikke enestående. Tilsvarende situationer opstår ved flere lejligheder. 

Forældres tilstedeværelse får den virkning på mig, at jeg ikke altid udøver deltagerobservationer 

ved at engagere mig fuldt og helt i legen med børn og pædagoger, men i stedet har et refleksivt øje 

på mine egne interaktioner og – ikke mindst – min legepraksis. Fordi jeg falder ud af én 

forskerpraksis, deltagerobservation, for at påtage mig en anden, information og relationsdyrkelse 

med sekundære aktører, får det mig til at reflektere over mine samarbejdspartneres mulighed for at 

udøve deres faglighed i skolen. Konkret mærker jeg på egen krop, hvor synlige pædagogerne er, når 

de udøver deres praksis, og hvor svært det kan være lige at gribe øjeblikket med et barn og så 

samtidig få forklaret forældre, hvad det pædagogiske er, som man har gang i med børnene. I min 
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forståelse er det mest pædagogisk at sige ja til legen og børns ideer, inklusivt tissemanden, men er 

det til at gennemskue for udenforstående hvorfor? Åkandemetaforen får mig til at tænke på, at 

denne oplevelse af at blive betragtet må blive en vane for pædagogerne. Noget man indretter sig 

efter, og som spiller ind på den måde, man agerer på. Måske betyder det, at man søger at agere på 

måder, der ikke kan misforstås og skabe turbulens i floden. Hvis det er rigtigt, hvad betyder det så 

for, om en pædagogs legepraksis kan udfolde sig i skoleregi? Jeg stiller spørgsmålet til 

pædagogerne. Anton svarer med et eksempel:  

Den der med der lige kommer en forælder og siger, at ens barn godt lige kan være med i en 

leg – det kan jo godt være, pædagogen lige har sagt nej til drengen, fordi nu er de her børn 

fra 0. lige i gang med at øve en leg, og man ved bare, at hvis ham fra 2. kommer med, så vil 

legen ændre sig og nogle af de andre falde ud. Men forælderen vil måske insistere ’det er 

bare lige 10 minutter, så henter jeg ham’, så skal sådan et nej også kunne begrundes over 

for en forælder. (92) 

Eksemplet peger på, at pædagogisk legepraksis ikke kan være løsrevet sin kontekst, og at det med 

fagligt kort at kunne begrunde sine legehandlinger er en del af pakken. Men er det også inkluderet i 

de forskningspraksisser, der udfolder sig omkring legen? Indebærer deltagerobservationer i leg, at 

man griber enhver chance for at begrunde sine handlinger i leg, at man så at sige tager del i 

formidlingsaspektet af det pædagogiske omkring legen, eller fordrer det tværtimod, at man fra 

starten gør mere ud af at informere forældre og andre aktører om, at man som legeforsker finder det 

vigtigt at prioritere nærværet med legen og børnene, og at forældrene ikke skal forvente, at man 

afbryder sig selv, når de træder ind i et rum? Begge veje kan være veje at gå for en legeforsker, idet 

begge veje – når de opdyrkes og forfines – kan være med til at vise vigtigheden af leg, af 

legenærvær og af, hvad forskning i leg indebærer.     

Oplevelsen af at være fanget i samarbejdsflader   
Det næste eksempel er en fortælling, der involverer legen, børnene, pædagogerne og 

forskningsteamet. Fortællingen udspiller sig på en refleksionsworkshop på Søhesteskolen, hvor 

pædagogerne og jeg reflekterer over de første ugers eksperimenter under design for dramatisk leg. 

Én af pædagogerne, Mogens, er voldsomt ophidset over, at de kvantitative forskere vil tage 

børnene ud til interviews midt i legen. ”I kommer her og siger, vi skal sætte fokus på leg, og 

når vi så gør det, så kommer I og ødelægger legen.” Jeg forsøger på bedste vis at forklare 

de metodiske baggrunde for den kvantitative forskningspraksis, mens jeg desperat forsøger 

at anvende de ord, som jeg har hørt Andreas10 bruge. Samtidig vil jeg gerne anerkende, at 

pædagogen oplever, at hans legeeksperimenter forstyrres. Det lykkedes ikke ret godt for mig 

at berolige og forklare, for jeg er egentlig optaget af at parkere samtalen. Jeg lytter ikke 

                                                           
10 Andreas i fortællingen er Andreas Lieberoth som står for den fjerde WP 
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ordentligt efter. Jeg har en anden dagsorden. En dagsorden der handler om mit eget 

underprojekt. Men jeg er også irriteret, fordi han italesætter sig selv som uden for projektet, 

selvom vi nu har knoklet på med legeeksperimenter sammen i mere end et år. Efterfølgende 

kommer en anden pædagog Trine, hen til mig. Hun siger: ”Måske kunne du have sagt, at 

hvis nu man står midt i et kemisk eksperiment, og det er vigtigt at måle temperaturen, kan 

det jo ikke nytte, at man venter til hele forsøget er feset ud”.  (44) 

Fortællingen viser et eksemplet på, at jeg bliver fanget i en eller anden form for loyalitetskonflikt 

mellem mine partnere, legen og børnene og så mit forskerteam. Antropologen Deepa S. Reddy 

beskriver, hvordan oplevelsen af at være involveret i flere samarbejdsflader omkring 

forskningsteams og praksisteams netop er som at være ”fanget” imellem forskellige krav og 

forventninger, der ofte viser sig som modsatrettede – og udmattende - former for forpligtelse 

(Reddy, 2009, s. 95). Vi ser, hvordan jeg i situationen prøvede at leve op til min rolle som 

gatekeeper for resten af forskningsteamet ved at forklare noget om kvantitativ forskning, som jeg 

ikke helt havde styr på. Samtidig søgte jeg at svare på den frustration, jeg kunne mærke i rummet. 

Ingen af delene lykkedes, og jeg blev irriteret. Det gjorde jeg primært, fordi Mogens italesatte sig 

selv som uden for projektet: ”I kommer her og siger at vi skal…” Han italesatte sig både som uden 

for og som passivt underlagt forskernes luner. Det indikerer, at mine bestræbelser på at skabe et 

genuint partnerskab med pædagogerne ikke er lykkes. I hvert fald ikke i forhold til ham. Oplevelsen 

ramte mig og stillede skarpt på mine overvejelser om det ambivalente og tvetydige i 

deltagelsesproblemstillingen. Fortællingen stiller derfor specifikke spørgsmål til min 

codesignforskning. Den stiller spørgsmål til, hvordan jeg fremadrettet kan forberede praktikere, som 

jeg ønsker at udvikle et forskningspartnerskab med, og formidle, hvad forskning kan indebære. 

Ansporet af Proust forsøger jeg dernæst at bruge min fantasi til at forestille mig, hvad der er på 

færde for Mogens. Det får mig til at reflektere over, om der for nogle af pædagogerne i projektet 

kan være behov for at italesætte sig som udenfor som en form for sikkerhedsventil. En 

sikkerhedsventil, der måske er forbundet med en fagetik og handler om, at den måde som en 

forskningspraksis opleves på i en helt konkret situation, kan provokere en professionel situationel 

dømmekraft, som synes at sættes ud af kraft, overtrumfes af forskningskrav og -etikker, der ikke er 

synlige og ikke opleves meningsfulde. Det interessante er, at de forskellige perspektiver på og 

forståelser af leg og af børn og af ’god’ praksis, som afspejles i fortællingen, ikke kunne forudsiges. 

De kommer til syne i samarbejdsfladerne og i mødet mellem pædagogisk praksis og 

forskningspraksis.         

Den fortælling tjener som konkret eksempel på, hvordan en forskningspraksis og en 

pædagogisk praksis kan kollidere i felten. Dét på måder, der tydeliggør min egen oplevelse af at 
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være fanget mellem praksisser og loyalitetsforhold, men samtidig skaber denne oplevelse grobund 

for refleksioner over egen tilstedeværelse i felten og over den forskningspraksis, jeg som codesigner 

udøver. Oplevelsen understøtter min opfattelse af, at codesign må funderes i en fænomenologisk 

tilgang, fordi det er væsentligt at fange disse loyalitetskonflikter for at skabe transparens omkring 

de valg, jeg som codesigner tager. I situationen vælger jeg nok at lytte til frustrationen, lade Mogens 

bevare sin oplevelse af at være udenfor, men jeg vælger også ret hurtigt at skifte fokus, fordi jeg 

ikke ønsker at frustrationen skal tage mere tid eller brede sig. En mere frugtbar reaktion fra min side 

kunne have været fra starten at sige, at han måtte tage den diskussion med de kvantitative forskere, 

som bedre ville kunne formidle deres metoder for ham. Ligeledes kan det være en ide fremadrettet 

som codesigner i begyndelsen af et projekt at italesætte at det partnerskab, man søger at etablere, 

ikke vil opleves reelt af alle, og at det er okay at opleve eller sætte sig udenfor.   

Afslutningsvis er det værd af hæfte sig ved, at Trine bruger et helt andet sprog end det jeg 

forsøger at forklare med. Hun bruger et narrativ om et kemiforsøg og viser mig dermed, hvad det 

pædagogiske fagsprog kan og gør i modsætning til det akademiske fagsprog. Hermed viser hun 

mig, at man som codesignforsker skal udøve sproglig opmærksomhed, når man nærer og udvikler 

partnerskaber med praktikere. Jeg har tilsyneladende valgt et forkert sprog at formidle mig på. 

Hvornår bliver man forsker? 
Det sidste eksempel på, at oplevelser i samarbejdsfladerne får betydning for det grynede forskerjeg, 

foregår på et datamøde i forskerteamet.  

Vi er til datamøde (og det skal vise sig at blive det sidste fysiske møde i meget lang tid). Det 

er i februar 2020. Der er en livlig stemning. De andre forskere er dybt engagerede i 

diskussioner om, hvordan de teorier, de hver for sig har udviklet er i dialog med hinanden. 

Jeg siger ikke meget. Jeg jagter forbindelser til mine forskningsspørgsmål, til den viden, jeg 

bringer med mig ind i projektet og til de konkrete oplevelser, jeg har ude fra felten sammen 

med pædagoger og børn. Jeg har en oplevelse af, at min tunge er klistret fast i ganen. At de 

andre er langt væk fra pædagogernes hverdagspraksis derude, at jeg ikke har noget at 

bidrage med, og at det, jeg så faktisk kaster på banen, ikke modtages, fordi det ikke er i 

dialog med de teorier, vi diskuterer. Eller fordi det, jeg taler om, mere handler om, hvordan 

jeg oplever, at pædagogerne oplever at være med end om teori. Jeg er irriteret. Jeg ved 

egentlig ikke helt, om jeg er i gang med mit ph.d.-projekt lige nu, eller om jeg blevet en 

passiv tilskuer til det store projekt. Det føles akavet. Da vi afslutter mødet, er de andre lidt 

høje. ”Det var et godt møde,” siger de som med én mund (Feltnote, 28.02.2020).   

Denne fortalte oplevelse ligger ca. midt i ph.d.-forløbet, men den markerer også det datamøde i 

forskningsteamet, som jeg oplevede mest frustrerende. Den ligger på et tidspunkt, hvor jeg har 

været meget tilstede i felten. Også meget mere end mine forskningskollegaer. Jeg var fuldstændig 

optaget af relationer til såvel pædagoger som børn og af, hvordan jeg kunne navigere i al empirien 
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og skabe teori ud af den. Samtidig var jeg optaget af, hvordan jeg med mit ph.d.-projekt var i dialog 

med codesignforskningen, som var ny for mig. Hvis jeg nu endnu en gang, inspireret af Proust, skal 

anstrenge mig for at forstå det, der er forskelligt fra mig selv, er det her de andre forskeres 

begejstring, der kontrasteres af min frustration. Det, de begejstres over, er, at de med udgangspunkt 

i data og ved at bringe deres forskellige perspektiver i spil, ser nyt. Det nye opstår i 

samarbejdsfladerne mellem deres respektive forskerprofiler og den tværfaglige forskellighed. Den 

dynamik kan jeg ikke tage del i, da jeg ikke på dette tidspunkt har en sikker forskerprofil. Jeg har 

kun min erfaring som underviser på pædagoguddannelsen, mit nære kendskab til de pædagoger, der 

deltager i projektet og til feltet samt en begyndende, men stadig søgende forståelse af hvad codesign 

og RtD med en programmatisk tilgang kan være.    

Efter dette datamøde gjorde jeg to ting. Først og fremmest besluttede jeg, at den 

altdominerende tilgang i min del af projektet var codesign. Jeg valgte at flytte betegnelsen op i min 

titel, der indtil da havde heddet Design for udvikling af pædagogisk legepraksis. Jeg placerede mig 

så at sige i designforskningsfeltet som codesigner. Men derudover besluttede jeg at give litteratur og 

dramaturgi mere plads i mit projekt, fordi jeg oprindeligt – før jeg mødte pædagogikken – er 

uddannet i disse videnskaber. Vi kan sige, at jeg traf nogle bevidste valg i forhold til min egen 

hermeneutiske kløft; jeg gav min oprindelige faglige baggrund fylde på vejen mod at blive en 

bestemt slags designforsker. På de efterfølgende møder oplevede jeg mig som aktiv deltager. Både 

som én, der har sit eget projekt, med egne forskningsspørgsmål og egen forskningstilgang og som 

én, der bidrog til et fællesprojekt. Herefter transformeredes mine kollegaer til forskningskollegaer. 

Dvs. jeg oplevede at blive et forskerjeg parallelt med, at vi blev et forskningsteam, hvori forskellige 

videnskabsteoretiske tilgange, forskningserfaringer og forskningspraksisser, kvalitative såvel som 

kvantitative, kunne udveksles. Vi kan sige, at samtidig med at jeg bliver mere sikker på, hvad jeg 

gør, bliver RtCoD én forskningstilgang, der udfolder sig imellem andre forskningstilgange. Herfra 

kan epistemiske spørgsmål så vel som spørgsmål om validitet og reliabilitet stilles ud fra en fælles 

optagethed, men også svares forskelligt på. 

 Eftersom jeg har deltaget i forskningsteamets metode- og dataworkshops og fremlagt 

delanalyser og problemstillinger, bidrager forskningsteamet overordnet derfor til vedvarende at 

skabe forbindelser og forstyrrelser i mine grundlæggende faglige antagelser såvel som i mine vante 

måder at forstå og udøve forskningspraksisser på. Ligeledes indgår forskningsteamet som 

respondenter og kritikere på mine metodologiske overvejelser, på mine analysestrategier og 

fortolkninger. Således kommer diskussioner og samtaler med forskningsteamet til at understøtte 



50 
 

kontekstualiseringen af de eksperimentale drejninger, som jeg i kraft af min programmatiske 

RtCoD-tilgang har foretaget. Konkret har jeg altså løbende fremlagt de problemstillinger, der har 

give mig anledning til at søge nye veje i projektet. Herved har jeg sikret mig, at de fornemmelser og 

fortolkninger, der gav mig anledning til at skifte retning, ikke blot var båret af egne personlige 

optagetheder, men faktisk rummede hensyn til både det overordnede projekt, til mine egne 

forskningsspørgsmål samt ikke mindst til de pædagoger og børn, som deltager i mine 

eksperimenter. Forskningsteamet har således bidraget til at validere min egen forskning. Heri har 

det tværfaglige aspekt såvel som overordnede diskussioner om mixed methods, triangulering og 

sampling spillet en væsentlig rolle11.  

      

Figur 12. Med forskningsteamet på arbejde (94) 

Samarbejdsflader der involverer min fortid og fremtid. 
Jeg vil afslutte dette kapitel med kort at nævne de perifere samarbejdsflader, der har betydning for 

det forskerjeg, der træder frem gennem projektet. Disse involverer min fortid som fagligt funderet i 

æstetiske fag som litteraturvidenskab, dramaturgi og retorik, mit mangeårige virke som lektor på 

pædagoguddannelsen og min fremtid som designforsker. Jeg ser det således, at min faglige fortid er 

med til at definere min position i designforskningsfeltet som funderet i humanvidenskaben, hvilket 

er én af mange positioner i designforskning (Krogh & Koskinen, 2020; Markussen et al., 2015).  

I forhold til at lave et codesign projekt sammen med pædagoger i skolen er det ikke 

uvæsentligt, at jeg i forvejen har et både praktisk og teoretisk kendskab til det pædagogiske felt. Jeg 

har eksempelvis undervist kommende pædagoger siden 2001. Jeg har deltaget i flere 

forskningsprojekter, der på forskellig vis har søgt at inddrage pædagogers og børns egne stemmer 

(Jørgensen, 2018; Jørgensen & Tuft, 2018; Koch & Jørgensen, 2018; Togsverd et al., 2017). Disse 

forskningsprojekter indtager alle en praksisinddragende position og hører til blandt den form for 

                                                           
11 Se endvidere side 100 om triangulering  
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professionsforskning, der er inspireret af aktionsforskning, etnografisk intervention og nyere design 

antropologi, og som understreger betydningen af praktikeres erfaringer, når ny viden skal genereres.  

Som det fremgår, er jeg altså vant til at arbejde sammen med pædagoger og med børn i 

pædagogiske institutioner. Jeg er vant til at facilitere forskellige former for workshops, der giver 

pædagoger mulighed for at komme til orde om deres praksis, og jeg er vant til at samtale og lege 

med børn i institutioner (Jørgensen, 2018a; Jørgensen & Koch, 2018; Jørgensen, 2020a, 2020b). 

Men jeg er også vant til at undervise kommende pædagoger og tænke didaktisk i forhold til at få 

pædagogstuderende til på forskellige både verbale, visuelle og performative måder at reflektere 

over deres egen praksis, og jeg har skrevet en række fagbøger og kapitler, der med udgangspunkt i 

en grundlæggende hermeneutisk forståelse for pædagogiske processer skal understøtte 

pædagogstuderende i netop dette. Herunder også en fag-roman i to bind (Jørgensen, 2021a, 2021b) 

der både formidler en historie om pædagogik, men også leger med alternative faglige 

formidlingsformer og med en grundlæggende ambition om at berøre og påvirke praksis. 

 Min uddannelsesmæssige baggrund er ligeledes væsentlig, da den har betydning for, 

hvordan jeg tænker, og det sprog jeg bruger til at tænke med. De narrative, litterære og 

dramaturgiske tilgange indgår da også som centrale elementer i dette ph.d.-projekt både som 

forskningsmetoder og som formidlingsteknikker. Ligeledes er det væsentligt at fastholde, at jeg 

forstår sprog bredt som et verbalt, kropsligt og æstetisk fænomen. 

At blive én bestemt slags forsker fremfor en anden, involverer forskellige samarbejdsflader, 

og de måder som viden, identiteter, relationer, magt og forståelser kommer i spil på her. I kapitlet 

her har jeg vist, hvordan forskellige samarbejdsflader påvirker og belyser mit partnerskabet med 

pædagogerne. For et forskerjeg, der er ved at udvikle en forskerprofil som designforsker med leg og 

pædagogisk praksis som forskningsgenstand, er det væsentligt også at nævne de sekundære 

samarbejdsflader, hvor jeg løbende prøver min forskning af. Det vil sige samarbejdsflader, der 

repræsenterer forskningsdomæner, hvori de forskere, jeg med min forskning er i dialog med, 

befinder sig. Derfor skal nævnes, at jeg vedvarende under hele projektperioden har deltaget i 

forskningsmøder på VIA under programmet Pædagogik og Dannelse, hvori det pædagogiske 

perspektiv i min forskning mødes. Lige så vel som jeg har deltaget i nationale og internationale 

pædagogiske konferencer som NUBU og NERA. De faglige fællesskaber, der haft størst betydning 

for min stadfæstelse af mig selv som codesignforsker, er imidlertid mine ph.d.-kolleger på 

Designskolen i Kolding. Her har jeg vedvarende indgået i faglige dialoger, sparringsseancer og 

interne ph.d.-seminarer. Desuden har jeg deltaget i Design for Play afdelingens forskningsgruppe, 
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som er optaget af at udvikle og stadfæste Play Design som et særligt designforskningsdomæne, og 

jeg har i begyndelsen af min tilknytning hertil bidraget til en håndbog om emnet (Gudiksen & 

Skovbjerg, 2020). Endelig skal også nævnes mine designforskningskolleger på Umeå Institut of 

Design (UID), hvor jeg har tilbragt et halvt år på miljøskifte. På grund af coronarestriktioner var 

opholdet digitalt, men jeg fik mulighed for at præsentere mit projekt, indgå i forskningsfællesskaber 

og vejlede studerende, der inkluderede leg i deres designs. Dialogen med designforskningsdomænet 

har jeg desuden ført gennem deltagelse i designforskningskonferencer: NORDES, Matters of Scale 

og BIN-Norden: Designing for Play in new Nordic Childhood samt som første-forfatter på to Full 

Papers til henholdsvis NORDES og DRS (Jørgensen et al., 2021; Jørgensen et al., (in review)).     

Det er i samarbejdsfladerne mellem mig selv og partnerskabet med pædagogerne, det 

tværfaglige forskningsteam, det pædagogiske forskningsfelt på VIA og diverse designforsknings 

fællesskaber, at mit projekt om design for pædagogisk legepraksis udfolder sig og bliver til noget 

andet, end jeg på forhånd forestillede mig. Samarbejdsfladerne udgør så at sige en del af den strøm 

af udfordringer og indsigter, der flyder under mit projekt og får min åkande til hoppe og vippe. De 

bidrager til, at jeg har kunnet flyde og drive fortrøstningsfuldt afsted med, det der viser sig, omsætte 

denne bevægelse til designeksperimenter og løbende forankre projektet omkring de centrale 

begreber: leg, legedeltagelse og pædagogisk praksis, således at jeg ikke drev helt væk med 

strømmen.    
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KAPITEL 4:  

INTERNATIONAL, HERUNDER NORDISK FORSKNING I PÆDAGOGERS OG 

ANDRE PROFESSIONELLES BETYDNING FOR LEG I SKOLEN  
 

 

 
 

Figur 13: Fra et legeeksperiment under design for rolleleg. Legen hedder Sumpen.  
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I de foregående kapitler har vi set, hvordan jeg skubber begreberne leg, legedeltagelse og 

pædagogisk praksis foran mig i min undersøgelse. Vi har set, hvordan mine grundlæggende 

antagelser om begreberne definerer nogle handlinger som mere pædagogiske end andre, men vi har 

også set, at der blandt pædagogerne synes at være andre forståelser i spil, som har tvunget projektet 

ud i nye retninger. Endvidere har vi set, hvordan begreberne hjælper mig til både at åbne mig for 

den uro, der viser sig omkring samarbejdsfladerne i projektet og samtidig fastholde mit overordnede 

fokus. Hvordan dette overordnede fokus dækker et forskningshul, har vi imidlertid endnu ikke set. 

Det indledende kapitels reference til de to pilotprojekter peger ganske vist på, at leg ikke er på den 

pædagogiske agenda i skolen, selvom børns ret til leg af FN vurderes til at være under pres, og 

selvom der findes viden, der peger på en sammenhæng mellem børns legedeltagelse og deres 

generelle deltagelse og trivsel i skolen. Om de tendenser, vi så i pilotprojekterne, er specifikt danske 

ved vi imidlertid ikke. Derfor vil jeg i dette kapitel undersøge, hvad der findes af international og 

nordisk forskning om fagprofessionelles betydning for leg og for børns legedeltagelse i skolen. Det 

gør jeg i første omgang med et scoping review (Arksey & O’Malley, 2005; Grant & Booth, 2009; 

Peters et al., 2015).  Dette med henblik på at kortlægge den internationale forskning på området og 

for at informere og skærpe såvel mine forskningsspørgsmål som mit program. Herefter præsenteres 

– og som en følge af at der ikke i scopingreviewet viser sig særligt meget nordisk forskning på 

området – et snowball review (Lecy & Beatty, 2012), der udfolder det nordiske område. Snowball 

er valgt, fordi jeg herigennem kan præsentere og placere mig i det nordiske legeforskningsnetværk, 

jeg gennem flere års formidling om leg i forvejen relaterer mig til.   

INTERNATIONAL FORSKNING OM LEG I SKOLEN 
Mit scopingreview skal give mig et tematisk, analytisk overblik over den internationale forskning 

der støder op til min forskningsinteresse. Det med henblik på at kortlægge nøglebegreber, 

eksisterende viden og forskningshuller (Arksey & O’Malley, 2005, s. 7). Overordnet er jeg 

interesseret i at undersøge, hvad det er for en form for leg, der forskes i på skoleområdet, når vi 

ekskluderer den leg, der bruges som middel til læring. Ligeledes er jeg interesseret i at vide, hvad 

international forskning kan fortælle os om de fagprofessionelles betydning for børns legedeltagelse. 

Med reference til Arksey og O’Malley’s systematik omkring rammesætning af scopingstudier, 

indleder jeg min søgning med at formulere et forskningsspørgsmål som rettesnor for søgeprocessen: 

Hvad findes der af forskning i leg på skoleområdet når vi ikke taler om læring, og hvad findes af 

viden om fagprofessionelles betydning for børns leg? Jeg udvælger databaserne J-Store, IDUNN og 

ERIC og med udgangspunkt i en søgning, hvor leg/play og skole/school indgår i titlen. Der søges 
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bredt på forskningstilgange og på engelsk. Jeg afgrænser min søgning til 2013, som er det år, hvor 

FN’s Bemærkning om børns begrænsede muligheder for at udøve deres ret til leg udkommer. Der 

søges kun på forskningsartikler, ikke på bøger eller kapitler i bøger. Min søgning ser sådan ud:  

J-Store 21.04.2021g 

Nr. 
søgning 

Ord Hits In- & Eksklusionskriterier I alt 

1.  play AND school   11 artikler 

2.  play* AND school* 
In title 

64 EKSKLUDERER ARTIKLER: 
- play indgår som metafor 
- play som musik.  
- play som skuespil 
- medicinske artikler der taler om 
(hjerne)skader og college football. 
- artikler der taler om religion 
- spil som del af curriculum 
- artikler der fokuser på nationalpolitik 
(så som fx amerikansk ulighed i 
økonomisk støtte til skole-legepladser)  

+ 2 

3.  Play* AND school* 
NOT curriculum – 
In abstract 

621 INKLUSION:  
social work, philosophy, europeean 
studies, environmental studies, cultural 
studies 
EKSKLUSION: 
- play som metafor 
-play som drama 
-artikler der handler om mødre 
-artikler om arkitektur 

0  

4.  samme søgning  621 INKLUSION: 
Education 
EKSKLUSION 
-play som metafor 
-play i curriculum 
-play og behaviour 
- målgrupper under 6 år og over 14 
 

+ 4 

I ALT J-STORE                                                                                                                                           17 artikler 

IDUNN 23.04.2021  

1 Play* OR leg* OR 
lek* AND school* 
OR skole* 
Titel, abstrakt og 
stikord 

9 Abstrakts skimmes. Ingen af de 9 
omhandler leg i skolen eller samspil 
mellem pædagoger/lærere og børn 
omkring eller i leg 

0 

2 Åbner ALT – i 
stedet for titel, 
abstrakt og stikord 

922   

 Tilføjer: AND child* 
OR barn* OR børn* 

108 Abstrakts skimmes.  
INKLUSION 

2 
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-børns leg, fri leg 
-fritidspædagogik 
 

I ALT IDUNN                                                                                                                                              2 artikler 

ERIC  26.04.2021 

 Play* AND school* 
AND child*  
 
Afgrænser til 
målgruppe: 
researchers 
 

13 Skimmer og finder ingen relevante 0 

 Play* AND school* 
AND child*  
 
Ingen målgruppe-
afgrænsning 
 

222 INKLUSION:  
Narrow by Subject: - children 
Narrow by Subject: - educational 
environment,  
Narrow by Subject: - teacher attitudes, 
Narrow by Subject: - play  
 
Skimmer og fravælger artikler om leg 
som adfærdsterapi 

32 
 
 
 
 
 
 
= 12 

I ALT ERIC                                                                                                                                                 12 artikler 

 

På baggrund af mit scopingreview vælger jeg at lave en tematisk beskrivelse af de fund, der 

udkrystalliserer sig (Arkesy & O’Malley, 2005). Det gør jeg for at informere mine 

forskningsspørgsmål, men også for at kunne formidle et overblik over eksisterende forskning til 

pædagogerne, således at pædagoger kan se, at den viden, de medvirker til at skabe, både er ny og 

relevant. De udkrystalliserede temaer er: Presset på den frie leg, frikvarter og ulighed, legetyper og -

former, fagprofessionelle som del af problemet, legediskurser i skolen.     

Presset på den frie leg  
Det første tema er i dialog med den tidligere nævnte bekymring i legeforskningen om, at børn i dag 

har færre legemuligheder - også i skolen - end tidligere. Flere af de identificerede studier 

efterspørger forskning i, hvordan dette pres på leg og legemuligheder påvirker børns udvikling, 

helbred og trivsel (Russo, 2013; Alexander, Barnett, & Fitzpatrick, 2016; Dealey, 2017). I den 

forbindelse nævnes de fagprofessionelles betydning for legens tilbagegang eller tilstedeværelse. 

Dealey undersøger fx sammenhængen mellem amerikanske social workers opfattelse af leg og 

legens retræte i klasseværelse og på legepladsen i skolen. Russo peger på, at det øgede fokus på 

curriculum påvirker læreres opfattelse af leg og kreativitet som mindre væsentligt. Alexander et al. 

undersøger i et forskningsreview sammenhængen mellem leg og lighed i skolen, og de 

argumenterer for, at et barns erfaringer med glæde, fantasi, kreativitet og fællesskab er afhængig af 
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enhver skoles legemiljø, og at skolers meget forskellige opmærksomhed på deres legemiljøer derfor 

risikerer at skabe ulighed blandt børn 

 Et studie, der ligeledes fastslår at legen generelt er under pres i dag, argumenterer dog for, at 

der ser ud til at være et skifte på vej i Canada og USA til fordel for den frie, eventyrlige og 

risikofyldte leg (Almon, & Keeler, 2018). Argumentet henter næring i etableringen af seks nye 

britisk inspirerede ”adventure playgrounds”, men det, der har særligt relevans for min interesse for 

leg i skolen, er, at studiet viser at ”trained play staff” med udgangspunkt i disse playgrounds har 

fundet vej ind i skolen. Det vil sige, at der – om end der ikke er tale om skolens fagprofessionelle - 

er tale om en slags professionelle voksne, som tager del i børns leg i skolen med henblik på at støtte 

mere leg. Studierne understøtter min tese om, at fagprofessionelle skal have en aktiv rolle i forhold 

til leg, men peger også på, at fagprofessionelle kan være en del af problemet.    

Frikvarter og ulighed 
En del af studierne har fokus på frikvarteret og pauserne. Et interventionsstudie, der som 

udgangspunkt udtrykker bekymring for børns helbred som konsekvens af mindre leg, undersøger, 

hvordan forskellige typer af interventioner kan øge børns fysiske aktivitet i frikvarteret (Escalante et 

al., 2014;). Her ses leg ikke som middel til faglig læring, men dog som en aktivitet med et formål, 

idet legen her skal motivere børn til en bestemt adfærd, som voksne vurderer er til børns bedste. Et 

græsk studie, der ligeledes har frikvarteret som forskningsgenstand, tager udgangspunkt i en anden 

og børneperspektivisk opfattelse af leg, idet de i dette projekt involverer 82 børn (9 – 12 år) i 

fokusgruppeinterviews med henblik på at undersøge, hvilken betydning legen i frikvarteret har for 

børns oplevelse af at være deltagere i et meningsfuldt skoleliv (Prompona, S. et al., 2020). Studiet 

konkluderery, at legen i frikvarteret har en væsentlig betydning for børns opøvelse af agency. 

Desuden fastslås det, at deltagelse i leg for børn er det helt centrale, og at legedeltagelse 

understøtter børns oplevelse af at høre til i skolen (s.771). Endelig peger et amerikansk studie på 

ulighed i adgangen til frikvarterets leg (London, R., 2019). Problematiseringen hviler på en 

udviklingspsykologisk forståelse for leg og er i tråd med den bekymring, som jeg henviste til oven 

for, hvor mindre plads til leg vurderes til at være skadelig for børns udvikling og læring. Uligheden 

handler jf. undersøgelsen om minoriteter og kan skyldes flere forhold, fx at der ikke arbejdes med at 

gøre frikvarteret til ”a safe, healthy, and inclusive experience” for alle børn (s. 49). Studiet peger 

altså på, at pædagogisk legepraksis kan handle om at rammesætte frikvarteret på måder, der sikrer, 

at alle børn får mulighed for at tage del i ”the freedom of play” (s. 51). Det vurderes i 

undersøgelsen, at en sådan inkluderende rammesætning vil forbedre skolens sociale klima generelt. 
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I samme emneområde undersøger Leos-Urbel & Sanchez (2015) i et longitudinalstudie 

sammenhængen mellem implementering af et Playwork Program i et amerikansk 

lavindkomstområde og nedbringelse af fravær blandt skolens elever. Studiet viser en forbedring i 

elevernes fysiske aktiviteter samt en lille stigning i deres fysiske tilstedeværelse. Det ser altså ud til, 

at et manglende voksenengagement kan føre til ulighed i legedeltagelse og dermed til ulighed i 

børns udvikling, trivsel og oplevelse af deltagelse i skolelivet. Alt i alt ser det ud til, at frikvarteret 

er det rum i skolen, der vies særlig interesse, når den leg, der forskes i, ikke er den didaktiske.  

Legetyper og legeformer. 
En del af studierne er optaget af børns fysiske aktiviteter og helbred og af bevægelseslege. Ud over 

Escalante et al. som nævntes ovenfor har Hyndman og Lester (2015a &b) lavet et effektstudie, der 

peger på, hvordan tilstedeværelsen af forskellige typer af genbrugsmaterialer på skolens legeplads 

understøtter muligheder for børns engagement i fysiske aktiviteter i deres frokostpause. Everley & 

Macfadyen (2017) viser i et studie, der inddrager børns perspektiver på at være fysisk aktive i leg, 

at det, der betyder noget for børn, er det sociale; det er deltagelse, og det er de fysiske færdigheder, 

som de hver især kan spille ind med. Mere specifikt tyder studiet på, at fysiske færdigheder er noget 

af det, der fremmer deltagelse og giver status i børnegruppen. Everley og Macfayden argumenterer 

med deres studie for at inddrage viden om børns interaktioner i den frie leg, når der skal designes 

legepladser i skolen, som kan bidrage til at gøre børn mere fysiske. Det vil sige, de anerkender, at 

børn har særlig viden om leg, som voksne har brug for at lytte til, når der skal designes for leg.  

Ud over studier der kobler leg med fysiske aktiviteter, er der studier, der kobler leg i skolen med 

naturen. En del af disse er optaget af at undersøge sammenhængen mellem grønne områder i 

skolegården og børns interaktioner med og interesse for naturen og naturens materialer. Således 

peger et tysk observationsstudie på at børn, der har adgang til grønne områder på skolens 

legepladser, også vil have øget kontakt med naturen uden for skolen (Raith, 2018). Et canadisk 

studie viser, hvordan omformning af legepladser i en mere grøn og naturlig retning, både motiverer 

børn til mere fysisk og risktagende leg og samtidig øger deres engagement i naturen (Rooth et al., 

2017). De norske forskere Sanderud og Gurholt (2014) viser med et fænomenologisk og 

børneperspektivisk etnografisk studie, hvordan børns frie leg i naturen ikke blot handler om fysisk 

aktivitet og risktagning, men også om nysgerrighed og eksistens og om at bruge naturen aktivt til at 

få en kropslig forankret viden om sig selv. I forlængelse af dette norske studie, der fremhæver, 

hvordan naturens materialer understøtter børns leg, indgår der i reviewet også studier om ’Natural 

Playscapes’. Eksempelvis et studie af Schlembach et al., der har undersøgt sammenhængen mellem 
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børns adgang til naturområder og deres holistiske udvikling. Fokus i deres fænomenologiske studie 

er lærerne, og de konkluderer, at samværet mellem børn og lærere er mere afslappede i naturlige 

Playscapes end i klasselokaler, og at det ser ud til at hænge sammen med, at naturens materialer 

understøtter børns frie, legende og undersøgende tilgang til deres omgivelser. I den sammenhæng er 

skolens fagprofessionelle centrale, fordi de skal sikre og beskytte børns muligheder for den type af 

erfaringer.  

 Natur og bevægelse fremhæves altså i de legestudier, der viser sig i reviewet, men der er 

også et enkelt studie, der peger på musikken. Dette studie viser, hvordan børns inddragelse af 

rytmik og musikalske ritualer i leg kan berige musikundervisningen, men det, der er af særlig 

interesse for min afhandling, er, at studiet desuden peger på, at rytmikken og de musikalske ritualer 

kan skabe deltagelsesmuligheder for børn (Countryman, 2014). Legetyper, der involverer 

bevægelse, natur og musik har altså forskningens bevågenhed, når vi er interesserede i forholdet 

mellem leg og væren i skolen mere end leg og læring. Imidlertid ser det ikke ud til, at der er studier, 

der undersøger legens generelle vilkår i skolen.   

Fagprofessionelle som del af problemet 
Med min interesse for fagprofessionelles betydning for børns legedeltagelse og min inddragelse af 

pædagogerne, er det interessant at en del af studierne peger på fagprofessionelle som del af 

problemet. Blandt andet ser det ud til at fagprofessionelle kan have tendens til at undervurdere 

evner i og behov for leg hos børn, der kategoriseres som anderledes fx autistiske børn og børn med 

funktionsnedsættelse. Kossyvaki & Papoudi (2016) er i udgangspunktet optaget af autistiske børns 

inklusion og muligheder for at lære på lige fod med andre børn. Fordi forskerne anser legedeltagelse 

som helt central for et barns udvikling, er de optaget af at undersøge, i hvor høj grad lærere inden 

for en skoleramme kan støtte udviklingen af legefærdigheder hos autistiske børn. I et review 

undersøger de, hvad der er af forskning på området og konkluderer, at der faktisk findes forskning 

på området, men at det sjældent når ud i praksis, hvorfor forskningen ikke som sådan støtter en 

ændring i de fagprofessionelles tilgang til autistiske børns leg. Men det konkluderes også, at der er 

brug for mere forskning om, hvordan autistiske børn kan guides ind i den form for leg, hvor der er 

fokus på at have det sjovt sammen med andre børn. Studiet har en læringsagenda, men er interessant 

i forhold til mit projekt, bl.a. fordi det adresserer forholdet mellem forskningsviden og praksisviden.  

Et australsk casestudie undersøger de muligheder, som børn med funktionsnedsættelse har 

for at deltage i leg, og hvordan de fagprofessionelles negative forventninger til børnene spiller ind 

(Sterman et al., 2020). Casestudiet udspiller sig på en skole med lav socio-økonomisk status, 
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beliggende i et område med stor kulturel og lingvistisk diversitet. Studiet viser, hvordan hverken de 

fagprofessionelle eller de andre ’mainstream’ børn forventer, at børn med funktionsnedsættelse og 

”special needs child” (s. 586) kan deltage i leg på legepladsen. Det vises, hvordan børnenes blotte 

tilstedeværelse og evne til at følge regler vurderes som fyldestgørende for deltagelse. Det er 

interessant i forhold til projektet her og det indledende eksempel med Nana, for, som nævnt side 19, 

blev hun netop ikke set som et barn i legevanskeligheder, men et ”sprogbarn” med 

”koncentrationsproblemer”.  Sterman et al. argumenterer med udgangspunkt i Martha Nussbaums 

kapabilitetsteori for at fagpersonelle skifter deres mangelsyn på visse grupper af børn ud med et 

ressourcesyn og forholder sig undersøgende til de strukturelle forhold og ekskluderende faktorer, 

der spiller ind på børnenes (manglende) muligheder for deltagelse i leg.  

 Der er altså studier, der er optaget af børn med særlige vanskeligheder i leg og af de 

fagprofessionelles manglende blik for eller viden om disse børns legevanskeligheder. Et svensk 

studie peger eksplicit på de fagprofessionelle som en del af problematikken i forhold til børns 

muligheder for at deltage i leg. I studiet af Lago og Elvstrand (2019) er det ikke stigmatisering og 

negativ forventning, der er problemet, men den fritidspædagogiske tendens til at lade børn 

bestemme og agere selv, der efterlader nogle børn uden for legefællesskaberne i 

fritidsinstitutionerne. Det tyder på, at pædagogisk legepraksis ikke kun handler om legeviden og 

strukturelle forhold, men også om grundlæggende værdier og forståelser for, hvad der er til børns 

bedste.   

 En bred søgning på international forskning i leg og skole, inkluderer børn, som er yngre end 

de børn, der deltager i mit projekt. Disse studier har jeg ekskluderet. Det har jeg, fordi børn under 6 

år i en dansk sammenhæng hører til under daginstitutionsområdet; her gælder en anden lovgivning, 

og der er der andre vilkår for de fagprofessionelle, pædagogerne, for børnene og for legen.  

Når vi holder os til at se på leg i en skolekontekst, er der altså ikke meget forskning, der 

svarer på FN’s Bemærkning fra 2013 og fx undersøger, hvordan fagprofessionelle positivt kan 

skabe bedre muligheder for, at børn kan udøve deres ret til leg. Men der er studier, der antyder, at 

de fagprofessionelle, pædagogerne, kan være en del af problemet, særligt i forhold til visse grupper 

af børn.    

Legediskurser i skolen 
Afsluttende skal næves et irsk studie om leg i klasseværelset (Hunter & Walsh, 2013). Studiet 

nævnes på trods af, det har legende læring som forskningsobjekt, fordi det i problematiseringen af 

to diskurser omkring leg i skolen peger på et modsætningsforhold mellem en politisk agenda og 
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dennes diskurs om ’play as learning’ og en pædagogisk praksis og dennes diskurs om ’play as 

pedagogy’. Forholdet mellem en politisk agenda og den pædagogiske praksis er genkendeligt i en 

dansk sammenhæng, ligeså vel som argumentet om, at den pædagogiske praksis ikke afspejler 

politikken. Men i forhold til diskurserne ’play as learning’ og ’play as pedagogy’ påpeger studiet en 

væsentlig forskel til danske forhold. Begrebet ’Pedagogy’ – eller pædagogisk – anvendes nemlig i 

det irske studie med udgangspunkt i et anglosaksisk paradigme om curriculum, hvormed 

pædagogisk lidt forsimplet henviser til didaktik. I mit studie anvendes betegnelsen pædagogisk med 

udgangspunkt i et europæisk-nordisk og børnecentreret paradigme, hvor det pædagogiske udfolder 

sig situationelt og i relationen mellem det enkelte barn og pædagogen. Det bliver på den baggrund 

væsentligt for mig at understrege, at betegnelser som ’play as pedagogy’ eller ’play pedagogy’ ikke 

er sammenligneligt med det, jeg forstår ved pædagogisk legepraksis. I engelske artikler og oplæg 

taler jeg derfor om pedagogical play practices med betoning af det holistiske og børnecentrerede.  

ET NORDISK FORSKNINGSPERSPEKTIV PÅ LEG I SKOLEN 
Interessant er det – i forlængelse af denne diskussion om et anglosaksisk og et europæisk nordisk 

paradigme - at mit scoping review ikke fangede ret meget nordisk forskning om leg og skole. På 

trods af at både Danmark og Norge har udgivet forskningsbaserede bøger om leg i skolen (Møller et 

al., 2018; Øksnes & Sundsdal) 12, popper der ikke meget nordisk forskning op, når jeg søger bredt 

på forskningsartikler i J-store, IDUNN og ERIC. Af den grund har jeg valgt at lave et snowball 

review med udgangspunkt i de to nævnte bøger og ved gennemgang af de referencer, jeg selv 

tidligere har brugt i forskningsartikler og lærebøger om leg. Jeg udarbejder således en 

referenceliste, der giver et indblik i et nordisk legeforskningsmiljø på skoleområdet, sådan som det 

miljø ser ud med udgangspunkt i Norge og Danmark. Jeg udfolder efterfølgende de særlige 

narrativer eller forståelser, som synes at gøre sig gældende i det pågældende forskningsmiljø (Lecy 

& Beatty, 2012, s.2), og som har relevans for mit projekt. 

Min snowball søgning er indsat i skemaet herunder. Skemaet er systematiseret ud fra 

følgende kriterier: Afsøgning af fællesreferencer i de to bøger: Det særlige fokus er på forfattere og 

ikke på værker. Dernæst søges på forskelle: Her foretages der valg. Inklusionskriterier er de 

forfattere, der ud fra titlerne på deres værker synes at være i dialog med min forskningsinteresse, 

eller forfattere, som jeg kender og ved, er det. Eksklusionskriterier er titler og forfattere, som er 

lokalt knyttet til norske forhold. Forfattere markeret med * er forfattere, jeg selv tidligere har 

                                                           
12 Den ene af de to nævnte bøger, den danske antologi, blev ligeledes anvendt i den indledende læseworkshop med 
pædagogerne som den ene af to bøger, den anden var: ”Leg gør os til mennesker”, udgivet af FDF 
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refereret til. Det skal nævnes, at ”Leg i skolen” er en antologi, mens ”Barns lek i skolen” er en 

monografi skrevet af Maria Øksnes og Einar Sundsdal.  

 Leg i skolen Barns lek i skolen 

Fælles referencer 
forfattere, hvis værker jeg 
tidligere har refereret til er 
markeret med * 

Bateson, G. * 
Broström, S * 
Benjamen, W. 
Cosaro, W.A. * 
Dewey, J 
Fisher, K, Hirsh-Pasek, K, Golinkoff, R M, Singer, D & Berk, L.E.   
Frøbel. F. * 
Gadamer, H.G. *  
Huizinga, J *  
Klafki, W. 
Mouritsen, F. *  
Sommer, D. * 
Sandseter, H.E.B. 
Sutton-Smidt *  
Tuft, K. * 
Vygotskij, L.   
Øksnes, M.* 
 

Udvalgte forskelle i referencer 
 

Andersen, P.Ø & Kampmann, J 
(2002): * 
Brinkmann, S 
Bruner, J. 
Buch, B; Rasmussen, C.S, 
Skovlund-Jensen, M.A., Gents,  
S.D. & Brænder, B.  
Csikszentmihalyi, M 
Ejsing-Duun, S 
Halling Andersen, I  
Hansen, F. Thorbjørn 
Hammershøj, L.G * 
Hein, H  
Hermansen, M. * 
Hviid, P.* 
Hunter, T & Walsh, G.  
Koch, H.  
McInnes, K * 
Jessen, C 
Johansen, S.L. * 
Jørgensen, D. * 
Løgstrup, K.E. 
Løkken, G * 
Møller, H.H  
Pahuus, M. 
Rancière, J. 
Rasmussen, H.T.  

Adorno, T. 
Arendt, H. 
Bae, B.* 
Biesta, G. 
Blatchford, P, Pellegrini, A.D. & 
Baines, W.  
Derrida, J.* 
Goffman, E. 
Haglund, B, Nyckel, J.G. & Lager, 
K.  
Kant, E. * 
King, N. 
Lester, S & Russel, W.* 
Neill, A.S. (1960) Summerhill.  
Opie, I & Opie, P 
Pellegrini, A.D.  
Sahleberg, L.C. & Doyle, W  
Sicart, M.   
Spariousu, M. 
Steinholt, K. 
Sundsdal, E. 
Tuft, K.* 
von Oettingen  
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Sandseter, H.E.B. & Jensen, J.O. * 
Sandvig, K. * 
Schiller, F. 
Schousboe, I. * 
Skovbjerg, H.M./ Karoff, H.M. S.* 
Thestrup, K.  
Thorsted, A.C. 
Toft, H. * 
Walsh, G.  
Whitebread, D 
Winther, D. A. L. * 
ZInkernagel, H.  

Forfattere der ikke optræder i de 
to bøger, men som jeg selv 
tidligere har refereret til  

Bergström, M. 
Kalliala, M. 
Olofsson, B. K. 

 

 

Det nordiske legeforskningsmiljø repræsenteret af Norge og Danmark   
Med udgangspunkt i søgningen vil jeg argumentere for, at der i Norden, med Danmark og Norge 

som eksempel, er et legeforskningsmiljø, der langt hen ad vejen knytter an til de sammen 

grundlæggende legeteorier, og som inkluderer både den filosofiske og pædagogiske litteratur såvel 

som den psykologiske. Ligeledes er legeforskningen i Danmark og Norge optaget af samme 

tematikker og de samme tilgange til leg, barndom og institutionsliv, og der refereres løbende til 

hinanden. Kendetegnende er det, at der er en meget stor del af den filosofisk forankrede 

legeforskning i Norden, som er optaget af at forstå og teoretisere over den leg, som har værdi i sig 

selv, og som ikke i udgangspunktet har andet formål end legen selv (Jørgensen, 2019b; Karoff, 

2010; Øksnes, 2012; Tuft, 2019). Denne legeforståelse har en lang tradition med start i 60´erne og 

med det nye barndomsparadigme fra slutfirserne (Andersen & Kampmann, 1996; Aries, 1965; 

Corsaro, 2014; Kampmann, 1994) og med Flemming Mourtisen og hans ”Legekultur” (Mouritsen, 

1996) som et af de mest citerede værker. Herfra kender vi begrebet om ”børns egen legekultur”, og 

herfra udvikles en række legeteorier, som er optaget af legens væsen - og uvæsen - og som er 

inkluderende over for legens flertydighed, dobbeltheden mellem orden og kaos, godt og ondt, sort 

og hvidt (Bergström, 1999; Øksnes, 2012; Rasmussen, 1992; Schousboe, 2003). Der ser ud til i den 

nordiske legeforskning at være tradition for med reference til filosofi og pædagogik at udvikle 

legeteori, hvormed leg anses som en værensform, som børn og voksne engagerer sig i og har brug 

for. De mest citerede filosoffer og pædagogiske tænkere ser ud til at være Friederich Schiller, 

Friedrich Frøbel, Hans-Georg Gadamer, Gregory Bateson, Johan Huizinga og Brian Sutton-Smidt. 



64 
 

De mest citerede tænkere i den nordiske og psykologisk orienterede legeforskning ser ud til at være 

Lev Vygotsky og Jean Piaget.  

Derudover er der en væsentlig pointe med legeforskningen i Norden, nemlig at den tager 

udgangspunkt i og orienterer sig i forhold til det førnævnte børnecentreret paradigme. Også når der 

forskes i legens udviklings- og læringspotentiale er det med udgangspunkt i et børneperspektiv 

(Broström, 2019; Sommer, 2015). Det vil sige, at udgangspunktet er, at børn er aktører i deres 

hverdagsliv, og at de deltager i, bruger og påvirker de omgivelser og rammer, som de gives, hvorfor 

det flertydige i legen skal have plads. Det skal det, fordi børn selv skal have erfaringer med at skabe 

mening i verden (Jensen & Sandseter, 2015; Jørgensen, 2019; Skovbjerg, 2021; Toft, 2018; 

Winther-Lindqvist, 2020).  

Dette børnecentrerede legeperspektiv vægtes ligeledes i det nordiske institutionsliv, hvor det 

børnecentrerede paradigme ligeledes er velfunderet (ofte refereret til som Child-centret-pedagogy). 

Ifølge legeforskerne har legen haft historisk fylde i skolen, men særligt i daginstitutionerne hvor 

voksnes legende samspil med børn generelt har været et kendetegn for hverdagslivet mellem børn 

og voksne (Bae, 2012a; Jørgensen, 2018b; Jørgensen & Koch, 2018; Kalliala, 2007; Mouritsen, 

1996; Øksnes & Sundsdal, 2020; Olofsson, 1996; Tuft, 2019a). 

Den nordiske legeforskning har et kritisk afsæt og holder fast i, at der er og skal være plads 

til den leg, som ikke er mål- eller curriculumorienteret, men som er børneinitiereret, spontan, 

ustyrlig og frivol – også i skolen. De nordiske legeforskere benægter ikke, at der er læring i leg, 

eller at legende læring i en undervisningssituation kan være en god ide, blot insisterer en del af dem 

på, at der er forskel på leg og læring. Der er ganske simpelt forskel på om forskningsobjektet er leg 

eller læring, og der er forskel på om en professionel praksis er optaget af at understøtte legen og 

legedeltagelsen eller læringen. I forlængelse heraf skal nævnes at den nordiske legeforskning 

efterspørger tydeligere legedefinitioner i den anglosaksiske legeforskning, særligt den amerikanske, 

og at den forskning i ”playful learning” som bedrives her ikke kan kaldes legeforskning, simpelthen 

fordi den ikke forholder sig til leg og legeteori, men til læring og til undervisning (Jensen et al., 

2021, Øksnes & Sundsdal, 2020). Dog er der også nordiske forskere, der forsøger at bygge bro over 

forskellige positioner (Broström, 2019; Sommer, 2015; 2020). Denne brobygning gør sig særligt 

gældende inden for den psykologiske legeforskning, hvor børns udvikling er central, og hvor læring 

er et oftere optrædende tema end kultur, livsverden eller eksistens. 

Når nordiske legeforskere i dag plæderer for mere plads til leg i skolen, er det generelt ud fra 

en helhedsforståelse af børn, men også ud fra en forståelse af, at legen er på retræte i skolen. Øksnes 
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og Sundsdal (2020) viser med reference til historisk skoleforskning, at den nordiske skole (med 

Norge som eksemplet) har bevæget sig fra at være et sted, hvor børns verden kunne udfolde sig i 

trygge rammer, og hvor børn fik mulighed for at være og lege sammen med en flok af andre børn, 

til at være et sted, der er styret af en voksendefineret og ”transformativ skolelogik” (s. 18). Med en 

transformativ skolelogik menes, at enhver virksomhed omformes og gøres til noget, der passer med 

skolens undervisnings- og læringsagenda. Legen i skolen i dag er således jf. dem udgrænset til 

noget, der foregår i et afgrænset tidsrum (frikvarter) og på et afgrænset sted (legeplads). Lærere og 

pædagoger ser derfor ikke længere det legende i børns handlinger, når det legende optræder uden 

for dets afgrænsede plads. I stedet ses det legende som en forstyrrelse. Af den grund, mener Øksnes 

og Sundsdal, er det ikke mærkeligt, at børn ikke betragter en aktivitet som leg når voksne er i 

nærheden.  

Nordiske legeforskere argumenterer for, at legen skal have plads i skolen, fordi børns 

livsverden ellers ikke anerkendes, og fordi legen har et demokratisk og dannelsesmæssigt potentiale 

(Eichberg, 2013; Hammershøj, 2013; Jørgensen, 2015; 2019a; Toft, 2018), hvorfor legens 

tilstedeværelse går hånd i hånd med formålet med skolen. I Danmark er fx ”åndsfrihed, ligeværd og 

demokrati” indskrevet som formål i Folkeskoleloven (LBK nr. 1510, 2017, §1, stk. 3). 

I den nordiske legeforskning er der de seneste år udviklet en række refleksions- og 

analysemodeller, som kan bruges af det fagprofessionelle personale, som ønsker at blive klogere på 

deres legeviden (Andersen & Møller, 2018; Karoff, 2013; Thorsted, 2018; Toft, 2018). Ligeledes er 

der projekter der, inspireret af aktionsforskning og aktionslæring, søger at bygge bro over 

forsknings- og erfaringsviden samt at skabe mere leg i det pædagogiske praksisfelt 

(https://levendelegekultur.dk/om/forskning/; https://legekunst.nu/ ).  

Studier, der involverer design for leg og legeeksperimenter bredt, og som ønsker at 

involvere pædagoger i at skabe håndterbar og forandringsorienteret legeforskningsviden på 

skoleområdet, ser umiddelbart ikke ud til at fylde hos andre end de legeforskere, der deltager i Må-

jeg-være-med projektet samt for en lille håndfuld forskere, der er optaget af medier og makerspace 

(Jessen, 2004; Johansen, 2018; Sandvik & Thestrup, 2018; Skovbjerg & Henningsen, 2017).    

Hvordan mine reviews informerer mine forskningsspørgsmål og program 
Overordnet viser mine reviews, at den bekymring for den spontane, uforudsigelige, børneinitierede 

leg, som FN i Bemærkningen fra 2013 gav udtryk for, deles af legeforskningsmiljøet internationalt 

og nordisk. Imidlertid ser det ikke ud til, at der siden Bemærkningen udkom, er  mange studier, der 

udforsker, hvordan fagprofessionelle kan imødegå den bekymring. Studier, der undersøger legens 

https://levendelegekultur.dk/om/forskning
https://legekunst.nu/
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vilkår i skolen og børns deltagelse i skolens legemiljø, er generelt sparsomme. En bred søgning på 

leg og skole giver få hits og viser, at den mest oplagte hensigt med internationalt at forske i 

professionelles betydning for leg i skolen er, at alle børn skal kunne drage nytte af legens lærings- 

udviklings-, og/eller sociale potentiale, og at leg kan bruges til at fremme en særlig adfærd eller 

interesse hos børn. Der er også studier i reviewet, der understøtter den viden der ligger bag Må-jeg-

være-med om, at legedeltagelse har betydning for børns hverdagsliv og trivsel. Generelt understøtter 

de fundne studier mit argument om, at legen (uanset om den tillægges nytteværdi eller ej) skal på 

den pædagogiske agenda. Det mest interessante ved reviewet i forhold til mit codsignstudie er dog, 

at de få studier der inkluderer fagprofessionelles betydning for legen, antyder, at de kan være en del 

af problemet; på grund af manglende legeviden, på grund af uopmærksomhed på visse børns 

legebehov eller på grund af noget værdibaseret, rettet mod forestillinger om det ’gode’, frie og 

selvstyrede børneliv. At det netop er en forestilling, understøttes af reviewet, for dette frie og 

selvstyrede børneliv findes tilsyneladende ikke for alle børn.  

En anden bemærkelsesværdig opdagelse i reviewet er, at frikvarteret er det primære rum for 

legeforskningen i skolen. Betydningen af fagprofessionelles aktive rammesætning af og deltagelse i 

leg i skolens øvrige rum synes derimod uudforsket. 

Med den nordiske del af reviewet antydes en kritisk opmærksomhed mod den anglosaksiske 

forskning i playful learning og playful pedagogy, fordi denne ser ud til at være læringsforskning 

snarere end legeforskning. Hvis vi ser på det specifikt danske, er der begyndende interesse for at 

skabe en form for legefællesskaber mellem forskningsmiljøer og praksisfelter. Interessen er koblet 

til aktionsforskning og -læring og dermed til forandringsvisioner. Disse legefællesskaber ser 

primært ud til at være rettet mod daginstitutionsområdet. Studier, der er optaget af sammen med 

pædagoger, at undersøge voksne fagprofessionelles betydning for børns legedeltagelse generelt i 

skolen, og som samtidig søger at initiere forandringer for legen, for det enkelte barn og for 

pædagogen, ser ikke ud til at findes.  

Mine reviews understøtter min ambition om både at forstå bedre og at forandre. Ligeledes 

understøtter de mit ønske om at inddrage pædagoger i en codesigntilgang, der genererer viden om 

leg, og om måden legeforståelser virker på i skolen. For hvorfor kommer pædagoger – som det ser 

ud – til at påvirke legen negativt? Det kan vel ikke være intentionen, og da slet ikke i en nordisk 

kontekst, hvor leg og legende samspil mellem børn og pædagoger generelt nyder anerkendelse som 

del af et børnecentreret pædagogisk paradigme? Det gør mig nysgerrig. Jeg skærper derfor den 

fænomenologiske tilgang i det første af mine forskningsspørgsmål, hvor jeg søger at inddrage 
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forskellige perspektiver i spørgsmålet om, hvad pædagogisk legepraksis i skolen er. Men jeg henter 

også i reviewet belæg for den pragmatiske orientering i det andet forskningsspørgsmål og for 

gennem codesignprocesser at insistere på at udforske og udvikle pædagogiske legepraksisser, der 

kan støtte børns deltagelse i leg. Overordnet anvender jeg altså reviewsene som belæg for metodisk 

pluralitet og for, som jeg skal vende tilbage til i kapitel 6, at arbejde eklektisk.    

Før vi når dertil, vil jeg i næste kapitel - ansporet af den nysgerrighed som forskellighederne 

i min og pædagogernes opfattelser af leg initierer - udlede et legebegreb, der er praktisk håndterbar i 

en pædagogisk hverdag, og som samtidig udforsker og nuancerer de forestillinger om ’det frie’ i 

legen, som synes at gøre pædagogerne urolige.  
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KAPITEL 5:  

TEORETISK AFSÆT OM FRIHEDSOPLEVELSER I LEGENS ORDEN 
 

Fortælling om et legemøde mellem pædagoger og forskere 
Pædagoger og forskere mødes for at afprøve ideen om design for forskellige legetyper. Den første 

legetype rammesættes i et lokale fyldt med materialer: kridt, farver, garn, modellervoks, lego, 

perler, pap, lim og balloner. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal finde på. Jeg skæver til de andre, så 

begynder jeg at gå rundt og se på materialet. Jeg tager noget garn op. Tykt og gult. Lader det glide 

mellem mine fingre og husker pludselig en lang, gylden garnparyk, som jeg brugte som barn, når vi 

legede ’fine damer’. Jeg smiler. Begynder løsne, trække, flette i garnet. Tager det på hovedet. Fniser. 

Tager det ned, piller og fletter på ny. Griber en ballon. Puster op og begynder lede efter en tusch. Et 

ansigt viser sig. Limen driller. Men det garnhår skal altså sidde på den ballon. Omkring mig mumlen, 

raslen, stille udbrud, fnisen. Tiden forsvinder omkring os. Så er der pause. Lidt efter rammesættes 

den næste leg i gymnastiksalen. Der er regler og kegler, som markerer en målstreg af en slags. Høje 

råb. Nu kommer en bold susende mod mig. Instinktivt griber jeg og kaster. Jeg begynder at løbe. Ind 

og ud mellem de andre. Nogle råber ’spil mig’, de kommer farende. Jeg mærker et behov for at 

undgå dem, der opfatter legen som en konkurrence. Mærker en lyst til at ødelægge og forstyrre. Jeg 

griber en kegle, løber med den. Mine nakkehår stritter, da jeg forfølges. Jeg spotter et drillende blik 

hos en anden. Genkender ham som én, der leger som jeg. Giver ham keglen. Løber og løber. Med 

min fod skubber jeg til de kegler, jeg kommer forbi. Råb som ’snyd’, ’forræder’, ’bitch’. Jeg griner 

hysterisk. Er lige ved at tisse i bukserne af grin. Husker hvad det var for en legc, jeg kunne lide som 

barn, og hvad jeg i hvert fald ikke kunne lide? Mærker suset i maven. Bliver mere og mere drillesyg 

over for de, der vil håndhæve regler. Jeg kan ikke stoppe mig selv. Jeg bevæger mig på en grænse 

sammen med andre, der lige som mig synes det er sjovere at drille end at vinde. Da legen stopper, 

kigger vi alle smilende på hinanden, lidt generte – som om vi har oplevet noget intimt sammen. Som 

om tilstedeværelsen bliver en anden. Så mange varme, røde, voksne kinder.  (Fortælling fra 

feltnoter (2)) 

 

 
Figur 14: Et ballonhoved, konstrueret nogle dage senere, da den oprindelige aldrig blev limet færdig eller gemt. 
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Som vi så i foregående kapitel, findes der ikke umiddelbart forskning, der er optaget af både at 

forstå, hvordan pædagoger i skolen aktuelt arbejder med og forstår leg, og samtidig søger at udvikle 

den pædagogiske praksis med henblik på at skabe mere leg og flere legedeltagelsesmuligheder for 

børn. I kapitel 2 så vi, at pædagogers legeviden og min ikke stemmer overens, da pædagogerne ser 

ud til at være relativt enige om, at fri leg betyder voksenfri og derfor fjerner sig fra legen, mens jeg 

– og i overensstemmelse med mine reviews - ser pædagogers deltagelse i leg som en pædagogisk 

nødvendighed. Dog uden at børns frie legeoplevelser ødelægges. Denne forskellighed i vores 

legeforståelser, pædagogernes og min, blev den begivenhed, der udløste det første af de skift, jeg 

foretog i projektet, da jeg lavede nye eksperimenter. I kapitlet her bliver begivenheden til det 

spørgsmål, hvorom mit teoretiske legeafsæt kredser. Jeg forfølger derfor frihedsoplevelserne i det, 

jeg kalder legens orden. Herigennem går jeg i dialog med ’den frie’ leg.  

Lad os inddrage kapitlets indledende fortælling om Legemødet mellem forsker og 

pædagoger til at kridte banen op for det legebegreb, der efterfølgende udledes. Fortællingen 

stammer fra en legeworkshop i begyndelsen af projektperioden, hvor pædagoger og forskere fra 

hele Må-jeg-være-med mødes for at lære hinanden at kende og for på egen krop at mærke, hvordan 

det opleves at deltage i legeeksperimenter. Konkret mødtes forskerteamet først med pædagogteamet 

på Brumbasseskolen og siden med teamet på Søhesteskolen til en heldags legeworkshop. 

Legeworkshoppen var rammesat som en afprøvning af, om vi med udgangspunkt i teori om leg som 

stemningspraksis (Karoff, 2010) kunne designe for leg på måder, så forskellige legestemninger 

opstod. Vi valgte tre legetyper: kreativ leg, regelleg og euforisk leg. Fortællingen er fra 

workshoppen på Søhesteskolen og inkluderer design for kreative leg og regelleg. Med fortællingen 

beskrives en oplevelse, som empirijeget har. Fortællingen antyder særlige kvaliteter i 

legeoplevelsen som skiftende stemninger, lethed og frihedsoplevelser. Ligeledes indeholder 

fortællingen beskrivelser af bestemte legepraksisser – i form af konkrete handlinger - som at pille 

ved garn, nusse, løsne, flette, tegne, skabelse af et ansigt samt at kaste med bold, lade-som-om, 

konkurrere, råbe, løbe, falde, drille, grine og afstemning af grænser. Fortællingen peger på, at 

forskellige designs for leg nok kan rammesætte og initiere forskellige stemninger, men ikke styre 

dem. De stemninger, som fortællingen formidler, er på den ene side en indadvendt, kontemplativ og 

hengiven stemning, og på den anden en udadvendt, dynamisk, konkurrerende og euforisk stemning. 

Disse stemninger fremstår som en dobbelthed mellem former for nærvær og en tidslighed, der 

rækker ud over nuet og skaber forbindelser mellem det fortællende jegs mange jeg’er, tidligere 

såvel som nuværende og fremtidige. Fortællingen antyder også, at enhver af os kan have forskellige 
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legepræferencer, som måske kan udfordre de andre legere, eller indgå som en form for strid eller 

drive inde i legens orden. Vi ser eksempelvis, at empirijeget i det andet legeeksperiment balancerer 

på kanten af deltagelse, fordi hendes legepræferencer er anderledes end det, som dette design for 

regelleg egentlig lægger op til. Således beskriver fortællingen en dimension ved legen, en særlig 

væren, som også er en dimension ved eksistensen; nemlig spørgsmålet om deltagelse. Spørgsmålet 

om hvorvidt man oplever sig med, vil og kan være med. Spørgsmålet om at være inde eller ude. 

Spørgsmålet om eksklusion. Eller som Nana formulerede det i den indledende fortælling fra 

Cafelegen: Hvorfor leger de andre ikke med mig? 

 Jeg vælger at tage udgangspunkt i en egenoplevelse af legedeltagelse, fordi leg er både 

teoretisk og empirisk vanskeligt at definere og afgrænse (Jørgensen & Skovbjerg, 2020; Sutton-

Smidt, 1997). Børnene i pilotprojektet har lært mig, at den bedste måde at vurdere og definere en 

leg på er gennem deltagelse. Man ved selv, hvornår en leg er god eller dårlig. Andre kan ikke vide 

det. Man ved selv, hvornår man leger, og hvornår man ikke gør. Jeg ved det, og Nana ved det.   

Mit legeteoretiske afsæt handler om oplevelsen af legedeltagelse, og jeg vælger at undersøge 

denne oplevelse ved at knytte mit legeteoretiske afsæt til teori om legens orden (Jørgensen, & 

Skovbjerg, 2020; Jørgensen et al., 2022; Skovbjerg et al., 2022; Sand et al., 2022; Jensen et al., 

2022) og til teori om leg som stemningspraksis (Karoff, 2010; Skovbjerg, 2016; 2021). Dette 

legeteoretiske afsæt deler jeg med Må-jeg-være-med projektet. Men derudover vælger jeg at 

efterspore det perspektiv i legeforståelsen, hvor pædagogernes og min legeviden divergerer, og som 

ser ud til at handle om frihedsoplevelser i den frie leg. De primære tænkere jeg inddrager til at 

udlede disse frihedsoplevelser i legens orden med er Eugen Fink, Hans-Georg Gadamer, Mikhail 

Bakhtin samt Julia Kristeva, der ikke egentlig beskæftiger sig med leg, men med frihed og 

humanisme.   

TEORI OM LEGENS ORDEN 

Teori om legens orden tager afsæt i Lars-Henrik Schmidts begreb om orden fra 1988 (Schmidt, 

1988) og kan defineres som følger:  

Orden er dét, der sættes forud, og som tilstræbes, et udkast eller en plan som søges 

realiseres” (Schmidt, 1988, s. 35). I Schmidts forstand er orden en logik, hvorudfra der 

handles (praksis), og den logik har, i det her tilfælde, de legende, en ide om, som de 

efterstræber i legen, uden at det betyder, at de præcist kan definere hvad der skal ske. Det er 

altså gennem praksis, at ordenen viser sig, og samtidig skaber orden retning for handling 

(Skovbjerg et al., 2022 (in review)) 
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Praksis i citatet forstås som handlinger (kropslige og verbale), men handlinger står også altid i 

forhold til sine omgivelser. Fra et pragmatisk perspektiv kan vi forstå praksis som handlinger, der 

udfoldes situationelt i og med de ting, vi interagerer i verden med (Gimmler, 2012).  

Legeordenslogikken er derfor ikke fastlagte på forhånd. Men den anslås og antydes i kraft af 

de forestillinger om praksisser, som materialer, narrativer og temaer kalder frem hos de legende. 

Legeordenen viser sig i takt med, at den etableres, og i takt med at de handlinger, de legende 

foretager ind i legen, svares på og får betydning. I det indledende eksempel ser vi først, hvordan 

materialerne i lokalet leder de legendes hænder frem mod særlige legepraksisser som at pille og 

flette. Derefter etableres legeordenen i gymnastiksalen omkring bolden, keglerne og reglerne, hvor 

det er de legendes kroppe, der udøver legepraksisser som at løbe og flytte på kegler. I 

gymnastiksalen sker der en form for opdeling af legepraksisser, idet der er nogle af de legende, der 

udøver en konkurrencepraksis, idet de spiller bolden jf. spillets regler, mens andre af de legende 

udøver en drillepraksis, idet de flytter keglerne og bryder reglerne. Legens betydninger bevæger sig 

således sammen med de praksisser, som de legende udøver og udvikler omkring legens materialer. 

Legen skifter retning da jeg begynder at snyde, men skiftet foregår inden for den særlige logik, som 

ordenen etablerer. Således ser vi eksempelvis, at de regelbrud og kegleflytninger, jeg foretager, 

foregår, mens jeg forsøger at afstemme mine handlinger efter, hvor meget den overordnede 

legeorden kan bære. Min drille-legepraksis er betinget af, at der er nogle, der vedvarende vil 

opretholde spillet, gentage reglerne. Går jeg for vidt, stopper legen. En væsentlig pointe i min 

fortælling er, at jeg ikke driller for at drille eller tirre de andre, jeg driller, fordi det er min eneste vej 

til deltagelse. For jeg kan ikke holde ud af være i konkurrence-legepraksissen.   

Legeordnen må ses som en organisering af handlinger, materialer, relationer som 

praktiseres af de, der deltager, og værdien bestemmes gennem vedligeholdelse og 

gentagelse, der bestandigt må foregå. På den ene side er legeordnen forudsætningen for, at 

legen overhovedet kommer i gang, og på den anden side er legeordnen under kontinuerlig 

opbygning. Det betyder ikke, at legeordnen skal ses som prædefinerede handleanvisninger, 

som en instruktion, som skal følges af alle, men i stedet er pointen i denne sammenhæng, at 

legeordnen, gennem deltagernes udøvelser, er i konstant bevægelse mellem bekræftelse, 

udvikling og afvikling. (Skovbjerg et al., 2022 (in review)) 

Legeordenen udfolder sig altså mellem materialet, de deltagende og de omgivelser, som danner 

ramme for legen. Den er både konstituerende for den legepraksis, der kan udfolde sig og samtidig 

konstitueres den af den praksis, som så faktisk sker.  

 Teori om legens orden er en videreudvikling af Helle Marie Skovbjergs teori om Leg som 

stemningspraksis fra 2010, hvormed leg forstås som en særlig værensform, der ikke forbindes med 

en indre, personlig følelse, men som et socialt forhold og et forhold til verden. Forskellige 
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stemninger er noget, de legende skaber og modulerer sammen, idet de leger. Stemning beskrives af 

Skovbjerg som en særlig stemthed i menneskets forhold til verden. Vi kunne sige en særlig parathed 

til deltagelse og til at indgå i og bidrage til betydningsskabelser.   

Hvis der er få muligheder for betydningsproduktion, præges stemningen af 

kedsommelighed; hvis der derimod er mange mulige betydningsdannelser, er det 

opstemtheden, som er i centrum, og man er let at interessere (Karoff, 2010, s. 182).  

I legeordenslogikken er det forskellige grader af opstemthed, som skabes og moduleres gennem de 

legepraksisser, vi sammen udøver. Skovbjerg opererer i sin teori om leg som stemningspraksis med 

en model, hun kalder legetriaden som kan illustreres således:   

 

 

Figur 15 Legetriaden, tegnet af mig med udgangspunkt i Skovbjerg afhandling 

 

Skovbjergs legetriade består af tre grundsten som er legemedier (ting, materialer, ord, narrativer 

m.m.) legepraksis (handlinger) og legestemning (stemthed over for verden). Konkret viser 

legetriaden, at vi i leg altid handler; vi gør eller skaber (praksis) noget med noget (legemedie), 

hvormed vi kan komme i forskellige former for legestemning sammen. Skovbjerg opererer med fire 

grundstemninger; den højspændte, den opspændte, den hengivne og den euforiske (Karoff, 2010; 

Skovbjerg, 2013; 2016). Jeg afgrænser mig i min teori til to; nemlig den hengivne og den euforiske 

stemning samt bevægelser mellem disse.  

 Lad os med et andet empirisk eksempel stille skarpt på legeordenens dynamik mellem 

legemedier, legepraksisser og legestemninger. En dynamik, hvor bevægelser, skift og samtidighed i 

stemninger indgår som centralt. Eksemplet herunder er - som det indledende med Nana - fra det 

legeeksperiment, der hedder Cafelegen, og som udfolder sig under Design for rolleleg.  

Legemedier

Legepraksisser

TRIADEN

Legestemning
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Jeg sidder sammen med en gruppe børn inde i 0.A, Pædagogen har stillet en stor skål med 

saltdej på bordet og sagt, de kan lave ting til cafeen. Jeg begynder at lave en kringle. Thor 

har hentet en gaffel, som han sidder og laver mønstre i dejen med. Aksel dypper sine fingre 

ned i dejen, trækker dem ud sammen med tråde af klisteret dej: ’Spiiiiiidermaaaaaaaan’. 
Manu sidder ved siden af Aksel. Manu tager mere og mere dej. ”Jeg laver en pølse”, siger 

han. ”Nå, jamen, det er da også lækkert til cafeen, ” siger jeg. Hans bevægelse stopper kort, 

han ser på mig og griner, så kaster han sig over dejen igen og sætter sig til rette på stolen, 

som om han sidder på wc. ”Men det er ikke sådan en pølse.” Jeg spørger om det er en 

numsepølse? Han siger ja og griner højt. ”For når man har spist … ” han viser mig, 

hvordan man putter noget i munden, og så peger han på sin numse, sætter sig igen til rette 

som om han trykker og griner himmelhøjt. Aksel griner med. De hamrer løs i deres dej. 

Manus hurtige bevægelser ruller og banker og ælter i den efterhånden ret store klump. ”Jeg 

laver en melon” ”En bolle” ”En kage” ”Et æble”. Han remser op i det uendelige, mens 

han former og trækker og ruller og banker med hele overkroppen. Aksel har taget en ske. 

Han sidder nu og lader som om, han spiser sin dej med en ske. Graver ned i dejklumpen, får 

noget på skeen, trækker og sluprer. Ser på mig og griner (73) 

Det vi ser, er, at legeordenen etablerer sig i dialog med materialet, som jf. pædagogen er nyt for 

børnene. Materialets beskaffenhed styrer, motiverer og betinger børnenes deltagelse, men samtidig 

er det de handlinger, som børnene hver for sig drager ind, der betinger den leg, som så faktisk 

opstår. Børnene er deltagelsesparate. De kaster sig over materialet, udforsker det, og idet de gør det, 

skaber de forbindelser til den verden, de kender uden for legens orden. Thor henter et andet 

materiale, en gaffel, ind i legeordenen, hvor gaflen bliver et dekorationsredskab. Manu drager sin 

viden om fordøjelsesprocesser ind. Aksel associerer det klistrende dej til Spiderman. Således indgår 

børnenes omgivelser og baggrunde som en stor palet af muligheder, der kan afprøves og skabe 

retning for legen, men det er saltdejen, der initierer og konstituerer disse retninger. Vi ser også, at 

empirijeget indgår i legen. Alene fordi hun sidder der, og børnene søger hendes ansigt. Det er, som 

om de bruger empirijeget til at pejle efter, mens de etablerer legeordenen, men de gør det med 

materialet som mellemled. Det er materialet og de handlinger, som materialet kalder frem hos de 

respektive børn, som etablerer legeordenen. I første omgang er Thor, Manu og Aksel fordybede i 

hver sin udforskning af materialet. Så sker der noget.    

Sanne er kommet til og har sat sig ved Thor. Nu presser hun en gaffel ned i sin dej som 

Thor. Manu og Aksel har fået samlet et par store klumper dej. Gaflen er afprøvet og lagt 

væk. De har banket dejkuglerne flade med deres hænder, og nu laver de håndaftryk. Presser 

deres hænder ned. Men så rejser Manu sig op på stolen og sætter sig på sin dej. Han rejser 

sig igen og kigger. Han peger på aftrykket af sine lommer og griner. Aksel har sat sig på sin 

meget melmættede dejklump. Han rejser sig og peger og griner. ”Det er min numse!” De 

griner. Så rejser de sig igen begge to og sætter sig med stor kraft i dejen. Grinende rejser de 

sig og kigger. Igen sætter de sig. Manu lege-skider og siger pruttelyde med munden. Han 

sætter sig til rette som på et toilet. De rejser sig igen og kigger. ”Se, mit røvhul!” jubler 
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Aksel og peger på den flade dej. De griner og fortsætter. Står på stolene, samlet, vender sig 

og faldsætter sig med et ordentlig bump på dejen. Manu slår en prut, så melet blæser om 

numsen på ham. Han griner. Jeg griner. Aksel griner, sætter sig på dejklumpen og siger 

pruttelyde. Thor arbejder med at lave spaghetti. Sanne sidder stadig med gaflen og laver 

mønstre på en trekant som bliver til en isvaffel. En gang imellem kigger Thor smilende over 

på Aksel og Manu. Så kigger han hen på mig. Vi griner. 

 

 
 Figur 16 viser de to drenges leg med saltdej  

 

Som nævnt er det materialets beskaffenhed, der konstituerer legeordenen, men det er de deltagende 

børns spejling og gentagelse af hinandens handlinger, der får legeordenen til at udkrystalliseres, og 

som modulerer stemninger. Ikke alle handlinger responderes på, og mens de handlinger, der ikke 

svares på, forsvinder, aktualiseres og vedligeholdes legen omkring de handlinger, der gentages og 

bliver til stemningsskabende praksisser. Således etableres meningssammenhænge, som så fra nu af 

er i denne leg. Vi kan, når vi rammesætter for leg, med valg af materiale derfor anslå forskellige 

mulige veje for legen at gå. Noget er på sin vis allerede bestemt, fordi materialet er, som det er. 

Men dette noget får først værdi og retning, idet børnene tager fat, tager del i, udveksler, udvikler og 

kommer i legestemning. Omend Thor og Sanne ser ud til at tune ind på en stemning af stille 

hengivenhed, et ordløst samvær omkring deres hænders rolige udforskning og det overordnede 

narrativ om cafeen, lader de sig tilsyneladende ikke forstyrre af den stemning af eufori, som bliver 

mere og mere udtalt mellem Manu og Aksels helkrops-involverende numseaftryk. De fire børn er i 

leg sammen, men tunet ind på hver sin stemning. Ud fra et legeordensperspektiv kan vi se 

saltdejslegens handlinger som afgrænsede måder at udøve og producere meningsfuldhed på. En 

meningsfuldhed som ordnes af legen og legens materiale, og som de legende vedvarende må 

deltage i ordningen af, for at legen kan fortsætte. De legende kan ikke vide på forhånd, hvad legen 

har brug for, og hvad legen kan rumme uden at gå i stykker. De kan ikke vide præcis, hvad der 
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vedligeholder stemninger af opstemthed, eller om opstemtheden bliver til hengivelse eller eufori. 

Det finder de ud af undervejs – ikke ved at spørge, men ved at handle ind i legens orden.  

Når vi forstår leg som en særlig orden, kan vi forstå, hvordan relationer, ord, ting, rum, 

identiteter kan skifte betydning og blive til noget andet, end de er uden for legens orden. Det kan 

være en vandpyt, der bliver en kanal; en pædagog, der bliver et monster, som skal bekriges, og ord 

som slå ihjel, slagte, død, smerte, bitch, dumrian, forræder, der bliver legemedier i en laden-som-

om- kamp eller -skænderi. I saltdejslegen ser vi en gaffel blive til et isvaffelsmønster-redskab, et 

skolebord bliver sammen med to stole til elementer i en hoppeleg, hvor børnene opøver et synkront 

numseaftryks-fald. Legeordenen rummer en ganske anden logik end de logikker, der er uden for 

legen, men den er ikke løsrevet verden udenfor. Børnene drager selv verdenen uden for ind i legen. 

Legens orden konstitueres imidlertid også af det skolerum, hvori legen foregår og med de 

muligheder, som rummet rummer. De muligheder som de voksne, der er i rummet, tillader. I 

eksemplet ovenfor er den voksne, der er aktuelt tilstede i rummet empirijeget. Empirijeget er 

imidlertid ikke til stede som pædagog. Hun er legeforsker og håndhæver ikke eventuelt andre regler 

i rummet. Vi ved ikke, om børnene søger empirijegets blik for at afstemme sig efter, hvor meget leg 

hun tillader. Men vi må formode, at rummet ikke er værdifrit. Vi må antage, at der er andre voksne 

’tilstede’ i rummet, om ikke aktuelt liger her og nu så i hverdagen, hvor generelle regler for adfærd i 

rummet stadfæstes og håndhæves. Etableringen af legens orden handler for børnene ikke kun om at 

udforske og tune ind på, hvad legen kan rumme af handlinger, men også om at afprøve og afstemme 

sig efter, hvad rummet og omgivelserne uden for legens orden kan rumme (Skovbjerg et al., 2022).  

FRIHEDSOPLEVELSER I LEGENS ORDEN  
Med legeordensbegrebet får vi et dynamisk legebegreb, der er åbent for forskellige børns forskellige 

legepræferencer og deltagelsesmuligheder. Samtidig får vi et begreb, hvormed vi kan udforske og 

problematisere forestillingen om, at fri leg betyder voksenfri. For hvornår er legen egentlig 

voksenfri i skolen, hvor de voksne skaber og definerer rammerne? I det følgende undersøges og 

udfoldes frihedsoplevelser, som en særlig kvalitet ved legens orden. Frihedsoplevelser er således 

mit bidrag til udvikling af teori om legens orden.   

Oplevelsen af at være uden for tiden 
Den første frihedsoplevelse, vi skal se på, er oplevelsen af tidsfrihed. I fortællingen om Legemødet 

mellem forskere og pædagoger tematiserer jeg en tidsoplevelse, idet jeg forbinder både den 

hengivne og den euforiske legestemning med erindringer fra barndommen. Ligeledes tematiserer 

jeg ophøret af den euforiske stemning omkring keglelegen som et spørgsmål om at træde ud af en 
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stemning og ind i en anden tilstedeværelse. I det følgende anvender jeg Eugene Fink og Hans-Georg 

Gadamer til at forfølge legens tidsoplevelse med. 

For Fink er legen først og fremmest et eksistentielt fænomen, der ikke ligner andre 

eksistentielle fænomener. Fink siger:   

Play is an essential element of man's ontological makeup, a basic existential phenomenon - 

not the only such phenomenon, to be sure, but still a clearly identifiable and autonomous 

one that cannot be explained as deriving from other existential phenomena (Fink, 1968, s. 

19)  

Legen er altså ikke det eneste eksistentielle fænomen, men det er et særligt eksistentielt fænomen, 

som adskiller sig fra andre eksistentielle fænomener, blandt andet fordi leg ikke skal føre til noget 

uden for sig selv.   

All other activity, whether it has its purpose in itself (praxis, "doing"), or whether its goal is 

the creation of an artifact (poiesis, "making"), is a means to the final end (telos) of man, 

namely his ultimate happiness (eudaimonia) (ibid, s. 20). 

Ifølge Fink er alle andre aktiviteter forbundet med ”the curious ’futurism’ of human life”, som 

handler om menneskets stræben efter det gode liv. Legen derimod har ikke noget sigte uden for sig 

selv. Det gælder uanset om legens praksis er orienteret mod gøren som eksempelvis, når vi i den 

indledende fortælling leger med bolde og kegler, eller mod skaben, som når jeg laver et 

ballonhoved. Dermed adskiller leg sig fra arbejdet, kunsten, kærligheden og kampen om magten, 

siger Fink. Den adskiller sig også fra læring, pædagogik og design, som alle er fremtidsrettede. Med 

fremtidsorienterede aktiviteter er sigtet, at mennesket lykkes med livet, men i legen kan vi pludselig 

opleve, at vi helt uden at have sigtet efter det, lykkes med noget. Noget der opstår og bliver til, idet 

vi leger. Nærmest som et lykketræf. Hans-Georg Gadamer kalder denne oplevelse af ”Glück des 

Gelingens” for et grundelement i leg sammen med oplevelsen af lethed og frihed (Gadamer, 1966, 

s. 152). Da legen ikke skal føre til noget, da den ikke har et fremtidssigte, er den heller ikke 

funderet i den lineære tid. Den er uden for tiden. Den er den ultimative form for nærvær.  

In the autonomy of play action there appears a possibility of human timelessness in time. 

Time is then experienced, not as a precipitate rush of successive moments, but rather as the 

one full moment that is, so to speak, a glimpse of eternity. (Fink, 1968, s. 21)  

Fordi leg er en evighedsoplevelse bundet til øjeblikket, kan vi forstå friheden i leg som et spørgsmål 

om at opleve sig fri fra den lineære tid med alle dens fremtidsorienterede krav. Oplevelsen 

udtrykkes af pædagoger i projektet i forbindelse med deres egen deltagelse i legeeksperimenter som 

at ”glemme tiden” eller ”at være oppe at flyve”. Men selvom legen rummer en oplevelse af at være 

uden for tiden, funderet i øjeblikket, forsvinder oplevelsen ikke, når legen stopper. Som vi så i 
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fortællingen om Legemødet, genfinder empirijeget oplevelsen i erindringen, idet hænderne 

begynder at udforske, pille og flette garnet, og idet kroppen begynder at bryde reglerne i boldlegen. 

Der er noget i legens øjebliksoplevelse, de genfundne legepraksisser, der forbinder mig med mit 

helt unikke selv over tid. Fortællingen indikerer endvidere, at opøvede legepraksisser kan vi bære 

med os hele livet, spille ind med og videreudvikle, når legen viser sig. Legens oplevelse af 

tidsfrihed er knyttet til øjeblikket; den rækker ud over den lineære tid og skaber eksistentielle 

ankerpunkter af fryd, der kan genkendes og videreudvikles i nye legeoplevelser; nye øjeblikke.     

 Vi kan med Hans-Georg Gadamer og hans ide om ”festens genkomst” og ”fejringens 

tidskarakter” (Gadamer, 2004, s. 119) blive klogere på denne dobbelte tidsoplevelse mellem 

genkendelse og gentagelse og så det fornyende og unikke i øjeblikket. En fest, høstfest, julefest, 

karnevalsfest, fødselsdagsfest m.m. er noget oprindeligt. Noget der peger bagud i tiden, men 

samtidig eksisterer festen i nutiden kun, når dette noget gribes og genaktualiseres, dvs. gennem 

fejringen. Festen har, siger Gadamer, en historisk tidslighed, fordi den gentages år efter år, men den 

er også ny, hver gang den fejres, for festens genkomst er ikke en gentagelse af noget, vi husker. Det 

er en ny fest. Uanset hvor traditionel en fest, der er tale om, er det altid en ny fest, fordi den formes 

af de, der tager del i den. Det er den enkeltes tilstedeværelse, der konstituerer festen.  

At være til stede er ikke blot at befinde sig sammen med noget, der tillige også er dér. 

Tilstedeværelse betyder deltagelse (Gadamer, 2004, s. 121).  

Tilstedeværelse er for Gadamer først og fremmest et spørgsmål om selvforglemmelse; at være ”ude 

af sig selv”, at være decentreret, henrevet og opslugt af det, der er, af den rene væren eller af 

stemningen. Dvs. at være tilstedeværende er at være stemt i forholdet til verden. Derfor kan vi også 

med Gadamer forstå tilskuere i legen som deltagere, for tilskuere deltager jf. Gadamer i det øjeblik, 

hvor de er opslugte af det, der sker udenfor dem selv. Det vil sige, idet de i et absolut nærvær tager 

del i stemningen. Deltagelse er at sætte sig selv til side og gå ubetinget all-in i legen.  

Vi kan bruge disse overvejelser over festens genkomst og fejringens tidskarakter til at forstå 

legens tidskarakter. For leg kræver på samme måde at genkendes og gentages. Men idet vi kaster os 

ud i legen og tager del i den med fuld tilstedeværelse, vil legen, som festen, fornyes og blive en 

anden. Vi bruger de legepraksisser, vi kender fra tilsvarende legeoplevelser til at deltage i legen 

med, men i kraft af øjeblikkets fornyende karakter, kan vi ikke styre eller forudse, hvordan legen nu 

bliver. Ifølge Gadamer kræver leg netop, at man giver sig hen til legens egen bevægelse. Lader sig 

lege med af legen.  
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Al spillen (legen)13 er at blive spillet (leget) med.” (Gadamer, 2004, s. 106) 

For Gadamer er legen et subjekt. Det betyder i bund og grund, at leg er et fænomen, der eksisterer 

uafhængigt af det enkelte menneske som en ustyrlig ”hid-og-did” bevægelse. Derfor er leg en 

aktivitet, vi ikke kan blive herrer over. Leg er noget, mennesket kan blive grebet af, når den viser 

sig i solstrejf på gulvet; bølger, der brydes på stranden; en trillende bold. Legen er der så at sige, 

men med teori om legens orden siger vi, at det er menneskene, der gennem deres praksisser og i 

kraft af deres overgivelse til legen, giver noget i legen fylde fremfor noget andet. Tilstedeværelse i 

legeordenen er udspændt mellem det absolutte nærvær, øjeblikket, som man giver sig hen til og så 

det genkendelige og foranderlige, der har rod i tiden før og efter øjeblikket. Den legeoplevelse af at 

være tidløs; at være fri fra den lineære tid, er en oplevelse af absolut nærvær, som ikke er løsrevet 

den lineære tid, men vævet ind i denne. Når legen ophører, træder vi ind i tiden igen. Vi kommer 

ligesom tilbage til os selv; bliver os selv bevidste. Især måske som voksne. I fortællingen om 

Legemødet tematiseres dette legeophør som en fornemmelse af, at vi har haft en intim oplevelse 

sammen.       

Oplevelsen af valgfrihed 
Den næste frihedsoplevelse vi skal udforske, er valgfriheden. Her drager vi igen Eugene Fink og 

Hans-Georg Gadamer ind.  

 Oplevelsen af valgfrihed er knyttet til den grænseløse udforskning af muligheder i leg. 

Ifølge Fink opstår der nemlig en særlig form for kreativitet i legen; en fantasi, der ikke lader sig 

begrænse af det mulige.  

Man enjoys here an almost limitless creativity, he is productive and uninhibited because he 

is not creating within the sphere of reality. The player experiences himself as the lord of the 

products of his imagination - because it is virtually unlimited, play is an eminent 

manifestation of human freedom (Fink, 1968, s. 24) 

Den grænseløse kreativitet er en manifestation af menneskelig frihed i den forstand, at enhver, der 

leger, kan drage det ind, han eller hun finder vigtigt uden skelen til, om det er fornuftigt eller 

passende. Som fx Manus toileterfaringer eller Aksels Spiderman. Således udgør legen et uendeligt 

mulighedsrum for de legendes forestillingsevne. Men, som vi ser, vækker ikke alle forslag resonans 

i legen. For mens Aksels Spiderman forsvinder, fører Manus toileterfaringer til udvikling af en 

numseaftrykspraksis. For mit eget vedkommende i den indledende fortælling, er det først, da jeg 

                                                           
13 I den danske udgave af Sandhed og Metode (2004) oversættes det tyske Spiel med spil, selvom det lige så godt 
kunne oversættes med leg. Jeg tillader mig i min tekst at anvende betegnelsen leg og se bort fra, at der i citaterne står 
spil.  
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tager garnet op, at legen egentlig opstår. Som legende kan vi ikke på forhånd vide, hvad der virker, 

hvad der fører til mere leg og hvilke meningssammenhænge, der opstår undervejs. Alligevel må vi 

vedvarende spille ind med noget for at være med, for at bevare oplevelsen af at være i leg for 

deltagelse er tilstedeværelse.  

Det grænseløse mulighedsrum indeholder imidlertid også en risiko, da deltagelse, som 

nævnt, fordrer selvforglemmelse. Fink henviser til eskapisme og til ”the dark dionysian moment of 

panic selfabandon” (Fink, s. 25); altså at man opsluges helt af legen. Men for Gadamer er lige netop 

denne risiko en del af frihedsoplevelsen. En frihedsoplevelse, som han karakteriser som lethed eller 

som fravær af anstrengelse: 

hvilket ikke nødvendigvis betyder et egentligt fravær af anstrengelse, men blot en 

fænomenologisk konstatering af at der ikke er anstrengthed” (Gadamer, 2004, s. 104).  

At der er tale om en fænomenologisk konstatering af ikke-anstrengelse betyder, at uanset at det kan 

være både fysisk og mentalt hårdt at tage del i leg, opleves det ikke sådan. Et barn kan kaste sig ud i 

en vild og voldsom kamp, styrte afsted for at forsvare en hule eller finde på utallige måder at 

ødelægge de andres hule på. Eller barnet kan fordybe sig i en dybt koncentreret leg med at sætte 

perler på snor, bygge sandslotte eller lego-landskaber. Men det opleves ikke som en anstrengelse på 

samme måde, som det ville hvis en voksen, en pædagog, havde bedt barnet om at gøre det samme. 

Ligeledes kan den konstante afstemning af egne stemningspraksisser i forhold til de andre legere 

være yderst krævende, blot opleves det ikke sådan. I hvert fald ikke når man deltager og er 

tilstedeværende i legen. Det, der derimod kan opleves hårdt, er at finde deltagelsesmuligheder. 

Nana fik eksempelvis pludselig ondt i maven, da hun oplevede sig uden for legens orden. For den 

der er udenfor, kan leg tilsyneladende opleves smertefuldt. Den fænomenologiske konstatering af 

ikke-anstrengelse rummer altså en frihedsoplevelse, der kan kobles med det forhold, at man oplever 

sig som del af legen. Man er inde i og del af legens orden.   

 At være i leg handler for Gadamer som for Fink altså om ubegrænsede valgmuligheder. 

Gadamer taler om ” friheden til at forholde sig på den ene eller anden måde” (Gadamer, 2004, s. 

105). Men det er i udkrystalliseringen af disse valgmuligheder, at frihed også bliver risiko for den 

enkelte. For ethvert af de valg, der træffes i legen, afgrænser den legende og indsnævrer de videre 

muligheder. Heri ligger drivet i legen ifølge Gadamer. Valgfrihedens immanente risiko er pirrende.  

Den pirring, som legen giver, beror netop på denne risiko. Her nyder man en valgfrihed, der 

dog samtidig er risikabel, og som indsnævres uigenkaldeligt (105) 

Det vil sige, at et legevalg er irreversibelt. For det udelukker andre valg. Vi kunne tro, at 

mulighedsfeltet så afgrænses. Det gør det også på én måde, men det åbner samtidig for helt nye 
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mulighedsfelter. Hvis vi ser på fortællingen om Legemødet, ser vi, at jeg på et tidspunkt ’vælger’ at 

overskride de regler, vi selv har aftalt: Jeg snyder og flytter keglerne. Jeg bevæger mig dermed ud 

på kanten af legeordenen, lige på vippen til at skabe en ny legeorden eller ødelægge den, der er, og 

jeg kan ikke komme tilbage. Min egen legepraksis fanger mig, og der responderes på den. Jeg får 

øjenkontakt med én, der ser ud til at synes, det er sjovt. Herefter er vi to, der er sammen om at skabe 

en anden legestemning inde i legens orden. Lige som Manu og Aksel er vi sammen om at ordne 

legen i en ny retning. I dynamikken mellem den etablerede legeorden og de valg, der træffes af de 

legende, skabes nye begivenheder, som ikke kan u-skabes eller omgøres, men må svares på. 

Hermed risikerer vi at ødelægge legen for de andre. De, der spiller spillet, som aftalt. I fortællingen 

om Nana er det skiftet omkring dyrene, der sætter ny retning og forstyrrer Nana i fortsat at opøve 

sin kokke-legepraksis. Når vi træffer legevalg, risikerer vi altså at ødelægge legen for andre, men 

også for os selv. For det kunne jo ende med, at vi blev kanøflet eller ekskluderet af legen af de 

andre. Alligevel kan vi ikke lade være. For det er præcis det, legedeltagelsen handler om. I legen 

leger vi ”kun med seriøse muligheder,” siger Gadamer. Vi leger kun med det, der betyder noget for 

os. Der er således meget på spil. For mig er der konkrete legepraksisser i regellegen, der ’tricker’ 

mig, og som jeg må svare på for at kunne blive i legen. Det er konkurrenceelementet. Præcis dét 

kan jeg ikke tage del i på ægte vis, jeg kan ikke selvforglemme mig og være tilstedeværende i den 

legepraksis. Det er, som man siger, bare ikke mig! De seriøse muligheder viser sig i grænsefladerne 

mellem den regelbundne bevægelsesleg, det højspændte, som jeg har svært ved at udholde, og den 

overskridende drilleleg, det euforiske, som andre måske kan have svært ved at udholde. Betragtet 

inde fra legens orden er den ene legestemning ikke bedre end den anden. Men betragtet udefra, uden 

for legens orden, kan det måske være en anden sag. For den euforiske legestemning, 

drillepraksisserne, ligner noget, der ikke må være i skolens logik, hvor børn skal lære at være gode 

ved hinanden, mens konkurrence langt hen ad vejen i dag er noget, man skal lære at tåle.  

Friheden i leg handler om at give sig den pirrende, risikofyldte valgfrihed inden for legens 

orden i vold. Denne valgfrihed er ikke funderet i bevidste overvejelser om mulige konsekvenser, 

men opstår som et eksistentielt svar på et mellemværende inden for legens orden, og den opstår – 

eller sker - i de øjeblikke hvor muligheder viser sig for den legende. Herfra må den afvente om den 

vækker resonans, svares på og kan indgå i den videre ordning af legeordenen.    

Travestien og latterens frihed 
Frihedsoplevelser i leg har jeg nu ved hjælp af legefilosofiske nedslag forbundet med en særlig 

oplevelse af tidløshed og af valgfrihed, som igen hænger sammen med oplevelsen af lethed, af at 
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tage risiko og af en opslugt tilstedeværelse. I det følgende skal vi forfølge den frihedsoplevelse, som 

latteren er udtryk for, og som jeg forbinder med handlinger, der vender op og ned på tingene. Det 

gør vi med betegnelsen travesti. Travesti betyder jf. ordbogen (Ordnet.dk, u.å.) en forklædning, 

hvorved der opnås en komisk virkning. Begrebet er særligt brugt inden for litteraturteori og 

betegner en genre inden for det burleske eller parodiske. Vi kan se Pippi Langstrømpe i sit 

klovneudstyr som et eksempel på en figur, der vender op og ned på normer og kaster et parodisk lys 

på det kendte, som fx når hun bruger hovedpuden til sine fødder (Lindgren, 2007). Kendetegnende 

for travestien er, at der som regel foregår en trivialisering i den forstand, at kendte figurerer, 

omgivelser, ting og ord forklædes og forskydes, idet de genopstår i en ny kontekst.  

I det følgende inddrages Mikhail Bakhtin litteraturteoretiske ide om latteren som en særlig 

adgang til verdenen. En adgang som seriøsiteten og fornuften ikke kan manifestere.       

Latteren har en dyb verdensbeskuende betydning, den er en af de væsentligste former i 

forhold til sandheden om verden i dens helhed, om historien og mennesket; den er en 

specifik, universel synsvinkel i forhold til verden og opfatter verden anderledes, men ikke 

mindre præcist (måske snarere mere) end seriøsiteten; derfor er latteren lige så tilladelig 

som seriøsiteten inden for litteraturen (i og med at den rejser universelle spørgsmål); visse 

hele centrale sider at verden kan kun forstås ved hjælp af latteren (Bakhtin, 2001, s. 100).  

Latterens universelle karakter, dens særlige ’take’ på verden, blev ifølge Bakhtin forstået af 

Middelaldermennesket, fordi han og hun allerede var bekendt med en alfolkelig latterkultur, som 

siden er blevet en del mindre alfolkelig. Det er i kraft af sin fremstilling af en alfolkelig latterkultur, 

at Bakhtin skal hjælpe os til at forstå den dimension ved legens orden, der handler om travesti.  

Også for Bakhtin er festen central, når vi skal forstå leg. Således karakteriserer han den 

alfolkelige latterkultur som en særlig festlatter, der i Middelalderen og op til Renæssancen dyrkedes 

og plejedes ved officielle fester som fx karnevallet, påskefesten, julefesten, drikkegildet samt i 

genrer som pantomimer og smædeviser. Det alfolkelige aspekt knyttes til en ’forenende latter’. Det 

vil sige en latter, som alle tager del i, og som går på tværs af de sociale hierarkier, der eksisterer 

uden for latteren og festen.   

Der er først og fremmest tale om en festlatter. Det er i konsekvens heraf ikke en individuel 

reaktion på denne eller hin ’morsomme’ episode. Karnevalslatteren er først og fremmest 

alfolkelig (folkeligheden er som nævnt indeholdt i selve karnevallets natur), alle ler, det er 

en ’social’ latter; for det andet er den universel, den er altså rettet mod alt og alle 

(herunder mod karnevalsdeltagerne selv), hele verden fremstår som latterlig, bliver set og 

opfattet i dette latterlige lys, i sin muntre relativisme; og for det tredje og sidste er denne 

latter ambivalent; den er glad og munter og samtidig hånlig og degraderende; den negerer 

og bekræfter, begraver og genføder på samme tid. Sådan er karnevalslatteren. (Bakhtin, 

2001, s. 33).  



82 
 

Det særlige ved Bakhtins karnevalslatter, som kan berige forståelsen af legen som en særlig orden, 

er dette omkring det ambivalente og det sociale. I dette forhold kan frihedssporet forfølges.   

Ambivalensen ligger i forholdet mellem seriøsitet og morskab. Disse fænomener findes i 

karnevalslatteren ikke som modsætninger, men som forskellige dimensioner, der som et hele har 

karakter af både negation og fornyelse, af genfødsel og forandring. I karnevalslatteren genkendes 

det kendte, men dette kendte travesteres og genfødes således som sin egen negation. Herigennem 

kan der opstå nye sammenhænge, nye muligheder, latente forandringer. Det er i denne 

transformation, at morskaben opstår, spejler og fordrejer seriøsiteten af det kendte. Det ofte anførte 

eksempel er den måde, hvormed narren til karnevallet får erstattet sin narrehat med en kongekrone, 

hvorefter han kan spille konge for en dag og være til grin. Hermed kan der, siger Bakhtin, opstå en 

”erkendelse af det muntert relative ved de herskende sandheder” (s. 32) hvilket så får betydning for 

én selv og for de relationer, man har til andre og til sine omgivelser. Ambivalensen finder sit udtryk 

i en grotesk form for realisme. For det groteskes væsen er netop at fremstille det potentielt mulige 

og give krop til tilværelsens dobbelthed mellem negation, tilintetgørelse og død på den ene side og 

på den anden nye begyndelser, fødsel og liv.  

Et andet af Bakhtins eksempler er djævlen og tøjlesløsheden (s. 127). Altså det som datidens 

mennesker frygter og underlægger sig i hverdagen. Også djævlen og tøjlesløsheden kan genopstå i 

travesteret form og blive til noget, man kan grine ad. Derfor er ambivalensen også et svar på 

angsten. Man ler af det, man frygter; tilværelsens grusomheder. ”Alt hvad der er truende, bliver 

gjort morsom.” (s. 128)  

Det sociale i karnevalslatteren kobles til en ikke-hierarkiske relation med andre og den 

betydning, som latteren har for denne relation. For alle, der deltager i den orden, som karnevallet 

udgør, deltager også i latteren. Dvs. de udøver den både som grinende subjekt og som et objekt, der 

kan grines ad. Vi kan kalde det en inkluderende latter, fordi den omfatter alle deltagere. Vi kan også 

med henvisning tilbage til Gadamer kalde det en tilstedeværende latter. Derfor er det en latter, der 

både skaber samvær og rummer en risiko. For det vil for den enkelte deltager være vigtigt at finde 

på noget, der kan bidrage til den fælles latter, til dens fortsættelse, men dermed sætter man også sig 

selv på spil for latteren, lige såvel som man risikerer, at andre, der gøres til genstand for latter, ikke 

kan tåle det. Karnevalslatteren betinger altså, at alle kan tåle at blive grinet ad.  

Latteren kan dermed markere et inden for og et uden for legens orden. Den understøtter 

samværet indenfor, men kan også sætte nogen eller noget udenfor. Særligt hvis karnevalslatteren 

forveksles med de normer for god tone, der angiveligt findes uden for legens orden i skolelogikken, 
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hvor det ikke er pænt at grine ad hinanden. Men karnevalslatteren understøtter også sammenhænge 

ud af legens orden. For den inddrager det kendte udefra, trækker det ind og gør det til genstand for 

latter. Dette gøres ved hjælp af særlige legeprakssiser. Ifølge Bakhtin kan disse være ”at snakke 

bagvendt (á l’envers), være på tværs og vende op og ned på tingene” hvilket indebærer skift 

”mellem øverst og nederst” og ”mellem ansigt og bagdel” samt ”forskellige former for parodi og 

travesti, degradering og profanering, narrekroninger og narredetroniseringer” (Bakhtin s. 32) 

Bakhtin understreger, at den parodi, han taler om, ikke er en satire, hvor parodien udøves på afstand 

og med henblik på en samfundskritik. Som sådan er der ikke et egentligt samfundsomstyrtende sigte 

med latteren. Det er deltagelse, det handler om. For det er en parodi, hvori de, der udøver de 

officielle hverv, og de, der parodieres, selv er deltagere. Således deltog de gejstelige og de adelige 

jf. Bakhtin eksempelvis selv i karnevallets legepraksisser. Karnevallet og karnevalslatteren opdeler 

ikke i beskuere og deltagere; ”man lever med i det, og alle lever med i det” (s. 26). Alle er altså 

tilstedeværende i karnevalslatteren.  

Hermed kommer vi til Bakhtins frihedsforståelse, som han betegner som 

”karnevalsfrihedens love” (´s. 26). Disse love udgøres og gælder under karnevallet. Altså under den 

ramme og i den periode, hvor karnevallet foregår, og som alle jo dengang tog del i. Interessant nok 

kan man ikke sætte sig udenfor karnevalsfesten. ”Man kan ikke slippe væk fra det, idet karnevallet 

ikke kender til rumlige grænser” (s. 26). Karnevalsfestens tid er både en tilbagevendende 

begivenhed og en tidsbegrænset begivenhed, ganske som Gadamers fest, og inden for denne 

særegne ramme tilbydes en oplevelse af tidløshed, for karnevalsfesten er altomfattende og potentiel 

uendelig; ”fjendtligt stillet over for etablering, fuldendelse og afslutning” (s. 30). Frihedsaspektet 

rummes i såvel ambivalensen som deltagelsen. Alt og alle kan gøres til genstand for travesti og 

parodi, fordi alle er med. Friheden er altså også en frihed til at le ad sig selv lige så vel som ad den 

anden.      

Når jeg har inddraget Bakhtin’s latterkultur i teori om legens orden, er det for at stadfæste 

latteren som en særlig legepraksis, der rummer en ambivalens, og som understøtter en oplevelse af 

samvær, som er særegen i leg. Legens orden rummer med sine travesterende egenskaber en anden 

logik end de sociale og institutionelle logikker, som danner ramme om den. Derfor er der i legens 

orden en grundlæggende anderledes oplevelse af frihed. En frihed, der opstår i legeordenens 

forbundethed med sine omgivelser. Forstået således at når det kendte forskydes over i legeordenen, 

travesteres og bliver til noget andet, så er disse nye betydninger nok forbeholdt legeordenen, men de 

er ikke isolerede fra de betydninger, der findes uden for legens orden. Tværtimod, for det 
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travesterende opstår netop i dialog med logikker, normer og regler uden for legens. Det er kun i 

denne dialog, at travestien bliver lattervækkende, grotesk eller grusom.  

Anderledeshedens frihed  
Fri leg i min udlægning er nu blevet til et spørgsmål om frihedsoplevelser som særlige kvaliteter 

inden for legens orden. Hvad gør denne udlægning ved de spørgsmål, jeg indledningsvis stillede om 

legens vilkår i skolen, om børns muligheder for at udøve deres ret til leg og pædagogers betydning? 

I en causeren over det spørgsmål inddrager jeg Julia Kristevas psykoanalytiske samtidsdiagnose om 

adskillelse, fortrængning, sameksistens og frihed. Omend Kristeva ikke taler om hverken leg eller 

latter, indgår hendes tænkning i min videre udvikling af teori om frihedsoplevelser i legens orden. 

Det gør hun med henblik på at dreje teorien i en aktivistisk retning samt for at lægge endnu et lag på 

deltagelsesaspektet.  

 I første omgang skal vi se på Kristevas udlægning af humanismen som grundlagt på ideer 

om adskillelse og eksklusion.    

In the Middle Ages the courtyard was the place of mysteries. But in earlier times the Church 

space itself was open to extavagant and carnival-like shows, a multiform combination where 

the sacred mixed with the burlesque, misogyny, and triviality. The Chuch hierarchy 

comdemned these fantasies for offending God, and they were firmly exiled to the courtyard 

around the fourteenth century. A courtyard, as you can see, is not a safe place (Kristeva, 

2019, s. 264).  

Det, som Kristeva henviser til, er også en pointe hos Bakhtin. Nemlig at det karnevalske liv i 

Middelalderen oprindeligt ikke var adskilt i rum fra det kirkelige liv, eftersom satyrspil og 

karnevalsfester almindeligvis afholdtes inde i kirkens rum. Først senere blev disse events fordømt 

som ugudelige og sat udenfor porten, forvist til gården og til gaden.  

 For Kristeva er denne ’sætten uden for porten’; eksileringen af travestien, af det karnevalske 

og burleske, et billede på en adskillelsestænkning, som kan genfindes i enhver udlægning af den 

humanistiske ide lige fra Renæssancens religiøse14 tænkere til Oplysningsfilosofferne og videre 

frem til i dag. En adskillelsestænkning, som i bund og grund har bundet det moderne menneske til 

en ide om sekularisering, som ingen rigtigt har taget et opgør med 15. Ikke desto mindre har denne 

ide om at adskille og tabuisere det, som hører troen, myten og forestillingsverdenen til, til fordel for 

fornuft og viden, i moderne tid dannet grundlag for totalitære og populistiske bevægelser, hvis 

                                                           
14 Her henviser hun til alle tre monoteistiske religioner 
15  Kristeva inddrager Heidegger og Nietzsche i sin argumentation, idet de allerede for længe siden har gjort 
opmærksom på at denne modsætning mellem tro og fornuft ikke er nødvendig at fastholde i en verden, hvor 
mennesket ikke længere italesætter sin væren som et afhængighedsforhold i en transcendental verden 
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grundlæggende ide er adskillelse: noget er sandt og rigtigt og hører til inden for én bestemt logik, 

mens andet ikke gør. Deltagelse er så at sige for de, der deler fornuft, hvorimod de der 

repræsenterer en anderledeshed i forhold til den herskende logik, sættes udenfor porten.   

Kristevas samtidsdiagnose kan ses som en advarsel imod truende humane katastrofer baseret 

på kollektive og institutionaliserede fortrængninger, men Kristeva er først og fremmest 

psykoanalytiker. Derfor er hun i bund og grund optaget af det individuelle menneskes forhold til 

verden. I den forbindelse pointerer hun, at i den moderne, nutidig verden fastholdes hypotesen om, 

at vi bør adskille tro og fornuft ikke primært af en ide om Gud16, men af en ide om en politisk og 

økonomisk funderet verden, som vi er forpligtede på, og som binder os på samme måde som 

gudsfrygt. En verden, som udgrænser alt, hvad der handler om tro, mysticisme og åndelighed, til 

fordel for det rationelle, fornuftige og nyttige. I Kristevas tænkning indgår et fænomen, hun ofte 

referer til som teknologier som en altdominerende og global magt. Med teknologier henviser hun til 

alt, hvad der er med til at invadere vores intimitet, uanset om der er tale om ”hyperconnected-smart 

technologies” eller ”biotechnologies”, og som samlet set afstedkommer ”the disappearance of the 

’interior space’” (s. 275). Konkret kan vi se de store teckgiganters indsamling af viden om ethvert 

individ eller DNA-kortlægninger som en total overtagelse af den enkeltes intime rum. Det på en 

måde, der gør det intime rum gennemsigtigt for andre, men fremmed for os selv. Teknologierne ved 

mere om os, end vi selv gør. Kristeva mener, at der sker en generel og altomfattende samfundsskabt 

fortrængning af menneskehedens hemmelige, mystiske og åndelige, indre liv. Alt det, der ikke kan 

indsamles viden om, og som indeholder forestillingsevnen, troen og det åndelige, devalueres og 

fortrænges. For Kristeva er det en farlig udvikling, for det er med forestillingsevnen, vi skal møde 

anderledesheden; dvs. alt det, der er forskellig fra os selv, og hvorom vi intet kan vide (Kristeva, 

2014, 2019; Kristeva & Engebretsen, 2010). Jeg ser her i Kristevas udlægning af anderledeshed en 

dialog med Marcel Proust, hvis værk hun da også er en stor fortolker af. Det er, som vi så i 

Proustcitatet side 45, i mødet med det, der er forskellig fra os selv, at vi kan møde os selv på ny – 

alene i kraft af den anstrengelse det er at forestille sig noget andet end det, der umiddelbart ligner 

os. For Kristeva balancerer forestillingsevnen menneskets behov for at tro på noget med menneskets 

videbegær.    

It is not worth denying, ignoring, og decapitating this oceanic feeling and this need to 

believe: it is childish or criminal. But there is also a desire to know: question your fantasies 

to the root of the imaginary, which is the need to believe. It is painful, it is violent (Kristeva, 

2019, s. 63) 

                                                           
16 Kun hos dogmatikere og fundamentalister 
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Den oceanske følelse refererer til Freuds opdagelse af individets behov for at dykke ned i sit eget 

indre, og hvordan der i denne afsøgning af det ubevidste er en sammensmeltning mellem 

nødvendigheden af at tro og begæret efter at vide. Kristeva taler om et særligt videbegær, som får et 

menneske til stille spørgsmål til sine fantasier og forfølge dem helt ind i kernen af dét, som det 

overhovedet er muligt at forestille sig noget om. Lige på grænsen til det umulige. Kernen i denne 

forfølgelse eller udforskning er forestillingsevnen.   

Forestillingsevne er nødvendig for udforskningen af ens eget intime rum (som er noget 

andet end det teknologiseringen fremstiller), da udforskningen netop fører én ind i det allerinderste. 

Dét hvorom man intet ved og, muligvis, ikke kan eller bør vide. Men idet vi står ansigt til ansigt 

med dette ’terra incognito’ i os selv, melder videbegæret sig. Hvordan hænger det sammen? Hvem, 

hvordan, hvorfor er jeg? Videbegæret får næring. I en psykoanalytisk optik er denne bevægelse 

mellem forestilling og viden både smertefuld og voldelig. Kristeva henviser til psykoanalysens brug 

af de gamle græske tragedier om Oedipus, Orstes, Antigone m.fl, til at beskrive disse smertefulde 

og voldelige processer mellem forestillingsevne og videbegær. Processer, der rummer indsigt og, 

ikke mindst, erkendelse, men som også er betingede af, at man kan og tør søge helt ud i grænserne 

af ens forestillinger, på grænsen af det mulige. Den grænseløse søgen går således helt derud, hvor 

travestiens evne til – jf. Bakhtin - at stille spørgsmål til herskende sandheder også omfatter 

identiteten selv.  

Hermed er vi tilbage ved den pirrende risiko, der er forbundet med at tage del i legen; at 

turde give sig legens muligheder i vold og dermed - som vi så med Bakhtin – samtidig tage del i en 

dialog med verden, som både indeholder de kendte, men mere eller mindre arbitrære 

betydningssammenhænge, og den totale anderledeshed; det, der er forskelligt fra os selv og som så 

– jf. Kristeva, stiller spørgsmål til vort eget unikke selv. Inden for legens orden, hvor alle 

muligheder er i spil, kan enhver af os udøve og udleve en intens frihed, som vi med de valg, der 

sker for os, oplever på unikke og - på sin vis – udelbare måder. Forstået sådan, at denne unikke 

frihedsoplevelse kun vanskeligt kan deles i kraft af beskrivelser, men den kan praktiseres som 

legestemning og som samvær, og den kan genopstå som en øjebliksoplevelse. 

Den frihedsforståelse, som jeg i min teoretiseren over legens orden har udlagt som et 

eksistentielt forhold, er ikke universel. I Julia Kristevas tænkning indgår der to frihedsdiskurser. 

Disse handler overordnet om henholdsvis tilpasning eller udfordring. Kristeva ser diskurserne som 

udtryk for to grundlæggende forskellige frihedskoncepter i de vestlige demokratier. Koncepter som 

i deres væsen er uforenelige, idet den ene er knyttet til de før omtalte teknologier og en ide om 
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økonomisk vækst, og den anden er knyttet til den humanistiske tanke om ethvert menneskes 

individuelle frihed til at tænke og handle selvstændigt med behørigt hensyn til andre menneskers 

lige så grundfæstede frihed. Konkret i forhold til fri leg, handler friheden derfor ikke om at være fri 

fra noget som fx voksne, men at være fri til noget som fx at kunne give sig hen, lade sig opsluge. 

Kristeva kobler det frie med evnen til frit at tage initiativer dér, hvor mulighederne viser sig. 

Imidlertid er initiativer altid underlagt en sag. En sag, som er placeret uden for mennesket selv. Det 

er heri, de to frihedsforståelser adskiller sig, idet den sag, man orienterer sig efter, jf. Kristeva, kan 

være den økonomiske sag, eller det kan være den moralske, uanset om denne er indstiftet af en Gud 

eller af det der i en humanistisk-idealistisk tradition kaldes for udviklingen af ansvarlige individer 

og borgere; det vil sige sagen om det hele menneske og almenvellets bedste.   

Kristevas samfundsdiagnose går som antydet på, at den overordnede sag, som frie individer 

i dag primært orienterer sig efter, er den økonomiske, sådan som denne sag har udviklet sig i særligt 

den amerikanske kultur. At være fri betyder således slet og ret at være tilpasset i en sådan grad, at 

man kan træffe frie og selvstændig valg på det frie marked.    

This logic of instrumentalization, one og globalization and the market economy, imposes a 

schema of freedom beholden to the supreme cause (God) and the tecnical cause (the dollar). 

This is a form of freedom adapted to the cause-effect-chain and also in agreement of 

scientific thinking, that is, thinking calculation. This decisive moment in humanity’s 

development brought about access to technologoies, the free market, and automation. 

American culture seems to be the best suited to this form of freedom (Kristeva, 2017, s. 317) 

Frihed i den optik handler altså om at kunne træffe et valg imellem allerede eksisterende 

muligheder uden for én selv. Frihed kan i den forståelse praktiseres gennem en form for 

skematisering af valgmuligheder, samt en beregning over deres mulige konsekvenser. Over for dette 

frihedsbegreb placerer Kirsteva det, hun kalder det europæiske frihedskoncept. Dette er udsprunget 

af den græske filosofi og handler om vedvarende at lade sig udfordre i – og af - mødet med 

anderledesheden. Anderledesheden hos andre mennesker, men også i kunsten, i det utrolige, det 

obskure og det burleske og - vil jeg tilføje - i legen. For legens orden kan, som jeg har vist, danne 

ramme om sådanne udfordrende møder med det, der er forskellig fra én selv, med det 

uforudsigelige og uigennemtrængelige, og med alt det, vi i alle andre sammenhænge ikke må eller 

kan tale om og skabe mening i. Frihed i den optik handler om at træffe frie valg med udgangspunkt 

i en grundlæggende indre oplevelse af at være et frit og helt menneske sammen med andre.  

OPSAMLENDE OM LEGENS FRIHEDSOPLEVELSER 
Jeg har nu udledt kvaliteter ved legens orden, som jeg kalder frihedsoplevelser. I samme åndedrag 

definerede jeg leg som en særlig værensform, der ikke skal føre til noget uden for sig selv, uanset 



88 
 

om dens centrale praksisser kan karakteriseres som gøren, hvor de legende sammen gør noget der 

skaber legestemning, eller som skaben, hvor de legende kommer i stemning ved at skabe noget. På 

trods af at legen ikke skal føre til noget, står den i forhold til verden. Det gør den, fordi den 

konstitueres af og samtidig er konstituerende for de omgivelser, som danner ramme om den. 

Legeordens frihedskvaliteter bestemmer jeg som oplevelser af at være fri fra den lineære tid, at 

have ubegrænsede, frie valgmuligheder, at tage del i en fri latter og være et helt og frit individ i 

mødet med anderledeshed. Disse frihedsoplevelser kan opstå, når man deltager, dvs. er fuldt 

tilstedeværende, i leg.  

Frihedsoplevelser i legeordenens peger på en dynamik mellem det sociale aspekt af leg og 

det individuelle. For vi er, som nævnt, i et forhold til vores omgivelser, når vi leger, men vores 

oplevelse af deltagelse er samtidig helt unik. Vi kan illustrere denne dynamik i en model.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 17 illustrerer legens orden, med dens særlige frihedsoplevelse. Figuren understreger, at enhver deltager 

og positionerer sig unikt, at der kan opstå nye legeordner i forlængelse af hinanden, og at der kan være nogle, 

der ikke kan finde deltagelse.   

 

Modellen viser, at vi kan tage del i legens orden på forskellig vis. Vi kan sagtens have en oplevelse 

af at være i leg sammen, også selvom vi opsluges af forskellige stemningspraksisser omkring det 

samme materiale. Modellen viser også, hvordan vi med udgangspunkt i én legeorden kan bevæge os 

over i en anden – måske fordi nye legere kommer til eller et nyt materiale taler til os. Vi skal i 

 

Omgivelser: Skolelogik, 

rum, normer, regler m.m. 
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kapitel 9 se, hvordan erfarne legere netop kan etablere og bevæge sig mellem flere legeordener. 

Men vi kan jf. modellen også befinde os på kanten af legens orden, fordi vi bestandigt må arbejde 

på vores fortsatte deltagelse. Endelig kan vi befinde os helt uden for, dér hvor vi ikke helt kan se 

eller finde deltagelsesmuligheder. Således peger modellen på et komplekst forhold mellem leg, 

individ og kontekst, som ikke er direkte observerbart, men analyserbart.  

  Et af de spørgsmål, som afhandlingen efterfølgende forfølger, er naturligvis, hvor teori om 

legens orden og de præsenterede frihedskvaliteter efterlader pædagogerne. For i hvor høj grad 

kræver pædagogisk legepraksis egentlig, at pædagogen er tilstedeværende, opslugt, i legens orden? 

Eller fordrer den pædagogiske legepraksis måske snarere opmærksomhed på og arbejde med 

logikkerne uden for legens orden, hvis frihedsoplevelser skal være mulige for alle? Det spørgsmål 

vender vi tilbage til.  
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KAPITEL 6: 

 METODOLOGI, DESIGNEKSPERIMENTER OG SENSORY ETHNOGRAPHY 

                   

 

                    

 

 

Figur 18: Mit metodelandskab, som udfoldes i kapitlet her, og hvis 

primære metoder er designeksperimenter og Sensory Etnography.  
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Vi har i de første af denne afhandlings kapitler set, hvordan jeg - som en følge af dialogen med mit 

program, mine reviews og min codesignerlige interesse i at udvikle partnerskaber med pædagogerne 

- løbende skærper retningen i min forskning. På den indholdsmæssige side af sagen har jeg udviklet 

et begreb om leg, som gør frihedsoplevelser i legens orden til en særlig kvalitet ved leg. Med dette 

begreb kan vi nu undersøge børn, pædagoger og forskers legedeltagelse, og vi kan samtidig 

udstikke en retning for de forandringer i den pædagogiske legepraksis’, som vi tilstræber. Nemlig at 

børns unikke oplevelser af frihed i leg understøttes.  

I kapitlet her er fokus på den metodiske side af sagen og på, hvordan denne skærpes parallelt 

med det indholdsmæssige. Som optakt til kapitlet har jeg anvendt mit program, som det ser ud efter 

det første skifte, som illustration af mit metodelandskab. Metodelandskabet indeholder en 

programmatisk ramme sammen med forskellige typer af designeksperimenter. I landskabet indgår 

de to skoler som den konkrete felt, hvori de to pædagogteams, mine codesignpartnere, og børnenes 

livsverdener er situerede. I mit metodelandskab indgår tillige et væld af labyrintiske, snoede og 

brudte linjer. Disse linjer markerer mine bevægelser frem og tilbage mellem - og som deltager i - 

eksperimenter, lege, samtaler og refleksioner. Som det ses i illustrationen ramler linjerne gentagne 

gange ind i programmets grænser, mens de bevæger sig mod en udgang, der så udkrystalliseres i en 

designteori. De labyrintiske linjer illustrerer en sensorisk etnografisk forskningspraksis, der 

inddrager min egen sanselige tilstedeværelse i felten og i partnerskabet med pædagogerne, og som 

bl.a. anvender grænsefladeobjekter til at rammesætte og udforske dette partnerskab med.   

Min samlede metode består således af RtCodesign og designeksperimenter (Krogh & 

Koskinen, 2020; Krogh et al., 2015; Redström, 2017; Jørgensen et al., 2021) samt af Sensory 

Ethnograpy og grænsefladeobjekter (Fox, 2011; Pink, 2015; Pink et al., 2017; Sumartojo & Pink, 

2018). 

Illustrationen inddrages løbende i takt med, at kapitlet belyser forskellige aspekter af 

metodelandskabet. Inden jeg fordyber mig i de forskellige metoder, vil jeg forfølge den vekslen 

mellem en insisterende og investerende forskningspraksis, som mine forskningsspørgsmål lægger 

op til, og som jeg har benævnt metodisk pluralitet.  

UDVIKLING AF DESIGNTEORIE FORDRER EKLEKTISK FORSKNINGSPRAKSIS   
Overordnet arbejder jeg eklektisk (Sonne-Ragans, 2019, s. 39). Jeg arbejder praktisk eklektisk med 

inddragelse og udvikling af metoder og eksperimenter, der er tæt på pædagogerne hverdagspraksis. 

Den grundlæggende ide er, at pædagogerne bedst kan understøttes i at skabe varige forandringer 

gennem inddragelse af forskellige metoder, fordi forskelligheden sandsynliggør at flest mulige kan 
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opleve meningsfuldhed under processen. Jeg arbejder også teoretisk eklektisk. Det gør jeg, fordi 

spørgsmålet om, hvordan pædagogisk legepraksis udvikles, har brug for en bred teoretisk 

kontekstualisering. Det skyldes, at teorigenereringen både indeholder en definition af et ubeskrevet 

empirisk fænomen, som er pædagogisk legepraksis, samt en række praktisk forankrede 

knudepunkter, der antageligt spiller ind på fænomenets mulighed for at emergere og udfolde sig – 

også på andre skoler end de, der medvirker i projektet. Jeg har tidligere refereret til denne ambition 

om videreudvikling som en ide om design efter design. Eklekticisme anvendes dermed til at skabe 

designteori om, hvordan pædagogisk legepraksis kan udvikles på en måde, der både synliggør 

teoretiske sammenhænge og udpeger praktisk anvendelighed. En designteori kan imidlertid kun 

være foreløbig. Teorien om udvikling af pædagogisk legepraksis må formodes at skulle 

videreudvikles i takt med – eller hvis - nye legepraksisser finder fodfæste i den pædagogiske 

profession. Ifølge Redström må enhver designteori netop være en overgangsteori, der alene kan 

fortælle noget om, hvordan det er at designe for noget her og nu, men ikke kan forudsige, hvordan 

det er at designe for det ’samme’ fænomen i morgen, da fænomenet selv vil bevæge sig i takt med, 

at ’det’ praktiseres. Designteori er med andre ord ”transitional”.   

If ”design theory” refers to what we use to conceptualize, understand and articulate design 

and designing, then ”transitional” refers to the way in which these ideas do so. Avoiding the 

static criteria so characteristic of how we normally think about conceptual precision, what 

has been presented here is instead full of inherently fluid notions and becoming structures. 

And while this means we have sacrificed certain stability, we seem to have gained something 

that comes prepared to cope with continuous change” (Redström s. 135)   

En overgangsteori suspenderer altså konceptuel præcision til fordel for en form for open-endedness, 

der omfavner det, der måtte komme dér, hvor en teori får praktisk fylde.  

Det er på baggrund af ideen om overgangsteorier, at jeg sammen med pædagogerne arbejder 

pragmatisk med at få ting til at ske og gøre legepraksis håndterbar, mens jeg samtidig søger 

fænomenologisk nærhed og lydhør over for den uro, min pragmatiske agenda om forandring skaber.  

I en forskning, der er situeret i det pædagogiske felt, og hvor RtCodesign er den primære 

tilgang, er der i min optik brug for denne metodologiske pluralitet. For når de codesignerlige 

processer fx blotlægger diskrepans i det aktuelle vidensgrundlag, min og pædagogers, og når min 

insisteren på forandringer afslører en sårbarhed i praksis, er der god ræson i at søge at forstå bedre, 

før vi eksperimenterer videre. Særligt jo, da vi ikke kan forudse, hvad de intenderede forandringer 

egentlig vil føre med sig for de, der skal leve med dem. Derfor vies i projektet tid og ressourcer på 

at udforske det, som jeg har refereret til som den hermeneutiske kløft mellem det aktuelt givne og 
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det fremtidigt mulige. Det er i udforskningen af denne, at jeg veksler mellem en pragmatisk 

insisterende og en fænomenologisk investerende forskningspraksis.  

Hvordan jeg udvikler en hermeneutisk-fænomenologisk forskningspraksis i en pragmatisk 

ramme 
Som det fremgår af mit program, forstår jeg udvikling af pædagogisk legepraksis som forankret i en 

pragmatisk ramme. Pragmatisme som ontologi knyttes til handlinger og disse handlingers virkning i 

praksis mens epistemologien er knyttet til en praksisnær og aktiv vidensgenering (Gimmler, 2012). 

Projektets forskellige typer af eksperimenter tager netop sigte på at udvikle pædagogiske handlinger 

i forhold til leg, mens vi udforsker og generere viden ud fra disse handlingers virkning.  

 I etableringen af den pragmatiske ramme tager jeg afsæt i John Deweys udlægning af 

pragmatismen og i hans ide om naturen som allegori for den menneskelige væren, dvs. for hans 

ontologi (Brinkmann, 2006; Dewey, 1938, 2005). Dewey argumenterer for, at mennesket som andre 

organismer er underlagt de livsbetingelser, som omgivelserne tilbyder. Den menneskelige erfaring 

opstår således på baggrund af en transaktion mellem alle levende organismer og de omgivelser, som 

disse organismer lever i. Ikke i tovejsbevægelser, men som et økologisk system hvorfor 

forandringer på ét niveau i systemet som regel også vil påvirke andre niveauer i denne 

’hverdagsøkologi’. Erfaringsbegrebet hos Dewey er derfor uløseligt bundet til kroppens bevægelser 

i en helt konkret verden. En verden, der er under konstant forandring, og som vi trans-agerende 

mennesker er med til vedvarende at forandre på. For Dewey er det gennem handlinger, vi kan blive 

klogere på os selv og på den verden, der omgiver os, men det er også gennem handlinger, vi kan 

være med til at forandre på verden. Heri ligger Deweys pragmatiske kerne. Vi må så at sige handle, 

opnå nye erfaringer, for at blive klogere og kun de handlinger, der er virkningsfulde i forhold til en 

helt konkret hverdagssituation, vil stadfæstes som virkelige og lagre sig som erfaring.  

I min optik betyder det, at vi, pædagoger og jeg, må rammesætte for leg på nye måder; vi må 

eksperimentere. Nye rammer fordrer nye handlinger, og det er disse nye handlingers betydning for 

børns legedeltagelse, der udgør vores undersøgelsesfokus. Som en følge af Deweys ide om 

hverdagsøkologi, må vi forvente, at de nye handlinger kan være gennemgribende på mange 

niveauer i børn og pædagogers skolehverdag. De kan skabe uro.   

I kapitel 2 så vi, at der for pædagogerne opstod uro allerede omkring selve ideen om at lave 

legeeksperimenter. Den uro blev den direkte årsag til, at jeg skiftede retning og skabte nye 

eksperimenter. Vi kan måske forstå uroen i kraft af Deweys ide om indeterminante situationer. For 

Dewey er fortaler for, at der skabes teori med direkte udgangspunkt i de hverdagsproblemer, som 
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virkelige mennesker måtte have, og som gøres til genstand for udforskning og undersøgelse. Om 

den undersøgende tilgang siger Dewey:  

Inquiry is the controlled or directed transformation of an indeterminate situation into one 

that is so determinate in its constituent distinctions and relations as to convert the element 

of the original situation into a unified one (Dewey, 1938, s. 104).  

Mennesker foretager altså undersøgelser som følge af, at de oplever ubestemmelige eller tvetydige 

situationer, som de så efterfølgende søger at transformere til noget meningsfuldt og håndterbart. 

Dette kan ske som en form for ’trial and error’ proces, hvorunder hypoteser afprøves, forkastes og 

justeres, indtil der findes et svar; noget der virker i praksis. Undersøgelser kan dermed danne 

grundlag for en forandret praksis, fordi noget helt konkret opleves som bedre end det foregående. 

Imidlertid vil de situationer, som ikke i hverdagen opleves ubestemmelige og forstyrrende ikke vies 

særlig opmærksomhed. Det vil sige, at vante – og virksomme – omgangsformer og praksisser 

normalt ikke gøres til genstand for undersøgelse. Med reference til den Proustske åkandemetafor, 

vil vi mennesker altså vedvarende flyde rundt i de vante cirkler, hvis ikke der sker noget, der får 

flodens vande til at bevæge os i nye retninger. Konkret i forhold til projektet her betyder det, at 

pædagogerne ikke undersøger deres legepraksis, før den opleves som et problem. Men problemet, 

for pædagogerne, kom først med mig. De inderterminante lege-situationer blev skabt af mig og af et 

krav om at lave legeeksperimenter. Dette krav virkede som bomber, der blev kastet ud i floden og 

sendte kaskader af vand ind over pædagogernes vante hverdagspraksis. Det var forstyrrende.  

 Den umiddelbare uro skabes altså af mig og som en følge af det, jeg kalder min insisterende 

forskningspraksis. Med udgangspunkt i mit program, understøttet af mine reviews, insisterer jeg på 

udviklingen af en ny pædagogisk legepraksis. Det udmønter sig som konkrete krav til pædagogerne 

om at gøre noget andet, end de plejer og som en vedvarende spørgen til, om og hvordan de oplever 

at have eksperimenteret (7,10, 11).17 Min insisterende forskningspraksis får altså ting til at ske i 

felten, den skaber uro og får pædagoger til at forholde sig undersøgende og spørgende.”We inquire 

when we question” (Dewey, 1938, s. 105). Denne min insisterende praksis er knyttet til den 

overordnede pragmatiske ramme.  

 For at blive klogere på uroen inddrager jeg en hermeneutisk- fænomenologisk tilgang. En 

hermeneutisk-fænomenologisk tilgang til forskning betyder, at jeg interesserer mig for de 

mennesker, der er i felten og for deres livsverden. Det giver mig mulighed for at komme tæt på 

deres liv og stille mig undrende over for det, der viser sig som betydningsfuldt for dem. Ontologien 

                                                           
17 Ved den første refleksionsworkshop blev pædagoger bedt om at reflektere over, hvordan de havde eksperimenteret 
og hvad det vil sige at eksperimentere i deres praksis. 
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her knyttes til en livsverdensforståelse og til fænomeners utallige fremtrædelsesformer, mens 

epistemologien er knyttet til rettehed og til fortolkning i forhold til den måde, som fænomener 

fremtræder og opfattes på. Om en hermeneutisk-fænomenologiske forskningstilgang siger Max van 

Manen:    

Hermeneutic phenomenology is a method of abstemious reflection on the basic structure of 

lives experience og human existence. The term method refers to the way or attitude of 

approaching a phenomenon. Abstemious means that reflecting on experience aims to abstain 

from theoretical, polemical, suppositional, and emotional intoxications. Hermeneutic means 

that reflecting on experience must aim for discursive language and sensitive interpretive 

devices that make phenomenological analysis, explication, and description possible and 

intelligible. Lived experience means that phenomenology reflects on the prereflective or 

prepredicative life of human existence as living through it. (van Manen, 2014, s. 26). 

Hermeneutisk fænomenologi er altså jf. van Manen optaget af en form for tilbageholdt refleksion, der 

lader menneskenes forskellige erfaringsverdener og eksistenser få forrang for forskerens 

forforståelser, ideer og teorier. Derfor handler en hermeneutisk-fænomenologisk forskningspraksis 

om at tage vare på forskellige menneskers, inklusivt forskerens egen, oplevelsesverden. Vi så med 

Kristeva, at menneskets intime rum er utilgængeligt, gådefuldt og bevægeligt. Hvis jeg derfor som 

forsker skal komme tæt på pædagoger og børns oplevelser af verden, bliver jeg nødt til sanseligt og 

refleksivt at investere mig selv i det hverdagsliv som er deres. Med afsæt i van Manen citatet kan vi 

sige, at min investerende forskningspraksis handler om at være undersøgende over for det sprog 

(forstået bredt som verbalt og kropsligt), hvormed et fænomen beskrives, tales om, praktiseres, leves 

og ved hjælp af en sensitiv indstillet lydhørhed vedvarende at stille spørgsmål til den måde, jeg selv 

forstår og fortolker på. Med Proust kan vi sige, det drejer sig om at anstrenge sig for at forestille sig 

og forstå det, der er forskelligt fra mig selv.  

 Jeg henter yderligere hjælp til at forstå betydningen af egen evne til vedvarende at holde mig 

åben over for det, der viser sig i Hans-Gerorg Gadamer begreb om virkningshistorisk bevidsthed. 

Når vi prøver at forstå et historisk fænomen ud fra den historiske distance, som bestemmer 

vores hermeneutiske situation som helhed, ligger vi altid på forhånd under for 

virkningshistoriens virkninger. Virkningshistorien bestemmer forud, hvad der for os 

fremtræder som genstand for forskning og som værd at undersøge og stille spørgsmål til. Og 

vi glemmer så at sige halvdelen af, hvad der virkelig er der, ja, vi glemmer faktisk hele 

sandheden om dette fænomen, hvis vi antager det umiddelbare fænomen for at være hele 

sandheden (Gadamer, 2004, s. 286).  

Det, som Gadamer taler om som det virkningshistoriske princip, henviser til en bevidsthed om den 

måde, som fænomener virker på i historien, og til en erkendelse af, at vi altid kun er i stand til at 

begribe den lille del af fænomenet, der kommer til syne inden for vores egen aktuelle horisont. Det 

virkningshistoriske princip fordrer, at vi trækker på overleveringen for, at et fænomens ”egentlige 
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betydning” kan træde frem. Ikke forstået som én entydig betydning, men som rummende alle de 

betydninger sproget og historien har påvirket fænomenet med. For Gadamer er det et metodisk krav, 

at man som forsker gør sig bevidst om, hvordan historien spiller ind på den måde, man forstår på. At 

man selv i den proces har en begrænset horisont, man vedvarende må søge at holde åben for ikke at 

forledes til at tro, at man har det fulde overblik. Virkningshistorisk bevidsthed foregår som en dobbelt 

bevægelse mellem på den ene side hele tiden at søge og at ”anerkende den andens anderledeshed” 

(s. 289), dvs. være lydhør over for det perspektiv på et givent fænomen, der adskiller sig fra ens eget, 

men samtidig forstå dette anderledes perspektiver som netop ét blandt flere på en konstant bevægelig 

horisont.  

Ligesom den enkelte aldrig er en enkelt, eftersom han altid allerede er i forståelse med andre, 

således er også den lukkede horisont der formodes at omslutte en kultur, en abstraktion. Den 

menneskelige tilværelses historiske bevægelighed er kendetegnet ved, at det ikke er bundet til 

et bestemt ståsted og derfor heller aldrig besidder en fuldstændig lukket horisont. Horisonten 

er tværtimod noget vi vandrer ind i, og som vandrer med os. Horisonterne forskyder sig, for 

den der bevæger sig. (s. 290)  

For at åbne og forskyde horisonter, må vi altså bevæge os. Som hos Proust og Kristeva er det for 

Gadamer i mødet med det, der er forskellig fra én selv, at nye indsigter træder frem, og vi ser os selv 

og verden på ny. Gadamers erkendelsesinteresse er af åndelig art. Når vi åbner os for de 

uforudsigelige bevægelser, og når vi praktiserer lydhørhed, kan der forekomme den 

horisontsammensmeltning mellem ens aktuelle horisont og andres, som får et menneske til at erkende 

nyt om verden. En sådan oplevelse har transformativ karakter, idet vi, når vi får ny horisont, også ser 

os selv på ny.  

I praksis betyder det, at jeg, når jeg udforsker pædagogisk legepraksis fra et hermeneutisk-

fænomenologisk perspektiv, må lytte til de betydningslag som ordene: leg, legedeltagelse og 

pædagogisk praksis allerede rummer. Jeg må undersøge disse som historisk forankrede 

betydningslag. En investerende forskningspraksis handler derfor om at skabe metoder, hvormed flest 

mulige pædagoger og børns perspektiver kan træde frem, lige så vel som jeg må inddrage metoder og 

analysestrategier, der sikrer, at jeg hele tiden kan forholde mig refleksivt til de måder, jeg selv forstår 

på.  

 Opsummerende kan vi sige, at min forskningspraksis veksler mellem en insisterende 

forskningspraksis, der ud fra en pragmatisk tilgang søger at forstyrre det kendte og fremme 

forandringer, og en investerende forskningspraksis, der ved hjælp af en hermeneutisk-

fænomenologisk tilgang søger at forstå det, der i kraft af forstyrrelserne viser sig som betydningsfuldt 

for praksis.  
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To måder at illustrere projektets triangulering på  
Bevægelsen mellem det pragmatiske og det hermeneutisk-fænomenologiske forstår jeg som et led i 

en pluralistiske metodologi, der også inddrager metoder fra socialvidenskaberne (antropologi) og 

humaniora (litteraturhistorie, filosofi og dramaturgi). Denne metodiske bredde skal ses i 

sammenhæng med, at jeg arbejder eklektisk og med triangulering.  

Ifølge Flick (2018, s. 192) kan triangulering forekomme på mange niveauer i 

forskningsprocessen, herunder både i dataindsamlingsprocessen, i metodevalg, i teorivalg og 

analysestrategier. Modellen herunder viser, hvordan metoder fra socialvidenskaberne og humaniora 

og design indgår i kontekstualisering af projektet, i empiriskabelsen og i analyserne.   

 

 

Figur 19. Dynamisk model inspireret af Flick over projektets triangulering på henholdsvis kontekstualiseringsniveau, 

empiriskabelsesniveau og analyseniveau.  

 

På kontekstualiseringsniveau har jeg anvendt socialvidenskabelige metoder som feltarbejde og 

reviews-metoder til at udforske og afgrænse mit felt med. Jeg har anvendt en humanistisk 

tekstinddragende fortolkningspraksis til at udvikle legeteori med. Jeg har anvendt 

designeksperimenter i pilotprojekter som en måde at udforske ideen om design for leg i skolen på, 

og jeg har knyttet an til designforskningens ide om med en programmatisk tilgang at skabe 

transparens om forskningens grundantagelser.   

SKABE EMPIRI

Design: Ccodesign og eksperimenter 

Socialvid/hum. : Sensorisk etnografiske metoder, 
deltagerobservationer, tætte beskrivelser

ANALYSERE

Socialvid: Kodning Inspireret af Grounded Theory

Human/socialvid: Fænomenologiske og 
virkningshistoriske analyser  

KONTEKSTUALISERE 

Socialvid/hum: Fetlarbejde, Scopingreview og  
Snowballsøgning, DBR 

Human: Fortolkende teoriudvikling 

Desigen:Pilotprojekt hvor legeeksperimenter 
afprøves, valg af  programmatisk tilgang 

Formidling i design- og pædagogiske 
forskningsfællesskaber

Design produkt: 

Teori om 

udvikling af PLP 
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På empiriskabelsesniveauet har jeg anvendt designforskningsmetoder som codesign og 

eksperimenter, og jeg har anvendt antropologiske metoder som Sensory Ethnography, 

deltagerobservationer og tætte beskrivelser. Disse metoder udfoldes i de efterfølgende afsnit. 

På analyseniveauet har jeg anvendt en Gounded Theory tilgang, og med afsæt heri har jeg 

foretaget fænomenologiske analyser.  

   Til forskel fra Flick’s model har min model et designprodukt i midten. Dette produkt er min 

foreløbige designteori, som både indeholder en definition af pædagogisk legepraksis samt en 

Model, 9 Designprincipper og en Legesag til pædagoger, der vil udvikle deres legepraksis i en 

skolekontekst.  

En anden måde at anskueliggøre trianguleringen i mit projekt på er ved at anvende den 

tidligere omtalte DBR-model som et systematiserende princip. Herunder anvendes den til at skabe 

transparens over codesignprocesserne, idet den viser, hvordan jeg på forskellige niveauer i 

forskningsprocessen har anvendt metoder, der inddrager pædagogerne forskelligt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 20 viser de anvendte metoder, placeret i de domæner, hvor de har deres udspring, og hvorfra de spiller ind på det, 

der sker i de øvrige domæner i en designforskningsproces. 
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Som nævnt forstås codesign som et spørgsmål om at rammesætte forskellige muligheder for 

pædagogernes deltagelse i forskningsprocessen.  

Kontekst: Såvel et foreløbigt feltarbejde som arbejdet med reviews foretages af mig. Men 

pædagoger (og børn) deltager i et pilotprojekt, og jeg mødes med pædagogerne omkring et 

metaforisk legelandskabskort samt fire pædagogmetaforer over mine foreløbige indsiger for at 

invitere til dialog om skolen som kontekst for leg.  

Lab: Pædagoger skaber legeeksperimenter med udgangspunkt i mine medbragte 

designredskaber, og de indgår som medudviklere til Dramatisk refleksion og sparringspartnere i 

Påklædningsdukkeeksperimentet. Men derudover inddrager jeg forskningsteamet og fire forskellige 

designere til udvikling af dukker i Påklædningsdukkeeksperimentet og til at udforme Legesagen. 

Eksperiment: Pædagoger eksperimenterer i legeeksperimenter og i Dramatisk refleksion 

hvor jeg observerer. I Påklædningsdukkeeksperimentet eksperimenterer jeg med børn uden 

pædagoger.  

Refleksion: Pædagoger indgår sammen med mig i refleksioner over alle eksperimenter, over 

kontekst og over foreløbige indsigter.     

Modellen ovenfor har til formål at vise, hvor i designprocesserne og hvordan jeg fremmer 

og anvender det genuine partnerskab med pædagogerne. Modellen viser også, at der er 

forskningspraksisser, som pædagoger ikke tager del i som fx feltarbejdet, sparringingen med 

designere og forskningsteam samt analysen. Omend analyserne er lavet af mig, har pædagogerne 

dog undervejs haft mulighed for at lytte og respondere.  

Modellen skaber transparens over samarbejdets centrale placering, og den viser ligeledes at 

jeg rammesætter deltagelse i codesignprocesser for pædagoger og mig selv forskelligt igennem 

projektet. Ligeværdig deltagelse i et genuint partnerskab er i min optik ikke at gøre det samme, men 

at skifte og afprøve forskellige roller i forlængelse af det, der viser sig (Jørgensen et al., 2021). 

Modellen illustrerer også at refleksionsdomænet er samlingsstedet for partnerskabet. Her udveksles 

erfaringer fra henholdsvis eksperimenter, feltarbejde, analyse- og designprocesser. 
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DESIGNEKSPERIMENTER 
 

 
  Figur 21 fremhæver projektets eksperimenter i metodelandskabet 

 

I de følgende afsnit skal vi dykke ned i de centrale metoder, og vi starter med 

designeksperimenterne, som er fremhævede i metodelandskabet ovenfor, for disse opfattes som 

omdrejningspunktet i min forskning både for forskningens bevægelse og for den designteori om 

udvikling af pædagogisk legepraksis, jeg skaber. Først præsenteres min overordnede tilgang til 

designeksperimenter. Herefter udfoldes projektets tre centrale eksperimenter.  

Bang og Eriksen siger om designeksperimenter: ”design experiments play a core role both 

in conducting the research, in theory construction and knowledge genereation” (Bang & Eriksen, 

2019, s. 4.4). I illustrationen ovenfor er eksperimenterne fremhævet som tre eksperimenter. Disse 

har forskellige formål, og designprocesserne omkring dem er forskellige. Overordnet udfolder den 

første gruppe af eksperimenter sig inden for det, jeg kalder design for leg. Disse kaldes fremover de 

primære eksperimenter. Her er tale om mange eksperimenter, som sættes i værk inden for i alt fire 

designs for leg. Det næste eksperiment er ét og udfoldes som design for legerefleksion. Det tredje 

eksperiment er ligeledes ét og udfolder sig som både design for leg og for legerefleksion. Derudover 

peger illustrationen ovenfor i kraft af de labyrintiske linjer på, at dialogen mellem eksperimenter og 

program ikke er simpel. De fungerer så at sige som hinandens bremseklods, idet ethvert 

eksperiment, som sættes i værk, skal kunne belyse og udforske perspektiver inden for programmet 

og ikke falde udenfor. Lige så vel som jeg heller ikke kan lade programmet bevæge sig væk fra de 

indsigter, som et givent eksperiment måtte pege på. Alle eksperimenter skal understøtte 
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undersøgelsen af, hvad pædagogisk legepraksis er og kan blive og samtidig udforske de foreløbige 

faglige antagelser i programmet. Redström siger: 

To reduce the risk of producing more or less typical experiments, we need to seek the 

program’s boundaries and breaking points, to push ourselves out of its comfortzone 

(Redström, 2017, s. 99)  

Eksperimenterne skal altså føre mig ud på kanten af programmet, hjælpe mig til at udforske de 

brudflader, der måtte være her og samtidig bruge disse til at skabe nye eksperimenter, som så åbner 

og bevæger programmets grundantagelser. En programmatisk tilgang med designeksperimenter er 

kompleks, og et forskningsdesign, der knytter an hertil, kan ikke på forhånd planlægge alle 

eksperimenter, for som følge af ét eksperiment, kan noget opstå, som så må svares på med et nyt 

eksperiment. I illustrationen herunder, som er en sammentænkning af to modeller i kapitel 2, vises 

hierarki og kompleksitet i ph.d.-projektets eksperimenter.  

2019       2020     2020 

august      januar     oktober 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22 viser øverst de fire designs for leg. Herfra skaber pædagoger 33 forskellige legeeksperimenter gennem hele 

projektperioden. Eksperimenterne Dramatisk refleksion og Påklædningsdukker udvikles parallelt som henholdsvis et 

design for legerefleksion og et design for både leg og legerefleksion 

 

De forskellige designs for leg (for kreativ leg, rolleleg, dramatisk leg og konstruktionsleg) med de 

mange – og primære - eksperimenter er gennemgående i projektperioden, mens Dramatisk 

refleksion udspringer af den uro, som disse designs for leg skaber. Påklædningsdukkeeksperimentet 

udspringer på tilsvarende vis af uro omkring Dramatisk refleksion. Jeg rubricerer derfor mine 

Design for 

kreativ leg 

Design for 

rolleleg 

Design for 

dramatisk leg 

Design for 

konstruktionsleg 
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eksperimenter samlet set som komparative, ekspansive og serielle (Krogh & Koskinen, 2020; Krogh 

et al., 2015). De er komparative, idet der udvikles forskellige eksperimenter på tværs af to skoler og 

i henholdsvis den understøttende undervisning og i SFO. Komparative eksperimenter ”expresses the 

idea that design experiments explore a concept by embedding it in many different environments” 

(Krogh & Koskinen, 2020, s. 63). 

De er ekspansive, idet de bruges til at undersøge uudforsket land med, altså pædagogisk 

legepraksis i skolen. ”This method articulates the identification of an area as-yet-uncovered with 

the ambition of revealing its qualitites”. (ibid, s. 64) 

De er serielle, idet de udvikler sig som en følge af det, der sker undervejs, og det ene 

eksperiment danner afsæt for det næste. ”In serial experimentations, design objects as well as 

contextual variables evolve over the course of the study” (ibid, s. 65). 

Før disse eksperimenter sættes i scene er der imidlertid et par ”initiating eksperiments” 

(Bang & Eriksen, 2019, s. 4.8), som anvendes til at rammesætte projektet med.  

Initierende eksperimenter som opstart på det genuine partnerskab 
Projektet tager afsæt fra to pilotprojekter, men derudover er der to initierende eksperimenter, hvis 

formål var at gøde og nære partnerskabet med pædagogerne ved at inspirere og motivere til at lave 

legeeksperimenter. Disse kaldes legeworkshops og læsomlegworkshops. Den første inddrog 

pædagogerne i en afprøvning af ideen om at designe for leg med udgangspunkt i designprincipper 

og legetriaden18. Den anden engagerer pædagogerne i en tekstlæsende samtale om legens betydning 

i og for den pædagogiske praksis i skolen. Herunder følger en oversigt over de to initierende 

eksperimenter samt over hvordan empirien er fastholdt. 

 

Initierende eksperimenter før de egentlige interventioner: Deltagere, formål, iteration og varighed 

Dato og varighed Navn på intervention Indhold og formål samt antal 

eksperimenter 

 

1 dag på hver skole 

26/3 2019 

27/3 2019 

Legeworkshop for voksne  

 

 

Både komparativt på tværs af de 

to skoler og ekspansivt, da det er 

en ny måde at initiere et 

forskningssamarbejde på.  

Forskere fra Må-jeg-være-med mødes 

med pædagoger på Brumbasseskolen 

og Søhesteskolen for at afprøve ideen 

om at designe for leg med 

udgangspunkt i designprincipper og 

for at lære hinanden at kende i leg.  

Eksperimentet indeholder to 

iterationer.  

                                                           
18 Se indledningen til kapitel 5 hvor min oplevelse fra dette eksperiment anvendes til at understøtte og udvikle det 
teoretiske afsæt. 
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Der leges de samme tre lege på begge 

skoler. 

 

Empirien fastholdes som sticky notes over refleksioner, feltnoter og billeder 

 

 

1 dag på hver skole 

18/6 2019 

16/8 2019 

Læseworkshops for pædagoger 

og mig 

 

Eksperimentet er komparativt og 

udføres på tværs af de to skoler.  

Med udgangspunkt i tekster om leg 

drøftes legens vilkår i skolen i dag 

  

Eksperimentet indeholder to 

iterationer. 

  

Empirien er fastholdt som lydoptagelser og er efterfølgende transskriberet 

 
 

De to workshops rammesætter partnerskabet. Legeworkshoppen skaber et mødested for pædagoger 

og forskere, der er kropsligt og sanseligt, mens Læsomlegworkshoppen giver pædagoger og forsker 

mulighed for at diskutere, hvordan de hver for sig, og i dialog med legeforskningstekster, forstår 

legens vilkår i skolen i dag.  

Design for leg og de primære legeeksperimenter 
De centrale eksperimenter i projektet, som jeg deler med Må-jeg-være-med-projekt, er de mange 

primære legeeksperimenter, som pædagogerne skaber. Som nævnt i kapitel 2 har forskningsgruppen 

med udgangspunkt i en legetypologi formuleret designprincipper for fem overordnede designs for 

leg, hvor jeg (og dermed ph.d.-projektet) deltager i de fire. I lab præsenteres pædagoger for 

designprincipperne der, sammen med et designredskab kaldet Playful Spider Web, danner baggrund 

for at pædagogerne kan designe for leg med en høj grad af individuel kreativitet samtidig med, at 

eksperimenterne er sammenlignelige (Jørgensen et al., 2021, s. 446). Playful Spider Web udfoldes 

som grænsefladeobjekt side 132.  

Legedesignprincipperne er udviklede med udgangspunkt i legetriaden og teori om legens 

orden. Således indgår i enhver gruppe af designprincipper overvejelser over, hvordan legemedier – 

materialer, ting, scenarier og narrativer – kan spille sammen med legepraksisser i forhold til at 

tilbyde forskellige deltagelsesmuligheder for børn – og voksne – når legeordener etableres og 

udvikles. Forskellighederne i designprincipperne sigter på at designe for emergens af forskellige 

legestemninger.  

I oversigten herunder oplistes de fire designprincipper, som hører til hver af de fire designs 

for leg samt titler på de legeeksperimenter, pædagogerne skaber. Eksperimenterne er komparative, 

da de udfolder sig på tværs af skolerne og i henholdsvis understøttende undervisning og SFO. De er 

ekspansive, da det er en ny måde at arbejde på for pædagoger og forsker, og de er søsat med henblik 
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på at udforske et uudforsket fænomen. De er serielle, fordi ethvert nyt eksperiment bygger på den 

viden om at skabe legeeksperimenter i understøttende undervisning og SFO, som løbende udvikles.  

Design for leg af pædagoger 

 

Design for leg Designprincipper Legeeksperimenter (Inklusiv 

det som pædagogerne kalder 

legeeksperimenter – uanset om 

jeg synes det ligner en vanlig 

praksis) 

 

Kreativ leg Materialerne i centrum - der 

skal være diversitet, alt kan 

bruges. 

En ramme eller et tema kan 

vælges som støtte 

Proces legen skal ikke ende 

med et produkt.  

Legepraksis: Undersøge, røre, 

pille, fifle, ødelægge 

 

På Brumbasseskolen = 4: Ler, 

Kviksand, Dukkefortællinger, 

Bogstavleg 

På Søhesteskolen = 6:  

Sten, Minilandskab, Det åbne 

skab, Bådbygning, Filtning, 

Fedtsten, Lerperler 

 

I alt: 11 legeeksperimenter 

Rolleleg Roller er i centrum 

Scenarie, narrativ, univers som 

støtte fx. et eventyr, en 

mission eller et filmunivers.  

Rekvisitter, rollerne har brug 

for materialer for at kunne 

foldes ud.  

Legepraksis: Laden-som-om 

praksisser. Enhver rolle har 

brug for at udøve, udføre, øve 

bestemte lade-som-om-

praksisser 

På Brumbasseskolen = 6 

Sumpen, Middelalder, Miniby 

Cirkus, Figuropbygning, 

Familieleg 

På Søhesteskolen = 4 

Cafeleg, Bamseklub, 

Dungdon & Dragons, 

Minisamfund   

 

I alt 10 eksperimenter 

 

Konstruktionsleg Skabelse og samskabelse er i 

centrum 

Produkt – der er noget, der 

skal konstrueres og bygges.  

Materialer, der skal være noget 

at bygge med og der skal være 

diversitet med mulighed for at 

afprøve nye sammenhænge.  

Legepraksis: Ideer der 

materialiseres. At fremstille og 

konstruere 

På Brumbasseskolen = 4:  

Trolde, Insekthoteller, 

Legeplads, Fantasilandskaber 

 

På Søhesteskolen = 4:  

Film, Skab et kortspil, Byg-en-

by, Fortællinger 

 

I alt 8 eksperimenter 

Dramatisk leg Genren i centrum. Den 

dramatiske leg stiller et 

scenarie til rådigheder som fx. 

PANDEMIEN lukker 

skolerne, særligt 

Brumbasseskolen er 
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tragedie, komedie, eventyr 

m.m. 

Artefakter og scene: Den 

dramatiske iscenesættelse 

kræver remedier, rekvisitter, 

kostumer. 

Publikum.  Publikum har en 

afgørende rolle at spille. De 

skal kunne opleve, vurdere, 

fejre, håne som en del af 

legen. 

Legepraksis. Udtrykket i den 

dramatiske leg har æstetisk 

karakter. Der kan arbejdes 

med overdrivelse, 

stemmeføring, kropssprog, 

gakkede gangarter og fjol.  

 ramt på dette tidspunkt. Der 

gennemføres 1 eksperiment 

(en rolleleg) med 

udgangspunkt i et barn med 

legevanskeligheder: Mooncar 

Søhesteskolen = 3 

Terningeteater, Wrestling 

Leg en historie 

 

I alt 4 eksperimenter 

 

 

 

 

 

 

 

   

  I alt 33 legeeksperimenter19 

Empirien er fastholdt gennem deltagerobservationer, tætte beskrivelser, fotos og lommefilm 

 

 

 

Designprincipperne fungerer som et fælles udgangspunkt og en rettesnor og er ikke dogmatiske 

lovmæssigheder. Udvikling af designprincipper er en del af ideen bag design for leg, derfor justeres 

de løbende sammen med de erfaringer vi sammen gør os med dem (Jensen et al., 2022). Konkret er 

de blevet mere exclamative i løbet af projektperioden. Herved bliver de mere håndterbare for 

pædagogerne, når de skal planlægge eksperimenter, uden at de styrer deres kreativitet. Med 

designprincipperne træder ligheder og forskelle mellem de forskellige designs for leg skarpere frem. 

Oversigten antyder, at pædagogerne med udgangspunkt i de samme designprincipper skaber vidt 

forskellige legeeksperimenter.  

I kraft af eksperimenternes serielle karakter sker endvidere det, at nogle pædagoger 

begynder at eksperimentere med, hvordan og hvornår i designprocessen børn inddrages. Herunder 

anvender jeg DBR-modellen til at vise, hvordan pædagoger, forsker og børn deltager i 

legedesignprocessen. 

 

                                                           
19 Legeeksperimenterne fortsætter i Må-jeg-være-med-projektet. De i oversigten nævnte eksperimenter, er dem jeg 
deltager i eller fortælles om.  
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Fig. 22. DBR-modellen sammen med ikoner af børn, pædagoger (med store hjerter og munde) og forsker (med store 

øjne og ører) viser forskellen på deltagelsespositioner ved de første to designs for leg. Overordnet viser modellen at 

børnene (af nogle pædagoger) drages ind i designprocessen ved det andet design.    

 

Med DBR-modellen kan vi se, at forskeren i disse legeeksperimenter er alene om at formulere 

problemstillinger i kontekstdomænet. Det er med andre ord mit program og mine 

forskningsspørgsmål, der er optakten. I lab designer pædagogerne selv deres eksperimenter, mens 

jeg rådgiver fra en perifer rolle. I selve legeeksperimentet deltager alle børn, pædagoger og forsker. 

Mens refleksionerne foretages af pædagoger og mig sammen. Allerede i det andet design, design for 

rolleleg, bliver en gruppe pædagoger optaget af at finde deltagelsespositioner for børnene i hele 

legedesignprocessen. Børnene deltog blandt andet med udgangspunkt i designprincipperne omkring 

rollelegen i at diskutere roller og universer, de så film som optakt til at diskutere disse roller og 

universer, men børn deltog også ved at evaluere på, om det var en god eller dårlig leg20. Ved ét 

design opsamlede børnene efter hver dags leg i en fortælling, hvad de havde leget, hvorved legens 

forskellige omdrejningspunkter og skift blev delt i børnegruppen.   

             

Figur 23 fra legeeksperimentet Sumpen. Her skabes en løbende fortælling, som afslutter og evaluerer enhver dags leg.  

                                                           
20 I Må jeg være med handler den 4. work package om at inddrage børns perspektiver i udvikling af et 
legeevalueringsværktøj, PLAY FACTOR. I løbet af de sidste designs for leg foretages derfor en række børneinterviews 
om børns oplevelser af legedeltagelse. 
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Prototyper på designs for leg hvor pædagoger deltager 

I løbet af projektperioden udvikles en række prototyper på designs for leg. Disse har henholdsvis 

den understøttende undervisning og SFO som kontekst. Koblet til ovenstående kan vi sige, at én 

prototype inddrager børn i legedesignprocessen. Det sker i den understøttende undervisning, hvor 

børns obligatoriske tilstedeværelse gør det oplagt at inddrage dem i både lab-domænet, hvor legen 

forberedes, og i refleksionsdomænet, hvor legen evalueres og justeres. Pædagogerne arbejder uden 

for legens orden med at inddrage børn i legedesignsprocessen og bruger denne inddragelse til at 

støtte børns deltagelsesmuligheder i legens orden under selve legeeksperimentet.  

En anden prototype på et design for leg starter i den understøttende undervisning og 

fortsætter i SFO. Her inddrager pædagogerne deres egen forskellighed og forbereder flere 

deltagelsespositioner for pædagogerne. Det sker eksempelvis i konstruktionslegen i det 

legeeksperiment, der hedder Trolde. Her er der pædagoger positioneret ved en legestation inde i 

legens orden, mens andre pædagoger pendler rundt på kanten af legens orden og varetager 

omsorgsopgaver og fylder materialer op. Designet forholder sig til omgivelserne, idet det rummer et 

bevidst valg om ikke at rydde op mellem undervisning og SFO. Derfor er der pædagoger 

positioneret uden for legens orden og med ansvar for at forberede lærere og andre af skolens aktører 

på, at der leges (og rodes).  

En tredje prototype på et design for leg finder vi i det legeeksperiment, der hedder 

Wrestling, som foregår under dramatisk leg og i SFO. Dette design har som designprincip, at 

publikum skal have en aktiv rolle. Her inddrages hele skolen som kontekst i en forberedende del, 

der handler om at piske en bestemt stemning op og gøre publikumsrollen til en aktiv del af legen. 

Rundt om på skolen opsættes plakater, som varsler en Wrestlingkamp mellem to pædagoger 

(Børnebankeren og Unicorn). Pædagogerne motiverer således børns deltagelse ved at placere sig 

selv helt centralt inde i legens orden, og samtidig inddrager de aktivt omgivelserne uden for legens 

orden, idet samtaler om den forestående event får fylde i andre rum end SFO’ens. Efter det store 

show melder børnene sig til wrestling og begynder at opbygge egne karakterer. Legen 

videreudvikles som en Ninja-warrior-leg.  
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Figur 24. Billede fra Trolde, hvor to pædagoger er positioneret henholdsvis inden for og på kanten af legens orden. 

Billede af Ninja Warrior-plakat, som er en videreudvikling af Wrestling, hvor omgivelser uden for legens orden 

inddrages gennem plakater.  

  

En fjerde prototype finder vi i Mooncar. Her er legeeksperimentet designet direkte med 

udgangspunkt i et barn, der oftest befinder sig uden for legens orden. Dette barn kører tit alene 

rundt på en mooncar og bliver af voksne (og andre børn) irrettesat for at køre forkert, for hurtigt og 

for meget. Med inddragelse af børns ideer skabes i den understøttende undervisning et univers 

omkring den mooncar, som barnet gerne vil sidde i. Der dukker tankstationer, drive-in restauranter, 

brandstationer m.m. op sammen med forskellige roller som fx politibetjente, sælgere, brandmænd. 

Pædagogen positionerer sig uden for legens orden ved at inddrage børnene i legedesignprocessen 

og på kanten ved, imens der leges, at organisere og finde materialer. Legen fortsætter i SFO-tiden 

delvist uden pædagog og videreudvikles med pædagog i den understøttende undervisning.  

Ét svar på spørgsmålet om pædagogers deltagelse i leg, som formuleredes i slutningen af 

kapitel 5, er altså, at pædagoger kan indtage forskellige positioner i forhold til legens orden. På 

baggrund af de fire prototyper kan vi tale om 3 overordnede deltagelsespositioner for pædagogerne. 

Disse er inden for legens orden, på kanten af legens orden og uden for legens orden. I forhold til 

den sidste uden for legens orden, ser vi, at pædagogerne også aktivt inddrager og påvirker 

omgivelserne, fx ved at bryde skellet mellem SFO og understøttende undervisning, eller ved at 

inddrage hele skolen i en stemningsskabende forventning inden det egentlige legeeksperiment. Vi 

kan derfor nu indføre pædagogen i den model vi lavede i kapitel 5. 
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Figur 25. Pædagoger (i purpurrødt) kan positionere sig henholdsvis uden for legens orden, på kanten og inden for.  

 

I modellen kan vi se, hvordan pædagogerne eksperimenterer med forskellige positioner i forhold til 

deres egen deltagelse i legens orden; nemlig inden for hvor de demonstrerer, anviser og finder på 

legepraksisser; på kanten hvor de trøster, samtaler og sørger for materiale, og uden for hvor de 

designer for leg, inddrager børn i designprocesserne og forbereder omgivelserne på, at der leges.  

Design for legerefleksion - Dramatisk refleksionseksperiment 
Dramatisk refleksion er et legerefleksionseksperiment, som pædagogerne og jeg har udviklet. 

Udgangspunktet er et behov for mere plads til at reflektere over de værdier og de forståelser af leg 

og af børn, som eksperimenterne sætter i spil. Konkret ønskede vi at reflektere over forholdet 

mellem de pædagogiske handlinger og børns svar herpå for herigennem at udforske andre mulige 

pædagogiske handlinger. I første omgang omsættes en ide om pergamentpapir og cirkler, som er et 

konkret forslag fra Brumbasseskolen: 

Man kan lave to cirkler. Den første, det her, det er min intention. Og så en anden en, det her 

det er virkeligheden. Og så kan man prøve at sammenligne de to cirkler […] Man kunne jo 

lave det på noget pergamentpapir. Så kunne man føre det ind over hinanden. Øverste lag er 

det intentionen. Næste så er det de voksnes reaktioner og nederst er det børnene (15). 

Modellen afprøvedes på den efterfølgende refleksionsworkshop (16) 

            Omgivelser – skolelogik 
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Figur 26: Vi arbejder med pergamentpapirsmodellen. Det tredje billede viser pædagogers stikord over intentioner.  

 

Imidlertid fandt ikke alle pædagoger det interessant at skrive deres refleksioner ned og for de, der 

gjorde, blev det til en række stikord over fagbegreber sammen med overordnede drøftelser af, hvad 

fri leg er. Jeg besluttede derfor at lave et eksperiment, som var mere kropsligt involverende og 

tættere på de konkrete legesituationer, så vi kunne komme til at drøfte konkrete handlinger. Jeg 

ønskede at lave et eksperiment, som kunne understøtte ideen om at undersøge konkrete situationer 

som legesituationer og samtidig fungere som en ”prototypical enactment of new practices (Binder 

et al., 2011, s. 4).  

Herefter besluttede jeg, med inspiration fra Schön, at designe en refleksionsform til fremme 

af ”frame-analyses”. Herom siger Schön:  

The study of the ways in which practitioners frame problems and roles, can help 

practitioners to become aware of and criticize their tacit frames (Schön, 2016, s. 309).  

Schön siger videre om forholdet mellem frames og mulige handlinger, at frames ”determine their 

strategies of attention and thereby set the directions in which they will try to change the situation, 

the values which will shape their practices” (ibid). Eksperimentet skulle altså synliggøre tavs viden 

om legepraksis og sætte retning for mulige forandringer. 

Jeg tog afsæt i en kollegial supervisionspraksis, som pædagogerne kender for at 

imødekomme et behov om genkendelighed. Jeg lod mig yderligere inspirere af Konstantin 

Stanislavskijs skuespilteknik. Særligt den del, der handler om at arbejde med det magiske hvis, 
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indlevelsesevne og følelsesmæssig hukommelse (Stanislavskij, 1940)21. Stanislavskijs teknik bygger 

på en grundide om, at enhver handling rummer en intention, som kan forsvinde i vanetænkning, 

men samtidigt altid vil være sanseligt lagret i hukommelsen. Indlevelsesevne handler på den 

baggrund om at genskabe sig adgang til den sensitive hukommelse, hvori tavs viden om 

handlingsintentioner gemmer sig. Den sensitive hukommelse kan åbne for indlevelse i den andens 

intentioner. Adgang til den sensitive hukommelse fås gennem en systematisk dyrkelse af fantasien 

og forestillingsevnen. Teknikkens centrale motor er det magiske hvis, som er ”det første lille puf til 

en påfølgende, fremadskridende, logisk udvikling af skaben” (s. 67). At leve sig ind i roller er at 

være undersøgende på rollens handlinger, de intentioner og følelser som kan ligge bag en handling, 

men også at bruge fantasien til at tænke ud af situationen med. Forestille sig at noget andet kan ske, 

opleves, gøres hvis nu … 

Ideen om at vække den sensitive hukommelse korrelerer med afhandlingens grundlæggende 

ide om pædagogisk praksis, som funderet i relationen til det enkelte barn og som indeholdende en 

sensitiv og indlevende opmærksomhed mod ethvert barns oplevelsesverden. Det jeg med van 

Manen har kaldt en barnessans. Eksperimentet skulle derfor rette fokus mod helt konkrete 

situationer, hvor interaktioner mellem et specifikt barn og en pædagog kan gøres til genstand for 

undersøgelse. 

Eksperimentet Dramatisk refleksion er serielt forbundet med det, der viser sig under 

legeeksperimenterne. Eksperimentet selv er ekspansivt og indeholder fem iterationer. Enhver 

iteration tager udgangspunkt i en konkret oplevelse som en pædagog (eller forsker) har haft med et 

barn i forbindelse med et legeeksperiment. I den første iteration var det min deltagerobservation om 

Nana, vi tog udgangspunkt i. Den konkrete oplevelse fortælles til de øvrige pædagoger som en case. 

Herefter vælges én til at spille den pædagog, der havde oplevelsen og en anden til at spille det barn 

(eller de max to børn), som oplevelsen inkluderer. De øvrige pædagoger indgår som et reflekterende 

team, der stiller fokuserede spørgsmål til henholdsvis pædagog og barn. De fokuserede spørgsmål 

er inspirerede af legetriaden og går på:  

1. Kroppen, handlinger, oplevelser, sansninger, bevægelser – hvad gør, skaber og sanser 

kroppen; 

                                                           
21 Stanislavskij er ofte inspirationskilde i designeksperimenter, eksempelvis i arbejdet med fremtidsværksteder (Binder 
et al., 2011; Brandt & Grunnet, 2000) og spildesign (Manero et al., 2013). Stanislavskij var desuden almindeligt 
anvendt i pædagogseminariernes dramaundervisning (om situationsfornemmelse) før reformen i 2007 der erstattede 
fag med moduler.   
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2. Materialet, hvad er det, hvad gøre det, hvordan ser det ud, bruges, mærkes, og hvilke andre 

materialer kan komme på tale;  

3. Omgivelser, stedet, relationer, stemninger.  

En samlet gennemgang af designprocessen findes i bilag 2. Den afsluttende prototype på Dramatisk 

refleksion ser ud som følger:  

 

                                                            

Figur 27. Dramatisk refleksions-model. Sådan som prototypen for dramatisk refleksion ser ud ved afslutningen af 5. 

iteration med en fortæller udenfor og en barne- og en pædagogaktør inden for et reflekterende team med temaer. 

Billedet er et screenshot fra 5. iteration, hvor én pædagog (mand) spiller en anden pædagog, som forsøger at motivere et 

barn (kvinde) til at deltage i legen.  

 

Den følgende oversigt er en beskrivelse af de 5 iterationer som Dramatisk Refleksion indeholder. 

Dato og 

iteration 

Sted Deltagere Case Iscenesættelsen af 

barnet  

13. 

januar 

2020 

 

1. 

iteration 

VIA Begge 

pædagogteams 

inklusiv de 

pædagogiske 

ledere, mig og 

forskningslederen 

deltager i et 

symposium 

”Hvordan er man 

kok” – fortælling 

med udgangspunkt 

i mine 

observationer, 

formuleret som et 

drama og fortalt af 

mig. 

(se side 1-3) 

Barnet anonymiseres  

16. 

februar 

2020 

 

2. 

iteration 

Søhesteskolen Pædagoger, 

pædagogisk leder 

og mig  

”Byg en by” 

Om et barn, der 

ikke vil starte med 

at tegne sin ide, 

fordi hun har meldt 

sig til at ’bygge en 

by’. Pædagogen 

kan ikke få hende 

Barnet er ikke anonymt 

 

Fortæller 

 

 

        Pædagogaktør                    Barneaktør 

Krop 

Omgivelser Materiale 
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til at tegne som de 

andre.  

 

17. 

februar 

2020 

 

3. 

iteration 

Brumbasseskolen Pædagoger, 

pædagogiske leder 

og mig 

”Træstammen” Om 

to børn, der sidder 

på den samme 

træstamme. Den 

ene bygger sirlige 

insekthoteller, den 

anden banker bark. 

Pædagogen kan 

ikke overtale nogen 

af dem til at flytte 

sig.  

De to børn er 

anonymiserede  

 

2. marts 

2020 

 

4. 

iteration 

Søhesteskolen Pædagoger, 

pædagogiske leder 

og mig 

Ingen havde nogen 

oplevelser eller 

dilemmaer at dele 

med henblik på 

Dramatisk 

refleksion 

Jeg vælger at stoppe 

eksperimentet på 

Søhesteskolen 

  

3. marts 

2020 

 

5. 

iteration 

Brumbasseskolen Pædagoger, 

pædagogiske leder 

og mig 

”Vi vil ikke være 

med”  

Om to drenge, der 

to dage i træk 

vælger at holde sig 

ude af 

konstruktionslegen, 

der foregår i den 

understøttende 

undervisning, hvor 

de formodes at 

skulle være. På 3. 

dagen dukker de op 

ved siden af en 

pædagog, der selv 

er i gang med at 

bygge en vulkan af 

papmache.  

De to børn er ikke 

anonymiserede  

 

Empirien er fastholdt gennem brug af IRIS. Alle seancer er filmet og transskriberet. Endvidere er 

der skrevet feltnoter, taget billeder og lommefilm 

 

Eksperimentet kommer til at udforske, hvad pædagogers kendskab til børn betyder for deres 

dramatiseringer af børn, men oversigten viser også, at det var Brumbasseskolens pædagoger, der i 

situationen fandt mest inspiration i eksperimentet. Søhesteskolen gav imidlertid senere udtryk for, at 

de ville genoptage refleksionsformen. 
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Herunder bruges DBR-modellen til at illustrere, hvordan henholdsvis pædagoger og forsker 

deltager i designprocessen omkring Dramatisk refleksion.  

 

Figur 28 viser pædagoger og forskers deltagelsespositioner i Dramatisk Refleksionseksperimentet 

Vi ser, at både jeg og pædagoger er tilstede i konteksten, eftersom vi er sammen om at indkredse 

den problemstilling, vi ønsker at udforske: nemlig specifikke legesituationer mellem pædagoger og 

børn. Omend selve eksperimentet er designet i lab-domænet af mig, er pædagogerne deltagende i 

periferien, da vi afprøver refleksionsmodellen med pergamentpapir undervejs. I eksperimentet er 

det alene pædagogerne, der deltager, mens vi i refleksionsdomænet er sammen om at reflektere over 

indholdet af dramatiseringen og over selve måden at reflektere på.  

Design for leg og for legerefleksioner - Påklædningsdukkeeksperimentet 
Parallelt med Dramatisk refleksionseksperimentet efterspørges af pædagoger viden om, hvordan 

børn oplever at lege med voksne. Samtidig bliver jeg selv, foranlediget af at jeg oplever uro på 

Søhesteskolen over for Dramatisk Refleksion, nysgerrig efter at vide, hvordan det egentlig opleves 

som voksen at deltage i børns leg i en skolekontekst. Disse to spørgsmål til børn og pædagogers 

perspektiver danner baggrund for næste eksperiment: Påklædningsdukkeeksperimentet. 

Påklædningsdukkeeksperimentet er et design for leg, som er skabt og gennemført af mig 

sammen med børn. Ideen var at skabe en legende ramme, hvori jeg kunne få børns perspektiver på 

leg i skolen i spil. Jeg ønskede at få indblik i disse perspektiver ved kropsligt og sanseligt at 

engagere mig i leg med børn, dvs. gennem tilstedeværelse inde i legens orden, hvor børn – måske – 

er mere på hjemmebane end jeg, og hvor voksendefinerede regler ikke dominerer. Da jeg samtidig 

er bundet af mit programs fokus på den pædagogiske legepraksis og den del af mit 
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forskningsspørgsmål, der handler om, hvilke forståelser af leg i skolen, der kommer til udtryk i 

møder mellem børn, pædagoger og forsker, blev jeg optaget af at skabe et legeeksperiment, som 

kunne fungere som en ramme for børns fortællinger om leg i skolen. Min umiddelbare ide var at 

bringe en form for dukker i spil, og med denne ide kontaktede jeg Play designer og videnskabelig 

assistent, Emilie Bech Jespersen, og bad hende designe dukker, som jeg kunne bruge til sammen 

med børn at fortælle historier i – og om - leg. Dukkerne skulle være køns-, etnisk- og vægt-neutrale, 

evt. med mulighed for, at børn selv kunne give dem et udtryk, og de skulle findes i en barne- og en 

pædagog (voksen)-størrelse. Emilie designede herefter en påklædningsdukke i to størrelser med tøj, 

hår og hovedbeklædning, som børn kunne bruge til at skabe deres egne dukkeudtryk med. Tøjet og 

hovedbeklædningen kunne sættes fast og skiftes ud med klæbegummi (elefantsnot). Endvidere var 

ansigterne lavet af acetatplast, så børn kunne tegne og ændre ansigtsudtryk på dukkerne ved med en 

finger at tørre tuschen væk. Bilag 3 indeholder en gennemgang af designprocessen. 

             

Figur 29. Påklædningsdukkerne med hår, tøj, hatte og tørklæder og Play Designer Emilie Bech Jespersen 

 

Dukkerne og tøjet viste sig ikke at være særligt holdbart, hvorfor der skulle produceres nye sæt til 

hver iteration. Ligeledes skulle der medbringes nye pakker klæbegummi, da jeg ikke ville sætte 

begrænsninger på brugen, og klæbegummiet viste sig for nogle børn at være en 

deltagelsesmulighed. Kombinationen af dukker og tegnemuligheder viste sig som en god ide. Et par 

børn gik ved den første iteration spontant i gang med at tegne egne dukker ved at bruge mine som 

skabelon. Andre børn begyndte ved den anden iteration at klippe tøjet op, fordi det ikke var smart 

nok, hvorfor jeg bad Emilie om også at få nogle ark med tøj, som børnene selv kunne farvelægge. 

Ved den 3. iteration havde børnene og jeg inddraget helt blankt pap og var gået i gang med at tegne 

og designe vores eget tøj og andre remedier som dyr og tryllestave. Ideen med, at der kunne tegnes 

udtryk på ansigterne, viste sig at være god i den forstand, at børn fordybede sig i diskussioner om, 
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hvordan udtrykket skulle være, om der skulle være smil eller tårer. Børnene gik også i gang med at 

tegne på resten af dukkerne (navler, undertøj og sko). Ligesom de brugte klæbegummi til at forme 

bryster og tissemænd. 

   

       

Figur 30 Billeder af børnenes forskellige leg med dukkerne. 

 

Påklædningsdukkeeksperimentet er serielt i forhold til de øvrige eksperimenter. I sig selv er 

eksperimentet ekspansivt. Jeg havde ikke i udgangspunktet nogen ide om, hvorvidt jeg overhovedet 

ville kunne skabe nogen form for brugbar empiri på denne måde, for jeg havde fra begyndelsen 

besluttet at følge legen og børnene frem for forskningsspørgsmålet. Dette fordi jeg var interesseret i 

at undersøge, om jeg som voksen kunne lege med i en form for fri leg uden at gøre den til en styret 

aktivitet. Dette synes nemlig at være et af pædagogernes dilemmaer. Samtidig var jeg interesseret i 

at undersøge børns generelle forståelse af leg og af voksnes tilstedeværelse i leg. Eksperimentet var 

planlagt til at have fire iterationer, men fik på grund af den første corona-nedlukning kun tre.  

     Efter at have gennemført de 3 iterationer af påklædningsdukkeeksperimentet, som er filmet og 

transskriberet, har jeg uddraget særlige ytringer og fortællinger, som jeg efterfølgende har 

præsenteret for pædagogerne på henholdsvis et coronabetinget onlinemøde på Brumbassen og en 

fysisk workshop på Søhesteskolen. Ytringerne er udvalgt ud fra pædagogers nysgerrighed efter at 
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vide, hvad børn synes om pædagogers legeevner. Mens de udvalgte fortællinger er formulerede som 

cases med reference til mit forskningsspørgsmål om, hvad pædagogisk legepraksis er og med 

udgangspunkt i situationer, hvor mine handlinger stiller spørgsmål til, hvordan en legepraksis kan 

udfolde sig pædagogisk i en skolekontekst. I forhold til at bringe cases tilbage til pædagogerne, ser 

jeg dette som et led i en repertoire building-forskninsproces (Schön, 2016, s. 323), hvor de cases, 

jeg formidler til pædagogerne, indgår i generelle refleksioner over praksis. Hermed skaber de 

bevægelser i både pædagogernes og mine forestillinger om, hvad det vil sige at udøve pædagogisk 

legepraksis og designe for leg.   

Oversigten herunder viser de 3 iterationer fra det tidlige forår 2020. De tre iterationer 

udfolder sig på tværs af de to skoler og skitseres herunder med stikord til mine oplevelser sammen 

med eksempler på børns ytringer samt titlen på og stikord til de cases, som blev bragt tilbage til 

pædagogerne. Oversigten inkluderer de to refleksionsmøder, hvor casene formidles, samt måden 

empirien er fastholdt på. 

Dato og sted Empirijegets 

oplevelse 

Børns ytringer Case 

Søhesteskolen 

 

19.02.2020 

Jeg kommer kort i 

tvivl, om jeg skal 

blande mig i, hvordan 

børnene leger med 

dukkerne (for at 

beskytte dukkerne), 

men undlader. 

 

Jeg er i tvivl om, hvor 

vidt jeg skal stoppe 

børn i at lege med i-

paden, der filmer 

seancen, men 

undlader.  

 

Jeg bliver irriteret 

over at løbe tør for 

dukker. 

 

Jeg oplever, at det 

sted jeg har valgt ikke 

giver lige adgang for 

alle børn 

Jeg oplever at skulle 

træde ud af legen for 

”Pædagoger er gode 

til at hjælpe mig (når 

jeg leger)” 

 

”Ikke alle pædagoger 

kan lege. De fleste 

pædagoger går bare 

rundt og tror de kan 

bestemme – og så går 

de og spiser slik og 

chokolade, og vi får 

ikke noget” 

 

”Da vi legede 

køkkenleg sammen 

med pædagogerne, 

fandt jeg ud af at en af 

dem, jeg ikke kendte, 

var rigtig sjov at lege 

med. Han var god til 

at være tyv” 

 

Duksen. Jeg opfordrer 

et barn til at bryde en 

regel, som en anden 

voksen har givet, fordi 

han hellere vil lege 

med end feje gulv. 

 

Tvillinger. Jeg 

kommer til at 

engagere mig i 

biologiundervisning 

 

At være med. En pige 

vælger tidligt at 

aflevere sin dukke til 

en anden. Resten af 

tiden står hun og 

kigger, nynner og 

genfortæller den 

fortælling, de andre 

leger. Hun deltager i 

stemningen, men uden 

at deltage konkret 

med en dukke. 
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at tale med en 

forælder 

Brumbasseskolen 

 

21.02.2020 

Jeg oplever, at jeg 

bliver for ivrig i f.ht. 

de børn, der kigger på. 

Hvis jeg spørger for 

mange gange, om de 

vil med, trækker de 

sig.  

 

Jeg stoppede en i-pad-

leg, for det larmer (er 

bange for ikke at 

kunne høre dem, der 

deltager i legen på 

filmen). 

 

Jeg bliver umådelig, 

fysisk træt af at være i 

rolle (’bad-pæd’-

rollen), så jeg 

begynder at tegne tøj. 

 

B:”Hvad laver du? 

”Mig: ”Jeg leger” 

B:”Ej, leger du?” 

 

”Pædagoger leger når 

de siger sjove ting og 

laver lade-som-om-

ting” 

De klamme børn. En 

pædagog hidser sig op 

over klamme og syge 

børn og smider dem 

ud af den stinkende 

skole 

 

Den nøgne pædagog. 

En pædagog, der er 

dårlig klædt, ender 

med at være nøgne og 

bliver fyret 

 

Den onde mor. En 

mor smider sine 

klamme børn på 

gaden og beder dem 

finde andre forældre 

Brumbasseskolen 

06.03.2020 

De samme børn 

kommer løbende til og 

rollelegen fra sidst 

genoptages. 

 

Børn, der var tilskuere 

sidste fredag, kommer 

og spørger, om de må 

være med. 

 

Jeg oplever at kunne 

skifte mellem 

legepraksisserne at 

være i rolle og lade-

som-om og at fifle, 

tegne, skabe og 

samtale med børn. 

 

Jeg oplever at være i 

leg med et barn, Maj, 

som er udpeget til at 

have særlige 

legeudfordringer. Jeg 

opdager, at hun har en 

hel del legeviden, men 

 

”Dukker slås ikke, de 

leger” 

Legen fortsætter med 

de samme tematikker 

omkring ondskab og 

eksklusion. 

 

Jeg bliver legemedie 

for Maj. Hun bruger 

mig til at omsætte sin 

legeviden og 

instruerer mig i at 

tegne tryllestave.  

 

Jeg bestemmer 

legestedet.1. klasserne 

vil, at vi skal trække 

ind i klassen, men jeg 

siger vi bliver i 

fællesrummet, så 

andre kan være med. 

De bliver i legen 

sammen med mig og 

0.´erne 
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et svagt udtryk (lille 

stemme og 

spagfærdigt 

kropssprog) 

  

Refleksionsworkshop 

Online 

Brumbasse 

 

29.09.2020 

Voksne laver mange regler, der spænder ben for børns legemuligheder, 

men som voksen skal man tage ansvar for børns aftaler med andre 

voksne, uanset om man synes de er tåbelige. Man må ikke lade barnet 

sidde med ansvaret og uroen 

Man kan ikke deltage i børns leg som u-voksen, man deltager som 

voksen, og derfor kommer man til at gribe samtaler på voksenmåder 

Det er en god ide at agere legemedie for et barn i en periode, hvis det 

kan støtte, men man skal nok finde måder, hvorpå hun kan opøve 

legepraksis selv. 

Refleksionsworkshop 

Fysisk 

Søhesten 

 

05.10.2020 

At stoppe en leg med i-pads er ikke ekskluderende, for hvis den ikke var 

stoppet, ville andre børn være ekskluderet fra legen.  

Der kan være mange dumme voksenregler, og der sker ikke noget ved at 

bryde en dukseregel, hvis man tager voksenansvar for regelbruddet 

At deltage i en samtale – fx om biologi – som børn har taget initiativ til 

kan godt opfattes som en del af legen 

Et design for leg, der både indeholder elementer af konstruktionsleg og 

rolleleg, er et godt design, for det giver plads til børns forskellige 

præferencer og giver den voksne en mulighed for at være til stede uden 

at være i rolle hele tiden. 

  

Empirien er fastlagt ved brugen af IRIS. Alle legeiterationer er filmet og transskriberet. 

Fortællingerne er formuleret tæt på empirien. Det efterfølgende onlinemøde er optaget, mens det 

fysiske møde er fastholdt som feltnoter. 
 

Herunder anvendes igen DBR-modellen til at illustrere, hvordan eksperimentet rammesætter 

deltagelse på en anden måde end Dramatisk refleksion og de primære legeeksperimenter. 

  

 

 Figur 31 viser pædagoger, forsker og børns deltagelsespositioner i Påklædningsdukkeeksperimentet 
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Som vi ser, er både forsker og pædagoger involveret i at formulere problemstillinger i 

kontekstdomænet. Denne gang stilles forskellige spørgsmål. Pædagogerne spørger; hvordan oplever 

børn at lege med pædagoger (voksne)? Jeg spørger, hvordan oplever pædagoger (voksne) at lege 

med børn i en skolekontekst? Forskeren er denne gang alene i lab-domænet (men med en designer), 

og i eksperimentet er forskeren alene sammen med børn. I refleksionsdomænet deltager igen både 

forsker og pædagoger for at drøfte de cases, jeg har formuleret på baggrund af eksperimentet.  

 Som prototype på et design for leg indeholder påklædningsdukkelegen altså et legemedie, 

som inviterer børn ind i en konstruktionsleg om at konstruere dukkernes udtryk. Desuden 

indeholder designet et narrativ, der inviterer børn ind i en rolleleg. Det ser ud til, at et design for leg, 

der rummer flere legetyper samt et legemedier, der både inviterer til konstruktion og til rolle, giver 

både børn og voksne mulighed for at bevæge sig mellem forskellige deltagelsespositioner og 

legestemninger.  
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SENSORY ETHNOGRAPHY OG FELTARBEJDE 
 

 

  Figur 32 fremhæver feltarbejdet i metodelandskabet 

 

Den næste metode, vi skal se på, er feltarbejdet. I metodelandskabet har jeg fremhævet feltarbejdet 

som noget, der foregår inde i eksperimenterne, imellem og udenom dem. Det foregår så at sige dér, 

hvor jeg er og indebærer en dynamik mellem de tanker, jeg løbende gør mig, de følelser, der 

vækkes hos mig og de bevægelser, jeg foretager mig ind og ud af rum, imellem skoler og 

pædagogteams, ind og ud af eksperimenter, ind og ud af legens orden, samt når jeg pludselig 

standser op for at fordybe mig i samtale med et barn, en pædagog, en pædagogisk leder, en forælder 

eller andre. Men feltarbejdet foregår også, når jeg trækker mig tilbage, når jeg placerer mig i et 

hjørne eller et lukket rum på én af skolerne eller på mit kontor for at skrive og organisere feltnoter 

og deltagerobservationer samt formulere fortællinger over særlige oplevelser og stemninger. 

Afsnittet her introducerer først til min forståelse og anvendelse af Sensory Ethnography, dernæst 

vises, hvordan jeg udøver deltagerobservationer; herunder hvordan det genuine partnerskab får 

indflydelse på denne forskningspraksis. Endelig introduceres fire af de grænsefladeobjekter, 

hvormed jeg rammesætter samarbejdet med pædagogerne.   

Med Sensory Etnography inkorporeres det visuelle aspekt af min etnografiske 

tilstedeværelse som del af en fænomenologisk helhedsoplevelse. Pink siger om Sensory 

Ethnography: 
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An experiential approach does not preclude visual observation (although it would refigure 

this as a form of participation and visual practice). Rather, it suggests a way of 

ethnographic learning and knowing by which the ethnographer seeks to participate in the 

emplaced activities of others through her og his own embodied engagement, thus, offering 

an alternative route to ethnographic knowledge (Pink, 2015, s. 115). 

Sensory Ethnography udvider deltagerobservationer til ikke kun at have visuel karakter, og min 

egen sanselige og oplevelsesorienterede deltagelse i pædagoger og børns hverdagsliv ekspliciteres 

som vej til viden. Hermed knytter jeg feltarbejdet i projektet til min investerende forskningspraksis 

og den hermeneutisk-fænomenologiske interesse i at komme tæt på de oplevelser, som børn og 

pædagoger, såvel som jeg selv, har i forbindelse med eksperimenterne. Med den sensorisk 

etnografiske tilgang skærpes opmærksomheden mod, hvordan hele sansespekteret indgår i mine 

empiriskabelsesprocesser. Som metode til at fastholde egne oplevelser, følelser og tanker, lader jeg 

mig inspirere af narrative forskningspraksisser og formulerer fortællinger (Frank, 2005; 2010). Som 

nævnt indledningsvis formuleres fortællinger med udgangspunkt i feltnoter og deltageobservationer, 

og disse indgår i fastholdelse og undersøgelse af egne oplevelser. Jeg skelner mellem at skrive 

feltnoter, formulere deltagerobservationer og skabe fortællinger. Konkret skrives feltnoter på 

stedet, først som stikord der så skrives sammen til tekst, når jeg trækker mig væk i et lokale eller i 

bussen hjem, mens deltagerobservationer formuleres, når jeg kommer ind på mit kontor. 

Deltagerobservationerne formuleres som tætte beskrivelser (Ehn & Löfgren, 2006) med hjælp fra 

feltnoter, billeder og lommefilm. Først herefter formuleres fortællinger. Disse formuleres i takt med 

og som en følge af, at oplevelser får fylde, vender tilbage til mig og insisterer på at fastholdes og 

fortælles.      

I feltarbejdet har jeg grundlæggende to foki. Det første er den pædagogiske legepraksis. Her 

retter jeg med reference til mit teoriafsnit min opmærksomhed mod børn, pædagoger og egen 

deltagelse i legeordener, således som legedeltagelsen udtrykkes verbalt og kropsligt. Pejlemærker 

for feltnoter og deltagerobservationer er børn og pædagogers kroppe, ansigtsudtryk, stemmeleje, ord 

og legepraksisser samt deres interaktioner med legemedier, materialer, hinanden og omgivelser. 

Legeeksperimenterne afgrænser og fokuserer mine deltagerobservationer, men mine 

deltagerobservationer inkluderer også hverdagslivet uden for eksperimenterne og det, jeg ser og 

oplever på min vej gennem skolerne. Jeg tager aktivt del i de legeeksperimenter, som pædagogerne 

skaber, dér hvor jeg inviteres ind. Men jeg skaber også mit eget Påklædningsdukkeeksperiment, 

hvormed jeg udforsker min egen oplevelse af som voksen at lege med børn i en skolekontekst. Min 

deltagelse i dette eksperiment er fastholdt som film og efterfølgende transskriberet, og mine 
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oplevelser er formulerede som fortællinger. Siden formuleres cases med henblik på 

tilbagemeldinger.   

Det andet fokus for feltarbejdet er det genuine partnerskab. Hermed menes dialoger og 

interaktioner mellem de enkelte pædagoger, mig selv og projektet. Igen er pejlemærkerne for 

deltagerobservationerne de kropslige og verbale udtryk hos pædagogerne og mig selv. Alle møder, 

labs og refleksionsworkshops fastholdes gennem feltnoter eller/og IRIS-film. Desuden indgår 

legerefleksionseksperimentet Dramatisk refleksion sammen med de refleksionsworkshops, hvor 

cases fra Påklædningsdukkeeksperimentet drøftes.  

I forlængelse af Dramatisk refleksion har jeg desuden valgt at ’fortælle’ min oplevelse ved 

at forme den i modellervoks og tage billeder af disse ’scener’. Det gjorde jeg, fordi det indtryk, som 

pædagogernes kropssprog efterlod hos mig, kaldte på en anden fremstillingsform end den sproglige.  

 

 

Figur 33: Min modelervoks-gengivelse af pædagogernes kropssprog under dramatisk refleksion. En parodi over de 

dramatiserende pædagogkroppe.  

 

Deltagerobservationer ud fra fire sammenvævede forskerpositioner 
Deltagerobservationer udgør en central metode. I forlængelse af Sensory Ethnography fremskriver 

deltagerobservationer betydningen af forskerens sanselige tilstedeværelse i felten. Når forskeren 

ikke blot anses som én, der betragter og beskriver, men som én der derudover oplever og bliver del 

af felten, indgår forskeren også som en konkret medspiller på stedet. Pink siger: 

The idea of ethnographer-participation implies that the ethnographer is co-participating in 

practices through which place is constituted with those who simultaneously participate in 

her og his research, and as such become similarly emplaced. Indeed, she og he becomes at 
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the same time a constituent of place (one of those things brought together through or 

entangled in a place-event and an agent in its production (Pink, 2015, s. 97).  

 

Min ’entanglement’, eller indvikling, i legeeksperimenter og legerefleksionseksperimenter bliver 

helt konkret. Vi så i afhandlingens indledende fortælling om Nana, at empirijeget med sin spontane 

visning af en legepraksis (hvordan kan man lege kok) finder en deltagelsesmulighed for Nana, mens 

pædagogen, Mette, ved at rette fokus på materialer finder deltagelsesmuligheder for de andre børn. 

De to handlinger får fremadrettet samme status, når vi undersøger pædagogers handlinger i leg. 

Påklædningsdukke-eksperimentet kan ses som konkret eksempel på, at jeg anbringer mig i en 

pædagogisk legesituation, hvormed skolen, som det konkrete sted og kontekst for leg, bliver aldeles 

mærkbar for mig.   

For at forstå hvordan denne indvikling virker på den viden, der skabes og samtidig skabe 

transparens over de positioner, jeg som forsker indtager i sanseligt orienterede 

deltagerobservationer, har jeg formuleret fire rolletyper, som fordrer forskellige 

forskningspraksisser. Disse er inspirerede af den norske antropolog Cato Wadel, der med sine fire 

rolletyper beskriver, hvordan forskerens deltagelse i felten kan veksle mellem aktive og 

distancerede positioner (Wadel, 2014). Mine fire rolletyper er koblet til min forståelse af deltagelse, 

sådan som denne er udfoldet gennem afhandlingen. Mine deltagerobservationer veksler derfor 

mellem at være deltagende som tilstedeværende i en aktivitet eller samtale - forstået i forlængelse af 

Gadamer som opslugt, og at være deltagende som indlevende og med agtelse for andres 

interesserer, hvilket jeg forstår som en fokuseret rettethed mod, hvad børn og pædagoger er rettede 

mod.  

 

Mine fire rolletyper i feltarbejdets deltagelsesobservationer  

 

Rolle som aktivt 

deltagende, 

tilstedeværende i leg. 

Fokus på nærhed med 

situationen og på børn 

og pædagogers 

kropslige udtryk og 

dialoger og på deres 

interaktioner med 

legemedier og 

materialer. Samt på 

egenoplevelsen  

Rolle som aktivt 

deltagende, 

tilstedeværende, 

samtalepartner med 

børn og pædagoger i 

både uformelle og 

formelle samtaler. 

Fokus på nærhed med 

situationen, på krops- 

og ansigtsudtryk, 

stemmeleje og ord. 

Samt på 

egenoplevelsen  

Rolle som deltagende 

på sidelinjen, 

indlevende og 

interesseret, i 

samtaler hvor jeg 

lytter til børn og 

pædagoger uden selv 

at tage del i samtalen. 

Fokus på børn og 

pædagogers kropslige 

og verbale udtryk og 

tilstedeværelse. Samt 

på egenoplevelsen  

Rolle som deltagende 

på sidelinjen, 

indlevende og 

interesseret, i leg hvor 

jeg observerer på 

pædagoger og børns 

deltagelse i leg uden 

selv at tage del i dem. 

Fokus på børn og 

pædagogers kropslige 

og verbale udtryk og 

tilstedeværelse, på 

dialoger og 
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interaktioner med 

materialer. Samt på 

egenoplevelsen  

Empiri skabt gennem 

transskriberede IRIS 

film, billeder, 

lommefilm og 

feltnoter som stikord. 

Dette indgår 

efterfølgende i 

deltagerobservationer, 

som skrives samme 

dag som de faktiske 

situationer. 

 

Empiri skabt gennem 

transskriberede 

interviews, IRIS-film 

og feltnoter som 

stikord. 

IRIS-film og feltnoter 

indgår i en udfoldet 

feltnotepraksis, som 

foregår samme dag 

som de faktiske 

situationer 

Empiri skabt gennem 

billeder og lommefilm 

samt 

deltagerobservationer 

der nedskrives ’on 

location’ og udfoldes 

efterfølgende, men 

samme dag som de 

faktiske situationer.  

Empiri skabt gennem 

billeder og lommefilm 

samt 

deltagerobservationer 

der nedskrives ’on 

location’ og udfoldes 

efterfølgende, men 

samme dag som de 

faktiske situationer 

Figur 34 viser fire deltagelsespositioner i feltarbejdet 

 

Disse fire positioner er ikke adskilte. Min rolle i såvel leg som samtaler veksler konstant mellem 

tilstedeværelse og indlevelse afhængig af, hvad der sker omkring mig. De skift, jeg foretager i min 

deltagelsesposition, foretages på baggrund af noget, der opstår, og som jeg vælger at følge. Konkret 

kan jeg fx sidde i en indlevende position og betragter børns leg i en krog, men så drager børnene 

mig ind i legen ved at spørge mig, om jeg vil have noget at spise. Når så legen og børnene bevæger 

sig væk fra krogen og ind i andre rum, bevæger jeg mig med, hvorfor jeg efterfølgende må tilbage 

og lede efter min notesbog for at skrive et par stikord. Bevægelsen betyder, at jeg skifter mellem at 

se på en situation udefra med fokus på helheden og til at opleve den indefra dér, hvor den hvirvler 

fra rum til rum og med fokus på de interaktioner, jeg selv tager del i. 

  

 
 

Figur 35: Min efterladte notesbog, da jeg lod mig opsluge af en køkkenleg, som så bevægede sig ind i andre rum.  
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En sådan bevægelse har den ulempe, at jeg ikke altid får noteret alt ned i situationen og den fordel, 

at jeg kan være fuldt og sanseligt tilstede sammen med børn og pædagoger.  

Et andet eksempel viser, hvordan der opstår resonans mellem mine deltagerpositioner og på 

tværs af tid og sted, fordi jeg rammes af noget i situationen, som efterfølgende fastholdes som en 

fortælling. Konkret sker der det ved den indledende læseworkshop på Brumbasseskolen, at ét af de 

ord, pædagogen Kim bruger i en samtale med en anden pædagog, rammer mig. I situationen har jeg 

en rolle som indlevende og interesseret i de samtaler, der udfolder sig. Efterfølgende, da jeg 

kommer hjem, kalder oplevelsen på opmærksomhed, og jeg lytter lydoptagelsen igennem og 

formulerer følgende fortælling:  

På læseworkshoppen på Brumbasseskolen i dag blev jeg ramt af noget. Vi var dybt 

engagerede i at diskutere hvad leg er, og hvordan pædagoger kan tage del i le, da jeg blev 

ramt. Nu er jeg hjemme og lytter lydoptagelsen igennem. Stemmerne er høje og ivrige. Jeg 

lytter efter et bestemt ord. Det ord der ramte mig og satte sig i kroppen på mig. Gådefuldt 

og urovækkende. Dér er det. Jeg standser lydoptagelsen. Lytter igen. ’Overflødig’. Det er 

det ord. Hvad mente han, og hvorfor ramte det mig? Han siger det til en af de andre: ”Du 

vil kunne foranstalte en leg ude i den der sandkasse. Som bliver sjov. Hvor jeg vil bare føle 

mig overflødig. Ikke kunne bidrage.” Den, han svarer, taler om at pædagoger skal blive 

bedre til at ”komme ud og sidde i sandkassen” og at ”nogle gange kan man bare gå ud med 

en spand vand, så har man en fed leg.” Ordet vækker resonans i mig. Åbner for en strøm af 

glemte oplevelser, om at være eller ikke være fuldt til stede i en leg, i en stemning, som 

andre deler. Om at ønske at tage del i noget, men ikke helt at kunne. Om at stå midt i noget, 

som man alligevel slet ikke helt er med i, fordi man ikke ægte deler latteren, spændingen, 

fordybelsen. Om at føle sig udenfor. Ordet minder mig om en attrå. Og om en angst. 

Angsten for at være et overflødigt menneske. Er det sådan det er for børn der har det svært i 

leg? Men Kim taler om er jo sin rolle som pædagog! Om oplevelsen af at kunne bidrage 

eller ikke. Mon det er vigtigt for pædagoger at opleve sig som givende? (Fortælling på 

baggrund af feltnoter (3)) 

Fortællingen er formuleret før transskriberingen. Herefter glemte jeg både den og oplevelsen. Da 

jeg et halvt år senere befandt mig i Påklædningsdukkeeksperimentet som aktivt deltagende og 

tilstedeværende, kom ordet tilbage til mig, idet jeg formulerede en fortælling om min oplevelse af at 

lege med børnene:  

Rollelegen omkring påklædningsdukkerne blev pludselig intens. Som om jeg fortabte mig i 

den. Jeg legede bare. Jeg forsøgte at finde en rolle til min dukke, som kunne svare børnenes 

dukker. Det var, som om jeg bare fulgte med legen, hvirvlende efter børnene. Men jeg var 

ikke helt opslugt hele tiden, faktisk var det lidt som om jeg vekslede mellem opslugthed og 

voksentanker. Hvordan ser det her ud udefra? Hvad ser pædagogerne, lærerne og 

forældrene, der går omkring mig? Af og til lænede jeg mig tilbage i sofaen, gjorde mig 

overflødig i rollelegen, men så gik jeg i gang med at tegne dukketøj. Ja, faktisk gav legen 
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med dukker mig mulighed for at være med hele tiden, også når jeg trak mig lidt væk fra 

rollelegen. For så kunne jeg bare sidde og nørde med lidt tegneri og lidt småsnak. Det var, 

som om dukkerne gav mit voksne jeg mulighed for at blive i legen uden faktisk at føle mig 

overflødig i legesituationen. Bagefter var jeg så træt, at jeg næsten ikke kunne finde ud af at 

komme ud til bussen. 

(Fortælling på baggrund af feltnoter (39)) 

 

Ved at forfølge de tanker, som ordet vækker første gang, ser vi, at jeg bliver optaget af de 

eksistentielle tematikker omkring legens orden, som jeg da også udfolder i mit teoriafsnit. Men vi 

ser også, at der med ordet, sådan som Kim bruger det, stilles spørgsmål til oplevelsen af at være 

pædagog. Det pirrer til min nysgerrighed om pædagogfagligheden. Men da jeg selv sidder i 

legesituationen, oplever jeg pludselig, at jeg kan lege med oplevelsen af at være overflødig i forhold 

til den position, jeg indtager i legen. At gøre sig overflødig i legen, behøver ikke være negativt. 

Ordet får flere betydningslag. Min praksis med i deltagerobservationer at veksle mellem positioner i 

felten og at skrive mine oplevelser ned som fortællinger, kan vise, hvordan min egen horisont 

forskyder sig i kraft af de oplevelser, jeg over tid har med pædagoger og børn. Begrebet overflødig, 

som fodrer den eksistentielle tematik om at opleve sig udenfor i leg, kommer fra Kim, men det er 

mine tanker og følelser omkring ordet, der bærer ordet med videre og gør det til en del af 

afhandlingen, men også til en legedeltagelsesposition, som voksne kan eksperimentere med.  

Hvordan jeg gradvist fokuserer mine deltagerobservationer 
Jeg har tidligere i afhandlingen vist, hvordan jeg i løbet af projektperioden skærper det 

indholdsmæssige og udvikler mig eget bidrag til teori om legens orden. I afsnittet her skal vi se, 

hvordan jeg foretager en skærpelse på det metodiske plan. Det handler om, hvordan mine 

deltagerobservationer i kraft af det genuine partnerskab hele tiden åbner sig, samtidig med at de 

gradvist bliver mere fokuserede. Inspireret af Grounded Theory anvender jeg sampling, både 

”theoretical sampling” og ”sensitive case sampling” til at skabe transparens over den processuelle 

formulering af udvælgelseskriterier for mine deltagerobservationer (Clarke, 2003; Clarke et al., 

2018; Flick, 2018).  

 Den teoribårne sampling handler om de teoretiske perspektiver jeg bringer i spil i felten, og 

som får betydning for den måde projektet bevæger sig på. Men det handler også om de ”theoretical 

concerns that have emerged in the provisional analysis” (Clarke, 2003, s. 557). Forholdet mellem 

det, der viser sig undervejs og de fortløbende og midlertidige analyser, som jeg bruger til at skærpe 

fokus og skifte retning, er således en væsentlig del af det empiriske materiale. Derfor er det 

fastholdt som en samplingsproces. Med sampling mener jeg ikke, at det ene sæt 
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udvælgelseskriterier erstattes af et nyt, men om at bruge mødet med felten og det genuine 

partnerskab til at åbne for flere lag i mine deltagerobservationer. I udgangspunktet anvender jeg en 

teoribaseret sampling til at understøtte den del af forskningsprocessen, der handler om at få skabt 

præcis den empiri, som jeg skal bruge til at genere teori om pædagogisk legepraksis med. Jeg har 

derfor, inden jeg går i felten, beskrevet en række kriterier for, hvad det er jeg søger at få øje på, når 

jeg går ud i felten. Hvad er det for situationer, jeg er på udkig efter, og hvilke børn og pædagoger 

kommer dermed til at optræde som informanter i min empiri, dvs. i mine deltagerobservationer og 

mine billeder. Uwe Flick siger om samplingbeslutninger i kvalitativ forskning: 

 You would select individuals, groups, and so on according to their (expected) level of new 

insights for the developing theory in relation to the state of theory elaboration so far (Flick, 

2018, s. 176).  

Det handler altså om at være eksplicit i forhold til de forventninger, jeg har til hvad og hvem, der 

kan berige og informere den teori, jeg er ved at skabe. Som nævnt er jeg i min grundindstilling 

optaget af at følge det, der viser sig og bruge såvel de forskellige deltagende pædagogers som min 

egen undren over det tilsynekomne. Derfor arbejder jeg ud over det teori-informerede også med en 

sensitivitet over for de situationer, hvori kompleksiteten omkring leg træder frem som en 

begivenhed, som vi, børn, pædagoger og jeg, på forskellig tager del i. I det følgende formuleres de 

retningsgivende begivenheder som cases, der understøtter de skiftende kriterier.  

I første omgang er mit blik med udgangspunkt i legetriaden rettet mod de legehandlinger, 

som børn, pædagoger og jeg selv udøver sammen og med de materialer, som er i legen. Eftersom 

mit særlige fokus er pædagogens betydning for børns leg, forestillede jeg mig, at mine 

deltagerobservationer primært skulle foregå i de legeeksperimenter, som pædagogerne skabte. Da 

jeg samtidig på det tidspunkt ønskede at inddrage pædagogerne mest mulig i den del af 

forskningsprocessen, der handler om at skabe empiri, formidlede jeg eksempler på, hvad jeg så efter 

i deltagerobservationerne. Jeg forestillede mig, at vi i partnerskabet kunne skabe to typer af empiri 

som så kunne sammenholdes, nemlig: mine legeobservationer af børn, som jeg ikke kender, og 

pædagogers legeobservationer af de børn, de kender. Hermed ville vi sammen kunne undersøge og 

diskutere, hvad henholdsvis teori-informerede kriterier og relationsbetingede kriterier ville kunne 

bringe i spil af viden om børn, der kommer i legevanskeligheder.  

Eftersom det viste sig at være sværere for pædagogerne at komme i gang med at designe for 

leg, end jeg havde regnet med, foretog jeg en foreløbig analyse og konceptualiserede et forhold 

omkring den frie leg som en særlig diskursiv praksis, som jeg måtte undersøge nærmere. Jeg blev 

derfor optaget af at koble de første observationskriterier, som har legehandlinger og materialer i 
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front, med nye kriterier, der har sprog og praksis i front. Jeg blev så at sige optaget af at undersøge 

de legeforståelser, der var i spil, og som vi alle, børn, pædagoger og jeg, bragte med ind i 

legeeksperimenterne. På den baggrund åbnede jeg for at se ud over legeeksperimenterne. Jeg 

inddrog konteksten for legeeksperimenter. Det vil sige skolen som ramme for leg. 

Legeeksperimenterne fastholdes som centralt sted for skabelse af empiri, men der åbnes altså for at 

disse ikke er isolerede fra deres omgivelser, og jeg tager initiativ til Dramatisk 

refleksionseksperimentet.      

På samme tid begynder pædagogerne at skærpe opmærksomhed mod børns meget 

forskelligartede behov for legestøtte og en intensiveret spørgen til, hvad børn oplever i leg. Hermed 

åbnes for en intensiveret undersøgelse af den pædagogiske barnesans i fht. leg og dennes mulighed 

for at udfolde sig i skolen.  

Bevægelsen i mine observationskriterier er skitseret herunder som en samplingsproces 

omkring to begivenheder: 

 

Sampling  Fokus for 

deltagerobservation 

Teori-information Case for skifte 

1. sampling Børn, pædagoger og 

egen udøvelse af 

handlinger i leg og 

med legens materialer  

Teori om Legens 

orden og legetriaden 

Pædagogerne finder 

det svært at lave 

legeeksperimenter, for 

fri leg betyder 

tilsyneladende 

voksenfri 

2. sampling Forståelser af det frie i 

leg udtrykt med ord 

og kroppe 

Teorier om 

frihedsoplevelser i leg 

Pædagoger giver 

udtryk for ambivalens 

i fh.t. egen rolle over 

for børns forskellige 

behov for legestøtte 

og over for skolen 

som kontekst. 

3. sampling Pædagogers deltagelse 

i leg som handlinger, 

der positioneres 

henholdsvis inden for, 

på kanten og uden for 

legens orden. 

Teori om pædagogisk 

praksis 

 

 

Overordnet påvirker det genuine partnerskab altså mine deltagerobservationer. Det har den fordel, 

at jeg hele tiden tvinges til at tage højde for og inddrage pædagogernes perspektiver. Ulempen er, at 

det bliver sværere at holde et fokus for deltagerobservationerne. Derfor må jeg – i dialog med mit 
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program – foretage selektioner i pædagogernes perspektiver. Jeg har imødegået disse fordele og 

ulemper gennem en samplingsproces. På baggrund af den kan vi se en bevægelse i mine 

deltagerobservationer, der går fra at have fokus på handlinger inden for legens orden til at inkludere 

verbale og kropslige udtryk for frihed og ufrihed og slutteligt inkludere pædagogers forskellige 

deltagelsespositioner i forhold til legens orden.   

Grænsefladeobjekter der initierer designprocesser og refleksioner 
I afsnittet her præsenteres min brug af grænsefladeobjekter. Disse bruges som en 

kommunikationsform i det genuine partnerskab, fordi de kan åbne for alternative samtaler om ideer, 

teorier eller praksisser.  

Boundary objects are entities that enhance the capacity of an idea, theory or practice to 

translate across culturally defined boundaries, for example, between communities of 

knowledge or practice. (Fox, 2011, s. 70) 

Som eksempler på grænsefladeobjekter nævner Fox:”Boundary objects can be representations, 

abstractions or metaphors that have the power to ‘speak’ to different communities of practice”. 

(Fox, 2011, s. 72). Det kan altså være en åkandemetafor, en model, en anekdote, et billede eller 

andet, som appellerer til, at vi taler om og undersøger et fænomen på alternative måder. Jeg bruger 

grænsefladeobjekter for at inspirere flest mulige pædagoger til at deltage i de meningsskabende 

processer omkring design for leg i en skolekontekst, men jeg bruger dem også til at skabe 

håndterbare designsituationer for pædagogerne. Anvendelse af grænsefladeobjekter kan minde om 

eksperimenter, for i kraft af deres alternative karakter bliver samtaler og møder mere 

uforudsigelige. Men dermed kan de også bidrage til horisontforskydninger for os, der mødes om 

dem. Jeg har arbejdet med mange grænsefladeobjekter, herunder blandt andet de omtalte 

fortællinger. I det følgende præsenteres andre eksempler. Disse grupperes som typer af 

grænsefladeobjekter, hvor de første to tager sigte på at understøtte pædagoger i at gøre 

legedesignsprocesser håndterbare, mens de næste to rammesætter samtaler om foreløbige indsigter 

og analyser.  

DBR-modellen 

DBR-modellen skal nævnes igen, for jeg anvender den på forskellig vis også i samarbejdet med 

pædagogerne. Den præsenteres nemlig som en model over projektets forskningsdesign. Den 

inddrages ved hver lab- og refleksionsworkshop for at skabe transparens over forskningsprocessen 

for pædagogerne. Modellen er er brugt som et kommunikationsredskab, hvormed dagsorden og 

formål med enhver workshop sættes ind i en sammenhæng med det overordnede projektformål. På 

et tidspunkt skifter modellen imidlertid karakter. Det sker, da pædagogerne på Brumbasseskolen 
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beder mig sætte DBR-modellen sammen med Kolbs læringscirkel, som de i forvejen arbejder med, 

når de skal forandre og evaluere deres hverdagspraksis. De beder mig gøre det for at skabe 

sammenhæng i deres arbejdsliv. Derfor sætter vi modellerne op over for hinanden.  

 

Figur 36: DBR-modellen overfor Kolbs læringscirkel. Hermed bliver DBR-modellen brugt til hverdagsevalueringer og 

ikke blot på forskningsprocesser. 

 

Jeg underviser ikke i modellernes baggrundsteorier. I stedet drøftes deres praktiske anvendelighed 

sammen med Schöns overordnede begreber om bevægelser mellem refleksion-i-praksis og 

refleksion-over-praksis. Pædagogerne gør opmærksom på at DBR-modellen med elementet 

’kontekst’ giver dem mulighed for at diskutere, hvordan forandringer spiller ind på eller lader sig 

besvære af kontekstuelle forhold som fx tværfagligt samarbejde, forældresamarbejde eller 

organisatoriske forhold (15).  

 På dette tidspunkt transformeres DBR-modellen fra at være en model over en 

designforskningsproces til at være en evalueringsmodel over pædagogisk praksis. En model der 

fremskriver betydningen af kontekst (Jørgensen et al., 2021).  

Playful Spider Web  

Playful Spider Web er et designredskab udviklet i forbindelse med Må-jeg- være-med-projektet med 

henblik på at støtte pædagogerne i at rammesætte leg som designprocesser (Johansen et al., 2020; 

Skovbjerg et al., 2021). Playful Spider Web er inspireret af en model udviklet inden for didaktisk 

designforskning af van den Akker (van den Akker, 2003). Modellens formål er at vise, hvordan 

forskellige elementer er dynamisk forbundne og må medtænkes, når der designes for didaktiske 
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forandringer. Må-jeg-være-med har videreudviklet modellen med teori om legens orden og 

legetriaden, således at den illustrerer dynamikken i et design for leg. Den er præsenteret for 

pædagogerne som et sammenhængende netværk af elementer, der får betydning, når der designes 

for leg. Forskellige veje ind i et legeeksperiment som knapper, der kan skrues på, når et 

legeeksperiment skal forberedes og siden hen reflekteres over og justeres. Ideen er, at når der skrues 

på en af knapperne, fx tidsrummet, materialerne eller pædagogens rolle, får justeringen betydning 

for de andre elementer. Skal et legeeksperiment fx flyttes udenfor? Skal der flere materialer med? 

Er der for mange børn? Hvordan kan vi justere? Hvilke stemninger vil vi prøve at designe for? 

 

Figur 37 viser designredskabet, Playful Spider Web 

 

For nogle pædagoger gav Playful Spider Web fra starten et godt overblik over de elementer, der er i 

spil når, man designer for leg, hvilket udtryktes således: ”Nogle dele af en helhed der er afgørende 

for hvordan legen udmøntes” (27). Den er god til ”at skabe en ramme”, fordi ”den er konkret” (26). 

Men den var også svær at bruge i det daglige arbejde, for som pædagog kan man ikke gå rundt med 

et stykke papir og en pen. Den blev derfor mest brugt på workshops, når konkrete 

legeeksperimenter skulle forberedes eller reflekteres over og justeres. Imidlertid viste det sig, at 

Playful Spider Web over tid blev mere og mere populær. På den afsluttende workshop i september 

2021 præsenterede de fleste pædagoger deres videre arbejde med at designe for leg i hverdagen med 

udgangspunkt i Playful Spider Web.   
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Metaforen om legelandskabskort.  

Legelandskabskortet er et grænsefladobjekt der har en helt anden karakter. Det er tegnet af mig i 

begyndelsen af projektet med det formål at rammesætte samtaler om skolen som kontekst for 

pædagogisk arbejde med leg. Konkret har jeg med udgangspunkt i en række praksisfortællinger (16, 

21), som pædagoger har skrevet om specifikke situationer, hvor de synes, de har handlet 

pædagogisk, tegnet et legelandskab. Legelandskabet er (forsøgt) tegnet todelt med en kultiveret og 

dyrket side og en vildere side med bjerge og sten. Dette med udgangspunkt i min umiddelbare 

tolkning af praksisfortællingernes tematisering af, i hvor høj grad pædagogerne bruger tid på at 

hjælpe børn med at tilpasse sig det bestående eller følger børns initiativer ud i det uvisse og 

uvejsomme. Jeg tegnede mine tolkninger af de konkrete praksisfortællinger ind som blomster på 

legelandkortet og bad efterfølgende, uden at røbe hvad blomsterne symboliserede, pædagogerne om 

at tegne en blomst dér på kortet, hvor de mente, de hver især brugte de fleste ressourcer. Kortet er 

gengivet herunder og viser en forskel i vores opfattelser, eftersom mine blomster er pænt placeret 

inden for de røde cirkler enten til venstre i det kultiverede landskab, som de fleste er, eller til højre i 

det vildsomme landskab. Min blomster har fået en orange ramme på illustrationen. Pædagogernes 

mærker er placeret overalt i landskabet og har fået en blå markering. Samtalerne, der foregik imens, 

indikerer, at en sådan analytisk adskillelse af begreber ikke er brugbar i praksis, fordi ”alting 

foregår jo samtidig”. Nogle af pædagogerne var provokerede af legelandskabskortet, mens andre 

fandt det ”tankevækkende”.   

 

Figur 38 viser mit legelandskabskortet med mine blomstermarkeringer over pædagogers praksis inden for orange 

rammer, primært i den kultiverede side af landskabet, mens pædagogernes er placerede mere spredt, optrukket med blå 

stjerner. 
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Metaforer om pædagogroller 

Udover legelandskabet er brugt andre metaforer. Eksempelvis fire metaforkort over pædagogers 

rolle i leg, sådan som så jeg dem i det første design for leg, hvor jeg i mine deltagerobservationer 

havde fokus på pædagogernes handlinger. Metaforkortene var: turistguide, som guider børn i leg; 

gærdebygger, som udfordrer og viser nye veje; færdselsbetjent, som regulerer og tilpasser; 

stjernekigger, som observerer børn i leg. Kortene er lavet af saltdej og fotograferet som tableauer.  

              
1.turistguide     2. gærdebygger 

               
3.færdselsbetjent       4. stjernekigger 

Figur 39 viser 4 metaforkort over pædagogroller i leg 

 

Metaforkortene præsenteredes for pædagogerne i januar 2020. Igen blev metaforerne mødt med 

kritik, fordi nogle fandt opdelingen for kategorisk eller provokerende, mens andre fandt det 

interessant og tankevækkende. Den oprindelige ide var, at kortene skulle indgå i et eksperiment, 

hvor pædagogerne skulle lave deres egne metaforkort flere gange i løbet af projektet og med de 

materialer, de selv ønskede at bruge. Det som udgangspunkt for løbende samtaler om deres 

handlinger i leg. Men projektet udviklede sig som bekendt i en anden retning.    

Betydningen af grænsefladeobjekter for arbejdet med perspektivskifte  

Opsamlende støtter brugen af grænsefladeobjekter inddragelsen af andre perspektiver på forskellige 

niveauer i forskningsprocessen og danner grundlag for horisontforskydninger. DBR-modellen giver 

pædagoger blik for kontekstens betydning for deres legepraksis i hverdagen, og den giver mig 

indblik i deres praksisnære behov for at opleve sammenhæng i arbejdslivet; mellem legeprojektet 

og deres øvrige rutiner, opgaver og metoder. Playful Spider Web ser ud til at støtte pædagogerne i 
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at tænke i designprocesser og i deres egen betydning for legens dynamik, og den viser mig, at 

selvom et designredskab ikke gribes fra starten, kan det over tid blive anvendeligt. Angiveligt fordi 

praksis ændrer sig parallelt med projektforløbet. Den træge begyndelse for Playful Spider Web 

bidrager desuden til at give en mere håndgribelig form til min afsluttende Legesag. 

Metaforlandskabet såvel som metaforkortene rammer pædagogerne forskelligt. For mig peger det 

på diversitet i gruppen af pædagoger, men også på at analytiske opdelinger ikke altid er så 

meningsfulde for praktikere som for mig, der jf. Proust måske lever i en lidt for intellektuel 

atmosfære. Akademiske analyser er i virkeligheden sjældent direkte brugbare i en praksissituation 

(Jørgensen, 2020b). Det praksisnære sprog, som jeg med metaforerne lagde op til, fungerede måske 

nok som et mødested for os, men den analytiske opdeling af praksis i mindre dele, vakte ikke lige 

stor genklang hos alle. Derfor må jeg i analyserne såvel som i den designteori, jeg udvikler, tage 

højde for pædagogers kompleksitetsoplevelser.  

Omfang af - og transformationer i - mit empiriske materiale 
Som afslutning på dette kapitel gives en oversigt over omfanget af mit empiriske materialer, og de 

transformationer fra virkelighed til afhandling, jeg har foretaget.  

Materialet er mulitmodalt, idet jeg både arbejder med en feltnotesbog, med billeder, 

lydoptagelser, lommefilm og med IRIS-connect. IRIS connet er en videobaseret platform, der både 

optager og lager film samt indeholder analyseredskaber. IRIS-connect er anvendelig i de aktiviteter, 

der befinder sig fast i et rum som fx labs og refleksionsworkshop, Dramatisk refleksion og 

Påklædningsdukkeeksperimentet, men mindre anvendeligt ved pædagogernes legeeksperimenter, da 

disse oftest bevæger sig på tværs af rum. Her bruger jeg derfor lommefilm, som er film optaget 

spontant med den mobil, jeg har i lommen. Disse kan imidlertid ikke forberedes og er afhængige af, 

at jeg laver deltagerobservationer fra en indlevende position og træder væk fra en tilstedeværende.  

 Som nævnt skriver jeg stikord til feltnoter i situationen. Det gør jeg i en feltdagbog. Disse 

kan fremstå som ord i en dialog, som et indtryk eller noget, jeg skal huske, inden jeg forlader felten. 

Som fx at følge op på noget hos en af pædagogerne.  
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Figur 40: Billede af en side med stikord og huskekasse i en feltdagbog.  

 

Idet jeg efterfølgende skriver deltagerobservationer, gør jeg det som tætte beskrivelser (Ehn & 

Löfgren, 2013). Disse består af mine ufiltrerede og fyldige beskrivelser af felten, af dialoger, 

handlinger, stemninger og indtryk. Jeg gør det i en blanding af minutiøse beskrivelser af de 

hændelser, som mine stikord har fastholdt, og en art stream-of-consciousness over indtryk og 

tanker. Uanset hvordan jeg arbejder, vil disse beskrivelser indeholde egne fortolkninger, derfor - og 

som del af de tætte beskrivelser - inddrager jeg også de udtryk, pædagogerne på min opfordring 

skaber som praksisfortællinger, sticky notes, refleksionsnotater og billeder. Lige så vel indgår 

mailkorrespondancer, dagsordener fra workshops og power point præsentationer, som jeg har lavet 

til pædagogerne undervejs, og som indeholder indsigter fra sidste refleksionsworkshop, oversigter 

over designprincipper fra de designs for leg, vi har arbejdet med, m.m. I de tilfælde hvor andre 

forskere deltager, medtages deres referater, fordi de indeholder andre perspektiver end mine egne. 

Ideen med denne bredde er at tage højde for min egen rettethed og ikke forlade mig alene på den 

måde, som tingene fremtræder på for mig i situationen. Hermed kan jeg undgå at drage forhastede 

slutninger, og jeg kan bidrage til at empirien på et senere tidspunkt kan – jf. van Manen side 18 - 

tale til mig og åbne for nye betydninger. Udfordringen er, at jeg har rigtig meget forskelligartet 

materiale, som jeg risikerer at drukne i, hvorfor jeg da også transformerer mest muligt til tekst. 

Ligeledes laver jeg forskellige former for illustrative delanalyser for at skabe overblik over 

foreløbige retninger og spørgsmål. Som nævnt præsenteres en del af disse for pædagogerne.      

 Arbejdet med at transformere virkelighedsindtryk til tekst og til afhandling indebærer tre 

bevægelser. Hvor den første transformation handler om at gribe et stykke virkelighed og fastholde 

det som stikord, billede, lyd eller film, handler den næste transformation om at gøre disse 

virkelighedsindtryk til ’tekst’ (bredt forstået). Denne transformation indeholder 
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fortolkningspraksisser, og teksterne består af forskellige genrer: deltagerobservationer, 

transskriptioner, andre forskeres referater, pædagogiske praksisfortællinger, egne fortællinger, 

power points, modeller over foreløbige indsigter og metaforkort. Teksterne udgør sammen med 

deres multimodale oplæg min empiri. Herefter foregår der endnu en transformation fra empiri til 

afhandling, hvor analyse og fortolkning er de centrale forskningspraksisser. Modellen herunder 

illustrerer det mulitmodale materiale og transformationerne.  

 

Transformation Fra virkelighed til 

udtryk 

1.transformation 

Fra udtryk til empiriske 

tekster 

2.transformation 

Fra empiriske tekster til 

afhandling 

3 transformation 

Typologi Feltnoter som stikord, 

lydoptagelser, 

lommefilm, IRIS-film, 

billeder, mails, 

praksisfortællinger, 

sticky notes 

Deltagerobservationer, 

transskriptioner, 

fortællinger, power 

points, foreløbige 

modeller, illustrationer, 

metaforkort og referater 

Fremstilling af 

metoder, teori, 

analytiske fund og 

designteori 

Figur 41: Transformationsproces fra virkelighed til afhandling.  

 

Afhandlingen indeholder imidlertid en fjerde transformation. Denne handler om formen på min 

designteori, der indeholder en model over pædagogers deltagelsespositioner og ni designprincipper, 

som siden transformeres til en Legesag til pædagoger. Legesagen fremstår som et håndgribeligt bud 

på, hvordan pædagoger kan komme i gang med at udvikle deres legepraksis. Denne transformation 

er baseret på en kreativ forskningspraksis og inddrager tre designer.  
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KAPITEL 7: 

KODE- OG ANALYSESTRATEGI 
 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42 viser tre analysemodeller; en billedbaseret oversigt til en workshop, et screenshot af dataanalyseplatformen 

Dedoose, en hjælpetegning til mig selv. Nederst er et screenshot fra en Power Point til en refleksionsworkshop. 
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Efter at have set på de metoder, jeg har brugt til at skabe empiri, skal vi i dette kapitel og som 

optakt til mine analyser se på, hvordan jeg har anvendt empirien. Vi skal se på mine kode- og 

analysestrategier. Som forsiden til kapitlet (og forrige kapitel) indikerer, har jeg brugt forskellige 

metoder undervejs i processen dels for eget overbliks skyld og dels af pragmatiske grunde for at 

inddrage mine partnere undervejs og sikre genkendelighed og relevans. Delanalyser er lavet under 

transskriptionsprocesser, eksempelvis på en samling pædagogiske praksisfortællinger eller et design 

for en bestemt legetype. Delanalyser og inddragelse af pædagoger hjælper mig med at skabe 

overblik over de indsigter, vi sammen får undervejs, mens vi får dem, men de er også del af en 

selektionsproces og risikerer derfor at udelukke perspektiver og lukke mine analyser for hurtigt. 

Derfor inddrages dataanalyseplatformen Dedoose22, der kan hjælpe mig med dels at organisere al 

materialet og dels at åbne mig for nye perspektiver. I den del af kodeprocessen, der foregår efter jeg 

har trukket mig tilbage fra felten, inddrages pædagogerne først til sidst. Det er den kodeproces, der 

præsenteres herunder. Kapitlet afsluttes med en oversigt over de analyser, der præsenteres i 

afhandlingens næste tre kapitler.  

Processen med at formulere åbne koder  
Min kodeproces foregår i bevægelser mellem håndholdte skrive- og tegneprocesser og 

dataanalyseplatformen Dedoose. Al tekstmateriale, lyd og billeder er lagt ind i Dedoose. De 

oprindelige IRIS film er både bibeholdt i IRIS-connect og indgår som transskriberet tekst i 

Dedoose.  

              

Figur 43 viser to screenshots af analyseplatformen Dedoose; dels hvordan materialet oplistes, og dels hvordan billeder 

kan åbnes og indgå i kodningen.  

 

Inden jeg går i gang med at kode i Dedoose, indleder jeg inspireret af en Grounded Theory tilgang 

min kodeproces med at skabe tætte, åbne koder (Flick, 2018). Det gør jeg ved at udvælge 6 tekster 

                                                           
22 Dedoose er en webapplikation til forskning i blandede metoder udviklet af akademikere fra UCLA med støtte fra 
William T. Grant Foundation og er efterfølgeren til EthnoNotes. Dedoose er et alternativ til anden kvalitativ 
dataanalysesoftware, der udtrykkeligt sigter mod at støtte forskning i blandede metoder. 
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fra den første del af forskningsperioden, tre fra hver skole. Disse gøres til genstand for en 

indledende kodeproces, hvor jeg spørger åbent til, hvad der viser sig som betydningsfuldt for 

pædagoger, børn og mig selv, når vi sætter leg på dagsorden. De åbne koder laves ikke på hver 

eneste sætning, dertil er mit materiale for omfattende, men inspireret af Flick laver jeg flere koder i 

hvert afsnit (Flick, 2018, s. 457). Der kodes både på ord og på sætninger, fx indgår ord som ”fri 

leg”, ”pædagogisk aktivitet” og ”specialbarn” og sætninger som ”børn har brug for tid” og ”vi må 

give legen pædagogisk værdi”. Da mit feltstudie indeholder forskellige mødesteder som workshops 

(labs og refleksions) og legeeksperimenter, og da de udvalgte tekster er henholdsvis transskriptioner 

og deltagerobservationer, indgår både dialoger og beskrivelser i den åbne kodeproces. Når der så 

vidt muligt skabes ”in vivo koder” (ibid) kan disse derfor være direkte empiriske udtryk, som er 

fastholdt i transskriberede lyd-og filmoptagelser eller indirekte empiriske udtryk, som er fastholdt i 

deltagerobservationer. Desuden indgår sproghandlinger, som er fastholdt i deltagerobservationer og 

som regi i transskriptioner fx ”høj stemme” eller ”griner”. Konkret foregår den første åbne kodning 

ved, at jeg læser teksterne på pc’en og herefter skriver de sætninger og ord, der umiddelbart taler til 

mig op på hvidt vægpapir. Det gør jeg med forskellige farver tuscher for at markere de forskellige 

typer af mødesteder: workshops eller eksperiment. Herefter markeres med P, B og M, hvorvidt den 

primære aktør i koden er pædagog, barn eller mig selv. Med primær aktør menes den, der taler eller 

handler. Følgende dokumenter er kodede efter disse åbne principper 

 

DATO for 
kodning + 
dokumentets 
nummer i data-
oversigten 

Empirisk mødested Dokumenttype Markering 

Fra oktober 
2019 

   

3 Læseworkshop 
Brumbasseskolen 

Transskriberet 
lydoptagelse 
 

HVEM: P (pædagog), B (barn), 
M (mig),  
 
GRØN= workshops 
SORT = legeeksperimenter 
 
 
  

4 Læseworkshop 
Søhesteskolen 

Transskriberet 
lydoptagelse 
 

65 Brumbasse 
Legeeksperiment 11/9 
19 (tilfældigt valgt) 

Deltagerobservation 

51 Søhesten 
Legeksperiment 02/9-
19 (tilfældigt valgt) 

Deltagerobservation 
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52 Søhesten 
Deltagerobservationer 
03/9 19 (tilfældigt 
valgt) 

Deltagerobservation 

67 Brumbassen 
Deltagerobservationer 
13/9 19 (tilfældigt 
valgt) 

Deltagerobservation 

 

Koderne hænger på væggen i et par måneder, og jeg kigger løbende på dem. Herefter begynder jeg 

at identificere kategorier ved med en rød tusch at trække forbindelser. De røde forbindelser tegnes 

ud fra følgende spørgsmål: 1. Hvad er det for et fænomen der tales om, vises, praktiseres? 2. Hvilke 

sammenhænge til andre temaer viser sig når der tales om leg eller når der ageres i leg? Fra de røde 

streger på kryds og tværs på væggen, tegner jeg de kategorier, der begynder at vise sig ned på et 

stykke karton i forsøget på at skabe overblik. I den proces bibeholdes flest mulige in vivo koder.   

    

Figur 44: Et stykke væg, overplastret med hvidt papir og åbne koder. På bordet et stykke karton med begyndende 

kategorier 

 

Herefter inddrager jeg en række nye dokumenter for at afprøve de kategorier, som er på vej til at 

vise sig, og som handler om legeforståelser; italesættelser eller handlinger der har et eller flere 

børn i centrum; opfattelsen af skolen; opfattelsen af pædagogers rolle i leg og i skolen samt de 

pædagogiske lederes rolle i fht. legeprojektet og forandring af legepraksis. De nye dokumenter er 

følgende:  

 

DATO for kodning + 
dokumentets nummer i 
dataoversigten 

Empirisk mødested Dokument Kodeguide 
 

Fra februar 2020    
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9 Søhesten 1. design for 
leg, lab 26/8-19 

Transskriberet 
lydoptagelse 

HVAD er fænomenet? 
(som viser sig i tale og 
handling i 
sammenhæng med leg) 
 
HVEM er aktør? (hvem 
taler eller handler) 
 
HVILKE ANDRE 
TEMATIKKER VISER SIG 
hvad italesættes om 
væsentligt og hvad viser 
sig i praksis? 
 

5 Brumbassen 1.design 
for leg, lab 20/8-19 
 

Transskriberet IRIS film 

56 Søhesten (Lerperler og 
pap) 11.09.19 

Deltagerobservation 

64 Brumbassen 
(Legeeksperiment ler) 
06.09.19 

Deltagerobservation 

10 Søhesten 1. design for 
leg 1. refleksion 
16.09.19 

Feltnoter 

7 Brumbassen 1. design 
for leg 1. refleksion 
17.09.19 

Feltnoter 

11 Søhesten og 
Brumbassen 1. design 
for leg, 1.refleksion 
16.+17.09 19 

Referat af anden forsker  

68 Brumbassen 
Legeeksperimenter (ler 
og udeleg) 
20.09.19 

Deltagerobservation 

58 Søhesten 
Legeeksperiment (både) 
24.09.10 

Deltagerobservation 

12 Søhesten 1. design for 
leg 2. refleksion 
30.09.19 

Transskriberet IRIS-film 

8 Brumbassen 1. design 
for leg 2. refleksion 
08.10.19 

Transskriberet IRIS-film 

  

På baggrund af ovenstående kan jeg identificere fem kategorier, som jeg forkorter til: 

Legeforståelser, børns verden, skolen som kontekst for leg, pædagogfaglighed og ledelse.  

Fra åbne koder til fire hovedkategorier og et kodetræ 
Efterfølgende går jeg tilbage til væggen for at se efter, i hvor høj grad disse kategorier kan rumme 

de oprindelige åbne in vivo koder, og om koderne er anvendelige på både transskriptioner og 

deltagerobservationer. Jeg kigger ligeledes efter, hvad der forbinder disse kategorier med mit 

program og mine forskningsspørgsmål. Herefter ser jeg på diversitet i den måde, hvorpå 

individuelle pædagoger tager del – eller ikke tager del i - samtaler og legeeksperimenter, deres 

optagetheder, deres måder at bruge sprog på og deres måder at positionere sig på i projektet. Lige så 
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vel som jeg ser på individuelle børns ageren i leg. Jeg begynder herefter at lege med grader af 

deltagelse som en kode, der kan forbinde de forskellige kategorier Herefter tegner jeg en 

kodeblomst, hvor jeg tegner pædagogen i midten. Ideen er, at hovedkategorierne kan drejes og 

markere pædagogers forskellige deltagelsesformer i leg, i børns verden, i skolen som ramme og i 

deres egen faglighed. Kodeblomsten ser sådan ud:  

 

Figur 45. Den store kodeblomst, hvor pædagogen er placeret i midten i forhold til fire af fem hovedkategorier. Den lille 

markerer en blomst, hvor ledernes deltagelse i legeprojektet med de samme kategorier fremgår.   

 

Tegningen gør, at jeg beslutter at fravælge at se på ledelsens betydning for pædagogernes udvikling 

af legepraksis. Jeg fravælger det i dialog med mit program og mine forskningsspørgsmål, hvor 

pædagogens ageren er central.  

Grundliggende i det anvendte deltagelsesbegreb er at tage del i (dele og modtage) og vise 

deltagelse (på baggrund af en forestilling eller spontan indlevelse) mens modstillingen til deltagelse 

bliver til koderne at holde, at beholde (for sig selv), holde fast i og at holde (sig/andre/noget) 

udenfor. Da jeg samtidig bliver optaget af den uro, som kan give anledning til, at pædagoger, børn 

eller mig selv stopper op, eller på anden vis vægrer sig ved at gå videre, tilføjes en kode som at 

holde an (i betydningen stoppe op pga. en følelse). Disse deltagelsesformer beskrives i forhold til de 

fire hovedkategorier: 

LEGEFORSTÅELSER; hvordan deltager pædagoger, børn og empirijeget i diskursive 

praksisser omkring leg?  

BØRNS VERDEN; hvordan deltager pædagoger, barn og empirijeget i et (andet) barns eller 

børns livsverden? 
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SKOLEN; hvordan deltager pædagoger, børn og empirijeget i konstitueringen af 

skolelogikken som ramme for leg?  

PÆDAGOGFAGLIGHEDEN; hvordan deltager pædagoger, børn og forsker i spørgsmål om 

den pædagogiske praksis og pædagogrollen i forhold til leg?  

Det kodetræ jeg nu har fået skabt, ser sådan ud:  

 LEGEFORSTÅELSER BØRNS 

VERDEN 

SKOLEN SOM 

RAMME FOR 

LEG 

PÆDAGOG-

FAGLIGHED 

Tage del i bevægelser omkring 

legens orden   

det der sker blandt 

børn – for et barn 

skolelogikken, 

håndhæver, 

bryder og svarer 

på normer, 

rutiner, regler 

m.m. 

det der handler om 

pædagogens rolle i 

leg 

Tage 

imod 

det der kommer fra 

legen  

det der kommer 

fra børn – et barn 

det der hører 

skolelogikken til  

det der angår 

pædagogens rolle 

Holde 

fast i 

måder at forstå eller 

handle på i forhold til 

leg 

opfattelser og 

handlinger i 

forhold til et barn/ 

gruppe af børn 

skolelogikkens 

rammer, regler 

og rutiner 

hvad pædagoger 

skal og ikke skal i 

fh.t. leg 

Holde 

ude 

tale eller handle på 

måder som udelukker 

legen  

tale eller handle 

på måder som 

udelukker et 

barn/gruppe af 

børn fra leg 

tale eller handle 

på måder som 

udelukker steder 

og tider i skolen  

tale eller handle på 

måder som 

udelukker at leg 

har noget med 

pædagoger at gøre 

Vise 

deltagelse 

indlevelse og 

tilstedeværelse i leg 

indlevelse i et 

barns perspektiv, 

tilstedeværelse 

med et barn 

indlevelse som 

spontan 

inddragelse af 

dét, der hører 

skolen til, i 

legens orden 

indlevelse i en 

(anden) pædagogs 

perspektiv 

Holde an udtrykke uro i leg udtrykke uro i 

fh.t. et barn eller 

gruppe af børn 

udtrykke uro i 

fh.t. til skolen 

som sted og 

ramme for leg 

udtrykke uro, 

markere en grænse 

for hvad 

pædagoger kan og 

ikke kan  

 

Kodetræet formuleres først håndholdt som et skema, fordi jeg har brug for en enkelt 

kodebeskrivelse, jeg kan hænge op. Dernæst føres koderne ind i Dedoose. Alle øvrige tekster kodes 

herefter i Dedoose efter en systematik, som platformen understøtter, og som følger den rækkefølge, 

som de empiriske tekster er skabt i. Samtidig hermed skrives memoer ligeledes i Dedoose.  
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Figur 46: To screenshots fra Dedoose. Den første viser hvordan memo kan formuleres inde i den tekst, jeg koder. Det 

andet viser, hvordan jeg kan trække alle mine memoer frem og danne mig overblik over, hvad jeg har været optaget af 

under kodeprocessen.     
 

Jeg formulerer memoer inspireret af andre, der arbejder med Grounded Theory som 

litteraturreferencer og metodeovervejelser, og jeg kobler empiriske citater med analytiske anslag 

(Clarke et al., 2018, s. 106; Flick, 2018, s. 453). Mine memoer indeholder desuden en række 

spørgsmål og forundringer, når jeg berøres af noget under kodeprocessen eller får en ide, som jeg 

får lyst til at efterprøve. Såvel kodning som memoskrivning foregår fra afslutningen af de første to 

designs for leg, og således understøtter kodeprocessen min samplingsproces og mit arbejde med at 

skabe transparens over de cases, som vi har set, bliver udslagsgivende for, at jeg skifter retning og 

laver nye eksperimenter. Det vil sige, at denne kodeproces foregår delvist parallelt med de 

delanalyser, som pædagogerne inddrages i.  

FRA KODEPROCESSER TIL HERMENEUTISK-FÆNOMENOLOGISKE ANALYSER 
Ved hjælp af en Grounded Theory-inspireret tilgang, håndholdte delanalyser og systematisk 

anvendelse af Dedoose har jeg uddraget fire kategorier, der synes at væve sig sammen, når 

pædagoger, børn og jeg mødes i og omkring legeeksperimenter på Brumbasseskolen og 

Søhesteskolen. I de følgende tre analyser skal vi på forskellig vis undersøge dynamikker mellem 

disse fire kategorier for herigennem at svare på, hvad pædagogisk legepraksis i en skolekontekst 

kan være, og hvad det vil sige at designe for, at en sådan praksis kan udvikles. Analyserne skal 

bidrage til, at jeg kan give et pragmatisk bud på, hvordan pædagoger konkret kan komme i gang 

med at designe for leg på en hvilken som helst skole. For at nå dertil - og som anerkendelse af og 

interesse for den uro jeg har skabt for mine samarbejdspartnere, og som jo også gav anledning til 

skiftet i mit program - vælger jeg, at vejen dertil skal foregå gennem hermeneutisk-

fænomenologiske analyser. Herigennem kan jeg stille mig undrende og undersøgende over for de 

oplevelser, der tilsyneladende gør det svært for pædagoger at handle i forhold til leg.   
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  En anden årsag til, at den hermeneutisk-fænomenologiske analyse bliver mit hjælperedskab, 

er, at jeg i mit begreb om legedeltagelse vægter legens frihedsoplevelser, og jeg ønsker i analyserne 

at afprøve og udfolde mit legebegreb empirisk.    

Hvordan jeg arbejder med hermeneutisk-fænomenologiske analyser 
Centralt i en hermeneutisk-fænomenologisk analyse er det at forholde sig åbent og undrende over 

for det, der viser sig. Herom siger van Manen:  

Phenomenology is more at method of questioning than answering, realizing that insights 

come to us in that mode of musing, reflective questioning, and being obsessed with sources 

and meanings of lived meaning (van Manen, 2014, s. 27).  

Van Manen pointerer, at der skal gives plads til at indsigter kan komme til os, at empirien kan tale 

til os, ved at vi forholder os spørgende fremfor besvarende. Det vælger jeg at gøre ved at inddrage 

læseren af afhandlingen i noget af den tvivl og de spørgsmål, som empirien har fremkaldt hos mig. 

Hermed ønsker jeg at vise, hvordan jeg praktiserer det, som van Manen benævner tænksom 

opmærksomhed over for det fænomen, man studerer.  

If we want to come to an understanding of the meaning and significance of something, we 

need to reflect on it by practicing a thoughtful attentiveness (van Manen, 2014, s. 221). 

Denne tænksomme opmærksom gælder både over for det fænomen, der undersøges, men det gælder 

jf. mine indledende overvejelser om poetisk præcision også for den tekst, jeg skaber om fænomenet. 

Det vil sige, at teksten både skal kunne formidle min egen tænksomme opmærksomhed og – 

herigennem - appellere til læserens tænksomme opmærksomhed over for fænomenet. Tænksom 

opmærksomhed er ikke en teknik, men en tilgang som kan opøves og forfines. I første omgang 

gennem analytiske greb. I anden omgang i fremstillingen.  

 Jeg har tidligere i afhandlingen med både Proust, Kristeva og Gadamer betonet betydningen 

af bevægelse og horisontforskydning gennem andre perspektiver end ens eget umiddelbare 

perspektiv. Det fænomenologiske begreb for denne bevægelse er reduktion. Reduktion kan 

beskrives som en dobbeltbevægelse mellem analytiske greb, der forstyrrer de umiddelbare 

forståelser af et fænomen, og analytiske greb, der viser, hvordan fænomenet så viser sig. De 

analytiske greb, jeg har foretaget for at imødekomme fænomenologiens krav om reduktion, er:  

For det første har jeg for at forstyrre mine umiddelbare forståelser, ’sat parentes’ om 

opfattelsen af pædagogisk legepraksis som noget, der først skabes i kraft af projektet. Jeg 

suspenderer så at sige opfattelsen af, at pædagogisk legepraksis ikke findes, før jeg bringer begrebet 

i spil. Fokus i analyserne vil derfor være at vise, hvordan pædagogisk legepraksis træder frem 
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mellem nye og gamle måder at interagerer på, når et udefrakommende krav om at designe for leg 

kastes ind i to skolehverdage og hvirvler rundt i vante legeforståelser og praksisser.  

For det andet har jeg arbejder konkret med perspektivskifte ved i de to første analyser først 

at forfølge et pædagogperspektiv og dernæst et børneperspektiv. 

For det tredje har jeg i alle tre analyser inddraget empirijeget i 3. person som ét perspektiv 

blandt de øvrige.  

For det fjerde leger jeg i den tredje analyse med dramaturgiske elementer og analyserer en 

case fra Dramatisk refleksion, som om det var et drama.  

For det femte har jeg opdelt analyserne i en mikrodel tæt på empirien og en makrodel, hvori 

jeg ud over mit legebegreb inddrager mit program, mine reviews og de præsenterede teoretikere og 

derigennem tilføjer et samfundsmæssigt perspektiv.  

Det femte greb er en imødekommelse af det virkningshistoriske princip, som jeg med 

Gadamer udledte side 96. Det virkningshistoriske princip i analyserne skal vise, hvordan de måder, 

vi forstår på, pædagoger, børn og jeg, er indlejrede i tiden og rummer aktuelle såvel som 

overleverede betydninger. Det skal desuden hjælpe os, mig, der analyserer, og de læsere, der 

vurderer den poetiske præcision i mine analyser, med at forstå hvorfor pædagoger, børn og 

empirijeget oplever og giver udtryk for, at der findes mulige og umulige handlinger i og omkring 

leg. Gadamer siger: 

Hvis man besidder æstetisk sans, formår man således at skelne mellem smukt og grimt, gode 

og dårlige kvaliteter, og hvis man besidder historisk sans ved man, hvad der i en given 

periode er muligt og umuligt, og har sans for, at fortiden er anderledes end nutiden 

(Gadamer, 2004, s. 21) 

Med Gadamers virkningshistoriske princip kan vi forstå den æstetiske sans som en sans, der skal 

hjælpe os med at opøve tænksom opmærksomhed og taktfulde handlinger. Det knytter sig til 

pædagogens, barnets, empirijegets oplevelse af, hvad der er godt og rigtigt at gøre i situationen, og 

derfor kan den hjælpe os med at forstå, hvorfor noget vækker uro. Den historiske sans, derimod, 

handler om at hæve sig op over situationen og se den som et nutidsbillede; se det partikulære i 

situationen som del af en større historisk helhed og dvs. forstå, at professionelle smagsdomme er 

tendenser i tiden. Derfor er inddragelse af det virkningshistoriske også et analytisk greb i arbejdet 

med reduktion.     

  Samlet skal analyserne og de analytiske greb omkring reduktion hjælpe mig med at kaste lys 

over den hermeneutiske kløft omkring den pædagogiske legepraksis. Idet det aktuelt givne omkring 
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fænomenet oplyses, viser der sig angiveligt veje for fænomenets fremtidige retninger, og det bliver 

muligt for mig at beskrive min foreløbige designteori om udvikling af pædagogisk legepraksis.  

 Der skelnes mellem empiriske og teoretiske begreber i analyserne, hvor empiriske begreber 

jf. Sonne-Ragans påpeger egenskaber og væsenstræk ved virkelige objekter på måder, så vi kan 

undersøge menneskers ”adfærds-, følelses- og oplevelsesmæssige udtryk og handlinger” (Sonne-

Ragans, 2019, s. 86), mens teoretiske begreber udpeger abstrakte og ikke direkte observerbare 

forhold ved virkeligheden, hvorved de ”åbner for en uendelighed af tolkninger og udlægninger af 

den empiriske virkelighed”(s.85).  

De tre analyser 
Herunder følger en kort præsentation af analyserne i de næste tre kapitler. 

I kapitel 8 undersøges forståelser af begrebet fri leg, sådan som disse viser sig i sprog og 

praksis. Fri leg er som empirisk begreb underlagt samfundsmæssige, historiske og diskursive 

forhold, der gør begrebet foranderligt. Begrebet fri leg anvendes dagligt af pædagoger og børn, og 

de væsenstræk begrebet udpeger, knytter sig til ideen om frihed. Der spørges i analysen til, hvordan 

begrebet fri leg forstås og virker i praksis, der spørges til pædagogers oplevelse af mulige og 

umulige handlinger omkring leg, og der spørges til de frihedsoplevelser, som de pædagogiske 

praksisser omkring den frie leg befordrer for børn. Analysen påpeger væsentlige udfordringer 

omkring den frie leg i skolen, men giver samtidig et indblik i, hvad der vanskeliggør pædagogiske 

handlinger i forhold til leg. Pædagogernes legeeksperimenter og Påklædningsdukkeeksperimentet 

udgør sammen med refleksionsworkshops det empiriske objekt.  

I kapitel 9 undersøges hvordan leg viser sig på andre måder end de, der umiddelbart synes at 

kunne rummes af begrebet fri leg. I den undersøgelse anvender jeg det begreb om travesti, som jeg 

har udledt i kapitel 5. Analysen tager således udgangspunkt i et teoretisk begreb og bruger denne 

abstraktion til at undersøge væsentlige, men abstrakte forhold ved legeoplevelsen og disse forholds 

udfoldelsesmuligheder i skolen. Der spørges i analysen til de frihedsoplevelser, som legens 

travesterende egenskaber rummer, der spørges til mulige og umulige handlinger inde i legens orden, 

og der spørges til, i hvilken grad spørgsmålet om det pædagogiske berøres af legens travesti. 

Refleksionsworkshops og Påklædningsdukkeeksperimentet udgør det empiriske objekt.      

Analysen i kapitel 10 tager udgangspunkt i en case fra Dramatisk refleksion og undersøger, 

hvordan Dramatisk refleksion synliggør indlevelse som et væsenstræk ved den pædagogiske 

legepraksis. Indlevelse er ligeledes et empirisk begreb, der udpeger væsenstræk – ikke ved leg – 

men ved spørgsmålet om det pædagogiske i handlingerne omkring leg. Der spørges i analysen til 
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udfordringer og muligheder for udviklingen af en pædagogisk legepraksis i skolen, og der spørges 

til, hvordan eksperimentet Dramatisk refleksion oplyser væsentlige elementer i den hermeneutiske 

kløft omkring pædagogisk legepraksis aktuelt og fremadrettet. Dramatisk refleksionseksperimentet 

sammen med refleksionsworkshops om Dramatisk refleksion udgør det empiriske objekt.  

Det i kapitel 5 udledte begreb om frihedsoplevelser som en kvalitet ved legens orden 

inddrages i alle tre analyser, ligeledes gør det begreb om pædagogisk praksis, jeg med van Manen 

fremskrev i mit program, og som foreskriver en generel barnesans og evne til at rammesætte for og 

gribe pædagogiske situationer for ethvert barn.  
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KAPITEL 8 

FRI LEG I SKOLEN 
 

 

 

                                                                             

Figur 47 slørede billeder fra Cafelegen på Søhesten og fra Brumbassens Kviksand, der senere kommer til at indeholde 

kanalgravning. 
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I denne første analyse undersøges fri leg, sådan som fri leg viser sig som sprog og praksis hos 

pædagoger og børn. Analysen undersøger de betydningslag omkring den frie leg, som træder frem, 

når leg og legeeksperimenter sættes på den pædagogiske dagsorden i to konkrete skoler og i to 

pædagogiske rum: henholdsvis den understøttende undervisning (Brumbasseskolen) og SFO’en 

(Søhesteskolen). Analysen indeholder en mikrodel, der først udfolder et pædagogperspektiv og 

dernæst et børneperspektiv, og en makrodel der udfolder et historisk og samfundsmæssigt 

perspektiv på den frie leg i skolen.   

PÆDAGOGPERSPEKTIVER PÅ FRI LEG 

Det analytiske og empiriske objekt 

Det analytiske objekt i denne første del er pædagogers perspektiver på fri leg. Den overordnede 

kodekategori, som analysen knytter an til, er legeforståelser. Herunder underkoderne, holde fast, 

dele og holde an. De øvrige tre kodekategorier, børns verden, skolen som ramme og 

pædagogfagligheden, indgår i det netværk af betydningslag omkring den frie leg, som viser sig hos 

pædagogerne som sprog og praksis. Desuden spørges der i analysen og med reference til 

programmets forståelse for pædagogisk praksis, hvad der af pædagogerne vurderes til at være 

mulige og umulige handlinger i forhold til leg. Med henblik på at kunne spørge åbent hertil 

forudsættes, med reference til van Manen, at enhver af de deltagende pædagoger handler ud fra en 

generel barnesans og professionel takt med det mål for øje at gøre det, der vurderes til at være det 

bedste for barnet. Samtidig undersøges ligeledes i forlængelse af van Manen og den teoretiske 

udlægning side 35 (van Manen, 2013; 2015), i hvilken grad legesituationer gennem projektet 

kommer til at fremstå for pædagogerne som situationer, der kan handles på, og som kan udgøre 

potentielle, pædagogiske øjeblikke.   

Det empiriske objekt er læsomlegworkshops og lab- og refleksionsworkshops med 

pædagoger på begge skoler. Empirien udgøres af forskelligartede materialer som sticky notes, 

praksisfortællinger, transskriberede film og lydoptagelser fra workshops og deltagerobservationer.  

Hvor findes fri leg i skolens rum? 
Den frie leg kommer naturligt i spil allerede fra starten af projektperioden, når pædagoger og 

forsker mødes om at drøfte og undersøge, hvordan der konkret kan designes pædagogisk for leg i 

skolen. Men omend ’den’ ofte benævnes i bestemt form ental og om end, der nikkes og smiles, når 

den er på tale, ser den frie leg ud til at indeholde en række betydninger, der ikke er entydige. Disse 

udfolder sig og næres af, at samtaler om leg sættes på den pædagogiske dagsorden, men det er 
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særligt efter at vi, pædagoger og jeg, gør legen til omdrejningspunkt i designprocesser, hvor nye 

handlinger søges og afprøves, at betydningslagene omkring den frie leg viser sig i al deres 

tvetydighed.  

Eksemplet herunder er fra den første planlægningsworkshop på Søhesteskolen, hvor vi er 

ved at afklare, hvad det vil sige at rammesætte eller designe for leg i SFO’en. Det vil sige før det 

første legeeksperiment. En af pædagogerne, Laura, spørger til, om man kan prøve at give børn 

roller, så de får et andet ansvar, end de plejer i værkstedet. Herefter gør Mogens empirijeget 

opmærksom på: ”Du siger leg, men Laura siger værksted”. Laura bekræfter, at værkstedet er 

hendes naturlige ramme. Flere stemmer høres på lydoptagelsen. Der er uro. Én siger: ”Jeg kan slet 

ikke rumme i hovedet, jeg bliver nødt til at have nogle billeder af nogen ting. Værksted synes jeg jo 

ikke er en leg. Sådan som jeg opfatter ordet leg”. Der er mere uro. Stemmer oven i hinanden. Men 

så bryder Kirsten ind på en måde, der får os alle til at tie og lytte. Kirsten siger:  

Jeg kan lige mærke … at det her … at det er faktisk noget helt andet, end jeg lige først havde 

tænkt, at få børnene ind i det her magiske rum, som vi snakkede om i fredags, som jeg synes, 

hvor børnene skal lege. Nu; der må vi give dem opgaver, altså?! Der må jeg gerne være 

styrende voksen ind i det? Jeg har bare sådan lige … jeg skal lige have ridset op i mit 

hoved, tænkningen i det. Hvis jeg giver nogen børn ansvar for at styre, så påvirker jeg da 

enormt meget … jeg bliver forvirret (9) 

Efter en pause fortsætter Kirsten med langsom og tydelig tale:   

Jeg vil gerne lige prøve at forklare, hvorfor jeg spørger ind som jeg gør. Det er fordi min 

inspiration fra i fredags, det var at børn leger for lidt, den magi, når børn leger, den frie 

leg, når børn får lov. Det vi gør hver dag, det er jo, at vi har en masse fede aktiviteter, som 

er styrende. Som vi har planlagt. Det var derfor, mit hoved, for jeg tænkte, at det vi skal nu 

er, vi skal til at skabe et rum, hvor børnene kunne lege noget mere. Det er jo slet ikke, fordi 

der ikke er nogen gode aktiviteter. (9) 

I denne indledende kredsen om hvordan man som pædagog kan handle på måder, så leg kan opstå, 

ses flere tegn på, at der er noget, der forstyrrer pædagogerne. Det ser fx ud til, at pædagogstyrede 

aktiviteter og den frie leg ses som hinandens modsætning. Et værksted er eksempelvis ikke leg, og 

når pædagoger styrer, er det heller ikke leg. Den frie leg er magisk og foregår i et magisk andet 

rum, der ikke ser ud til at være foreneligt med de i øvrigt gode SFO-aktiviteter. Skal det mon forstås 

således, at der i skolen er forskellige rum, og at der findes rum, hvor legen ikke kan være? Ifølge 

Kirsten sker den frie leg, når børn får lov. Betyder det, at der findes rum, hvori legeordener ikke kan 

etableres, og hvor legens frihedsoplevelser begrænses? Af hvad? Af pædagogerne? Kan 

legesituationer slet ikke opstå under en SFO-aktivitet, eller gribes de bare ikke af pædagogerne? 
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Bremses de ligefrem? Men hvad er det så for et magisk rum, Kirsten har i sit hoved, og hvor mon 

det rum kan være? 

I Brumbasseskolen ser vi en tilsvarende indledende afsøgning, der kredser om, i hvilke rum 

den frie leg er, eller kan opstå. Også her italesættes en forskel mellem det pædagogstyrede og den 

frie leg. Her artikuleres denne forskel i relation til den understøttende undervisning, som altså er det 

rum, pædagogteamet på Brumbasseskolen har valgt at lægge legeeksperimenterne i. Kim siger:  

Når man er i det der understøttende undervisningsrum, som er et forfærdeligt ord, når man 

får proppet det der undervisning ind i hovedet, så tænker man: Nå, nu er det noget andet, nu 

skal jeg virkelig fokusere på noget, de skal have noget ud af her. Hvor jeg tit oplever, med 

mig selv, når jeg står inde i klassen, så har jeg bare lyst til at lege med de her børn, og så 

sige: prøv at hør, vi skal bare lave noget udenfor, og så sætter vi dem lidt til noget fri leg, 

eller vi laver noget inde i klassen, eller vi prøver at snakke lidt med kollegaerne hvad laver 

I, kan vi blande os lidt? Og så står man der udenfor på et tidspunkt og tænker ”Gud jeg har 

jo ikke lavet understøttende undervisning, for jeg leger kun” og så står der nok en lærer 

inde på den anden side og tænker, ”Laver de egentlig noget, de pædagoger, sku de egentlig 

ikke have understøttende undervisning? De leger jo bare rundt ude på legepladsen”. Og så 

bliver man sådan lidt selv, hvor fanden er jeg henne i det her spil? Er det fint, det jeg laver, 

eller skal jeg lave noget andet? (3) 

Den frie leg italesættes her som noget pædagogen kan sætte børnene til. Primært uden for 

undervisningsrummet. Igen ser det ikke ud til, at legeordener spontant kan opstå. I stedet kræves en 

bestemt handling eller indstilling fra pædagogen for at leg kan opstå; der må blødes op på de faste 

rammer. Kim må træde væk fra det, han laver inde i klassen og blande sig lidt i det, de andre laver. 

Vi ser endvidere Kim give udtryk for at i modsætning til leg, er undervisning noget børn skal have 

noget ud af, det skal altså føre til noget. Endelig rummer citatet en forestilling om, at pædagoger, 

der leger på legepladsen, vil opfattes som ufaglige af lærerne, eller i hvert fald tæller leg nok ikke 

rigtigt som understøttende undervisning. Derfor er hele ideen om leg i den understøttende 

undervisning med til at skabe en vis uro omkring hans rolle som pædagog. En uro som at dømme ud 

fra hans toneleje, er mere nysgerrigt spørgende end forvirret eller bekymret. Hænger det sammen 

med, at understøttende undervisning er noget, han har fået proppet ind i hovedet og et forfærdeligt 

ord? 

Kim er ikke bekymret. Om noget lyder han begejstret. Hans stemme er høj og engageret, og 

han stiller mange spørgsmål. Både til hvad han kan i projektet og til sin egen rolle som pædagog. 

Bekymring er derimod det, der præger Jeanettes stemme, da hun taler om den frie leg i den 

understøttende undervisning. Hun taler langsomt og med antydningen af en skarp klang i tonen.  

Vi skal i gang med et projekt nu, hvor vi vælger at lægge legen ind i den understøttende 

undervisning. Allerede der er der jo noget, der skrider for mig, for det er ikke et tidsrum, 

hvor børnene selv har valgt at være til stede. Det er noget, der er blevet dem pålagt, så når 
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de er i et rum, hvor noget er blevet dem pålagt, og hvor vi bestemmer rammen, hvordan 

laver vi så leg? (3)  

Udsagnet følger efter at hun, inspireret af tekstlæsninger, har forsøgt at finde andre måder at forstå 

leg på end de vante, netop fordi den måde, hun sædvanligt forstår leg på, gør det vanskeligt for 

hende at se den udfolde sig i den understøttende undervisning og i et undervisningslokale. Jeanettes 

bekymring retter sig mod selve grundlaget for at noget kan være leg: nemlig frivilligheden. Hun 

giver udtryk for en forståelse af frivillighed, som handler om frivilligt at være til stede. Betydningen 

af fri leg ser her ud til at rumme nogle af de omtalte frihedsoplevelser, som valgfrihed og tidsfrihed, 

og disse kan jf. Jeanette ikke udfolde sig i et skemalagt tidsrum for undervisning. 

Vi kan se både Jeanette og Kims udsagn om den understøttende undervisning som et udtryk 

for, at undervisningssituationer er kendetegnet af en bestemt form for samvær mellem børn og 

voksne, og at dette samvær foregår i et særligt rum. Et rum man skal gå ud af for at lege; udenfor. 

Men er rummet uden for undervisningen så kendetegnet af en anden form for samvær? Eller er det 

uderummet vi taler om? Da skolen jo generelt ikke er et sted, hvor børn opholder sig frivilligt, hvad 

er det så egentlig Jeanette mener, når hun taler om, at børn ikke har valgt at være til stede i 

undervisningen? Er det, fordi hun taler om fysisk tilstedeværelse og ikke den der form for 

tilstedeværelse, vi i kapitel 5 associerede med opslugthed? Betyder det, at det slet ikke er muligt for 

børn at give sig hen i en legestemning i den understøttende undervisning?   

Lad os forfølge det spor ved at se på de rum, Jeanette taler om, for hun taler om et særligt 

tidsrum. Et tidsrum er vel som et hak i den lineære tid, afgrænset af anden tid. Et før og et efter. Et 

indenfor og et udenfor. Hvis undervisningsrummet er kendetegnet af en lineær tidslighed, findes der 

så andre rum i skolen, som ikke er afgrænsede af tid og sted, og hvor legens oplevelser af tidsfrihed 

kan udfolde sig? Hvor kan det mon være? Et frikvarter er jo også afgrænset. Jeanette kalder 

undervisningsrummet for, et rum hvor noget er blevet dem (børnene) pålagt. Mon dette noget 

udfylder hele rummet? Er det valgfriheden, der ikke findes i den understøttende undervisning, hvor 

den voksne bestemmer rammen? Men hvis legeordner ikke kan opstå og etableres i 

undervisningsrummet, betyder det så at de frihedsoplevelser vi har identificeret som særlige 

kvaliteter i legens orden, slet ikke kan findes i en undervisningssituation? Hvordan er det muligt, 

når rummet er fyldt med børn? At dømme efter en bemærkning som Anton kommer med på et 

senere tidspunkt, er det ikke kun pædagogerne, der oplever den understøttende undervisning som et 

særligt tidsrum. Han fortæller fx om et barn, som siger: ”Anton, du er meget sjovere når vi er i 

SFO” (21). Eftersom børn i projektet ofte karakteriserer leg som sjov eller hyggelig, kan vi godt få 

det indtryk, at legestemninger virkelig ikke kan praktiseres i den understøttende undervisning.  
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 Det er værd at hæfte sig ved, at såvel Kirsten på Søhesten og Jeanette på Brumbassen giver 

udtryk for at være alvorligt ramte af det opdrag, projektet har givet dem. På en ikke entydig måde, 

for legen er magisk og frivillig, og de har valgt at være med, fordi de finder den vigtig og gerne vil 

have mere leg ind i skolen. Det, der gør det sårbart for dem, synes at være, at de skal finde 

handlinger, hvormed de som pædagoger kan fremme den, rammesætte for den og selv tage del i 

den. Det vil sige, det er både de handlinger, der kan få legen til at ske, såvel som de handlinger, som 

pædagogen kan gribe til undervejs, der synes umulige at forestille sig og finde. Men samtidig ser vi, 

at den frie leg italesættes som noget, børn skal gives lov til eller kan sættes til af pædagogen. Er det 

ikke det samme som at handle i forhold til den? Er det ikke et paradoks? Er det ikke konkrete 

udtryk for en legepraksis, der allerede er hos pædagogerne: at give børn lov til og sætte børn til - fri 

leg?  

I det følgende vil jeg opholde mig ved pædagogernes ramthed, uanset om ramtheden 

udtrykkes som bekymring eller nysgerrighed. For der synes ikke at være tvivl om, at ideen om 

legeeksperimenter rammer dem. Det rammer dem i hovedet og i maven, det skaber forvirring, og 

der er noget der skrider. Det handler om legen, men det handler også om deres professionsidentitet, 

for som Kim siger, hvor fanden er jeg henne i det her spil? Det er med andre ord en alvorlig affære 

at kaste leg ind i den pædagogiske skolehverdagspraksis. At bede pædagoger om at designe for leg 

er ikke noget, de tager let på, og spørgsmålene og ramtheden forsvinder da heller ikke, da vi går i 

gang med at omsætte ideer til konkrete legeeksperimenter. Drøftelser, uro, bekymring og 

begejstring bølger frem og tilbage, og to måneder senere ved det andet design for leg, hvor 

pædagogerne skal designe for rolleleg, har Jeanette og empirijeget følgende samtale:  

Jeanette: Jeg ser mere dette som teaterleg og teaterleg er voksenstyret. 

Jeg: Det kommer an på hvordan du designer det. 

Jeanette: Den viden jeg har om børnegruppen, så er det vanskeligt for mange af dem at 

lege. Hvordan styrer jeg det og skaber rolleleg for alle? Ofte leger børn jo i 5 mands 

grupper når de leger rolleleg, Men fra mit fritidspædagogiske perspektiv, så leger børn ikke 

rolleleg i et klasserum. 

Jeg: Jeg kan høre din udfordring, men ikke se den. 

Jeanette: Ok, jamen hvordan tænker jeg det? Skal jeg lave en leg hvor alle skal lege 

rideskole? Skal vi gå udenfor og gøre det, og så kan nogen senere gå fra? Men det at vi skal 

være i et klasselokale, ødelægger det præmissen for legen, sådan som jeg forstår leg?”   

Lidt efter tilføjer hun: ”Det bliver undervisning i leg, det kan jeg næsten ikke bære”  

En anden pædagog spørger om det er den frie ramme hun mener er væk.  

Jeg: I skal rammesætte, ikke styre. (13) 

 Igen ser vi stærke følelsesappeller. Det kan hun næste ikke bære. Igen er disse knyttet til ideen om 

rummet, klasserummet, som et sted, hvor leg ikke kan ske. Men det er også koblet sammen med 
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hendes erfaringsviden om børns leg. Børn leger ikke rolleleg i et klasserum. Det gør de ikke, fordi 

rolleleg typisk leges i mindre grupper, hvilket naturligvis kan være vanskeligt, hvis vi tænker på 

klasserummet som et fysisk afgrænset sted. Et klasserum, forstået som et fysisk sted, kan altså helt 

enkelt være for lille. Vi taler jo om på Brumbasseskolen at designe for leg for hele klasser. Men det 

er ikke kun antallet af børn, der bekymrer hende. Det er præmissen for leg, der ikke kan være i 

klasserummet. Derfor taler hun om at gå udenfor, hvor børn kan gå til og fra. Altså bevæge sig. Vi 

så i teori om legens orden, at legens bevægelser er uforudsigelige, men væsentlige for 

frihedsoplevelserne i leg, og vi kan på den baggrund forstå Jeanettes pointe som et spørgsmål om 

børns mulighed for at bevæge sig med legen, ind og ud af legeordener og med de skift, som legen 

foretager. Det afgrænsede rum, de fire vægge og antallet af børn, ødelægger legen, fordi leg, og her 

er det altså specifikt rolleleg, hun taler om, kræver, at børn kan bevæge sig i mindre grupper og gå 

til og fra. Interessant er det, at hun dernæst konkluderer, at det bliver undervisning i leg. Hvordan 

kom hun dertil? Fra det i tid og udstrækning afgrænsede rums legeødelæggende karakter til sin egen 

rolle som legeunderviser? Er det selve rummet, der fordrer denne praksis af hende? I hvert fald ser 

det ud til, at empirijeget i situationen forstår det sådan, da hun prøver om ordet rammesætning er 

bedre end styring. I situationen gribes dette forsøg på at udskifte begreber ikke. Det handler ikke om 

ord for pædagogerne. Der er noget andet på færde, men hvad?     

 Selvom Brumbasserne i første omgang ser ud til at mene, at det er placeringen af 

legeeksperimenter i den understøttende undervisning, der indskrænker deres handlemuligheder i 

forhold til leg – og skaber undervisningssituationer, er der intet, der tyder på, at det opleves 

nemmere for Søhestene, som har valgt at lægge deres eksperimenter i SFO-tiden. SFO-tiden er 

ganske vist ikke præget af undervisning, men den er – i hvert fald på Søhesteskolen - organiseret 

som en række pædagogstyrede aktiviteter med et fast indhold. Aktiviteter som skifter, og som børn 

kan vælge mellem ved at skrive sig på eller gennem håndsoprækning i slutningen af den sidste 

skemalagte time. Blandt de aktiviteter børn kan vælge figurerer fri leg. Undtagen for 0. klasserne, 

for de skal først stifte bekendtskab med alle de andre aktiviteter, der er i SFO’en, før de kan få lov 

til at vælge fri leg. Ifølge pædagogen, Mette, er SFO´en kendetegnet af, at: ”herude skal alle 

aktiviteter lige som have et formål (4). Hun udtaler herude med tryk, og hendes stemme antyder en 

let ironisk distance. Desuden pointerer hun, at de rent fysiske rum – altså for undervisning og SFO – 

er de samme:  

En af de udfordringer vi har her, fordi vi har skole og SFO i samme rum, så det er rigtig 

svært at have det der leg stående, fordi det stikker lærerne ud (4) 
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Mette knytter et nyt element til legeforståelsen; ud over det magiske, frivilligheden og det 

bevægelige, er det noget, der kan stå i et rum, altså noget materielt, dvs. det vi i kapitel 5 betegnede 

som legemedier. Man kan med andre ord se spor af leg, når man træder ind i et rum, klasserum, som 

ellers er tømt for børn. Og der kan stå lege-ting som fx ispindehuse eller legoting. Men disse ting 

kan tilsyneladende forstyrre undervisningen for lærerne. Den pædagogiske leder, Gerda, siger:  

Og hvem er det, der har besluttet, det der lego, at det ikke kan ligge henne i et hjørne, og så 

kan de lige kigge lidt på det? Hvem er det lige der har besluttet det? Det er nogle voksne, 

det forstyrrer. (4) 

 Det, vi taler om på dette tidspunkt, er de voksnes behov for at rydde op og børns behov for at have 

ting liggende, fordi de er i gang med en leg, som de gerne vil vende tilbage til, eller som de har brug 

for lige at kigge lidt på i løbet af undervisningen. Det kunne se ud til, i følge Mette og Gerda, at leg 

i SFO-regi ikke kan fortsætte over flere dage og heller ikke trækkes med ind og være og hvile i 

undervisningsrummet, fordi lærerne har definitionsretten over rummene. Der må ikke være spor af 

leg i undervisningen. Hvorfor mon pædagogerne har accepteret dette? For de ser ikke ud til at mene, 

det er til børns bedste, imidlertid ser de heller ikke ud til at mene, at de kan forandre det. Skal det 

forstås sådan, at pædagogernes mulige handlinger primært er knyttet til en skolelogik, hvor 

undervisning er i front, mens de ønskværdige, pædagogiske handlinger, der indebærer pædagogisk 

omtanke for hvert enkelt barn og den unikke situation, hvori dette barn befinder sig, opleves 

umulige? Konkret i eksemplet udtrykkes indlevelse og omtænksomhed med det barn, der har brug 

for at have sine legeting inden for rækkevidde, men eksemplet tyder samtidig på, at den 

pædagogiske handling - at give tilladelse til, at barnets lego ligger der - ikke opfattes som en mulig 

handling.       

Spørgsmålet om mulige og umulige handlinger i forhold til leg ser ud til at inddrage 

spørgsmål om, hvordan den pædagogiske faglighed er situeret og kan praktiseres i en skolekontekst. 

Kim – som jo udtrykte usikkerhed over, hvordan en lærer ville opfatte leg - siger på et langt senere 

tidspunkt i forløbet: at ”fagfagligheden er ulige fordelt i skolen i dag, den pædagogiske del er 

reduceret” (91). Ytringen antyder, at det generelt kan opleves mere eller mindre muligt at handle 

pædagogisk i skolen i dag, men også at det har været anderledes. 

Omend det ser ud til, at pædagogerne oplever sig underlagt en særlig skolelogik, hvor det 

måske kan synes umuligt at udøve pædagogiske handlinger, ser det imidlertid også ud til, at de godt 

kan skabe nye rum. I hvert fald hvis vi lytter til den følgende udtalelse af Kirsten:    

Jeg tænker faktisk også, at her på skolen så tænker jeg faktisk også, at vi har åbnet et nyt 

rum, hvor der er plads til rigtig meget leg ind i skolerummet. Ikke? Så har vi om Burkino 

Fasso og så tager vi lige, og så oplever og sanser vi på en anden måde, hvor der er plads til 
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en anden måde at være barn på, end jeg tror, der er på rigtig mange andre skoler. Hvor der 

netop er indtænkt det legende. (4) 

 Det hun taler om, er at åbne et rum i skolerummet. Vi kan måske forstå skolerummet som den 

overordnede skolelogik, hvori undervisningsrummet er placeret, og hvor SFO-rummet også hører 

til, fordi det deler konkrete, fysiske rum med skolen. Det nye rum, hun taler om, indeholder ifølge 

hende det legende. Det hun fortæller er, at det legende sker i forlængelse af et tema om Burkino 

Fasso, hvor man får mulighed for at opleve og sanse noget. Uden at have iagttaget på, hvad der sker 

i dette nye rum, kan vi ikke vide, om der er tale om et rum, hvor legeordener kan etableres frit og 

uden at skulle føre til noget. Et rum hvor hengivelse til frihedsoplevelser er mulige, og hvor 

legestemninger kan praktiseres. Eller om der er tale om et rum, hvor pædagoger bestemmer og 

styrer børnene ud fra en ide om, hvad børnenes oplevelser skal føre til? Ytringen er imidlertid ud fra 

et designforskningsperspektiv interessant, fordi den peger på, at forandring er mulig: vi har åbnet et 

nyt rum i skolerummet. Altså er rummene i skolen måske ikke så fastlagte, afgrænsede i tid og sted 

eller så lukkede, at de ikke kan åbnes og nytænkes?  

Den frie leg indeholder for pædagogerne kvaliteter som magi, bevægelighed, frivillighed og 

ting. Kvaliteter der ikke er så vidt forskellige fra de frihedsoplevelser, jeg benævner som kvaliteter i 

legens orden eller fra ideen om legemedier. Uroen, som pædagogerne giver udtryk for omkring 

legeeksperimenter i den understøttende undervisning og SFO’en, knytter sig på en eller anden måde 

til rummene rummelighed og til deres egen tilstedeværelse i rummene. Hvad er det dog, der rammer 

dem så hårdt?  

Fri leg som voksenfri – hvor efterlader det pædagogen? 
Lad os vende tilbage til Kirsten, som vendte tilbage til empirijeget efter workshoppen for igen at 

nævne uroen og forvirringen. Det følgende empiriske citat er fra min feltdagbog den 5. september 

2019, hvor jeg på vejen gennem huset for at lede efter legeeksperimenter, møder Kirsten, som siger, 

at hun og de andre pædagoger er lidt forvirrede over, ”hvad vi (forskningsteamet) vil have og hvad 

de skal”. Feltnotatet fortsætter: 

Hun siger at hun synes de har den fedeste SFO med de allerbedste aktiviteter – og ellers kan 

børn jo bare lege alt muligt. Hun giver udtryk for at SFO-aktiviteterne simpelthen er de 

bedste og hun er glad for dem, og der er man jo styrende som den voksne, men også 

guidende og måske deltager man også. Og så er der fri leg. Men der er de voksne jo ikke. 

Hun gentager at hun er tvivl om hvad vi vil have. For alt det der med den frie leg, vi talte 

om på møderne, det tænker hun mest er børnene. (54) 

Den fri leg. Der er de voksne jo ikke. Det er jo børnene. Det synes at være dette, der grundlæggende 

ligger bag forvirringen. Det ser ud til at, i hvert fald for Kirsten, betyder fri leg voksenfri. Men det 



159 
 

lille ord jo indikerer, at det er almenviden. Altså en viden der ikke beror på hendes personlige 

erfaringer eller private holdning. Det er jo noget alle ved. Et nærmere eftersyn af empirien viser da 

også, at Kirsten ikke er ene om den forståelse. I Lauras udsagn herunder ser vi en tilsvarende viden 

udfolde sig:  

Det der med frihed det er, når de voksne ikke er der. I forhold til den snak du og jeg havde. 

Man behøver måske ikke være der, når de leger, men at være der alligevel. Måske ikke at 

deltage, men være der så når de selv løber tør, så kan man give inspiration eller ideer Eller 

når der er ikke plads til dig her, så er det der, hvor vi kan gå ind og give dig en klud som 

kan bruges til at putte babyen med eller gå ind og sige, skulle du egentlig ikke have en 

tvillingesøster. Eller hvor man lige fodrer legen – sagde du, det var et godt udtryk. Er det 

der, vi kan gå ind? (4) 

Her er ingen tvivl. Frihed (for børn) er, når de voksne ikke er der. Det er tilsyneladende selve ideen 

om at give voksne en rolle i legen, der skaber forvirring. Ideen om at pædagoger skal handle i 

forhold til leg, rammesætte og deltage i den, skaber uroen. At designe for leg virker som et 

paradoks, en umulighed. Som om det at designe for leg pr. automatik forandrer den frie leg og gør 

den til en pædagogstyret aktivitet. Findes der da kun to muligheder; enten fri leg eller 

pædagogstyrede aktiviteter? Sådan ser det ud. At ville give voksne en rolle i leg, den frie leg, 

rammer tilsyneladende ned i grundpræmissen for leg, frihedsoplevelserne. Det er, når de voksne 

ikke er der, at børn kan opleve frihed. Betyder det virkeligt, at oplevelser af tidsfrihed, valgfrihed, 

latterfrihed og anderledeshedens frihed for børn ikke kan udfolde sig sammen med voksne? Men 

hvordan er det muligt? Betyder det, at pædagoger pr. automatik vil bestemme, styre og definere, når 

de er tilstede? Hvordan harmonerer en sådan dikotomi mellem voksenfri leg og voksenstyrede 

aktiviteter med mulighederne for at arbejde pædagogisk - hvis vi med pædagogisk refererer til van 

Manen, som vi gjorde side 35, og forstår pædagogiske praksis som et spørgsmål om at bruge sin 

barnesans til at skabe og gribe de øjeblikke, som kan få transformativ karakter for et barn?    

Lad os nu se nærmere på hvordan ideen om voksenfri leg får betydning for de mulige 

handlinger, pædagogerne finder i legeeksperimenterne. I eksemplet ovenfor ser vi, hvordan Laura 

fortæller, at hun faktisk griber øjeblikket, idet hun passerer legen. Hun giver inspiration til den 

legeorden, der er ved at etableres sig. Hun fodrer den, en passant. At fordre legen er et empirisk 

begreb, som Kim og Anton introducerer i en refleksion, og som empirijeget bærer videre med over i 

Søhesteskolen, hvor metaforen skaber resonans og får en konkret handling koblet på. Vi kan måske 

forstå eksemplet således, at Laura gennem projektets legedagsorden har fået øje for legesituationen 

som et pædagogisk øjeblik, som hun kan handle på. Men eksemplet viser også, at det mest taktfulde 

for hende at gøre i situationen er at kaste en ting, en klud eller et narrativ ind i legen og så forlade 
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legen igen. En mulig handling, som hun afprøver, er altså at give til eller fodre legen med et nyt 

legemedie uden selv at bevæge sig helt ind i legens orden. Hun holder sig på kanten af legens 

orden, og det gør hun af respekt for børns frihed.    

 Andre mulige handlinger i begyndelsen af projektperioden rummer samme grundlæggende 

opfattelse af, at det mest taktfulde at gøre er ikke at gå ind i legens orden sammen med børnene. 

Således giver Mette følgende eksempel på en mulig handling i forbindelse med en samtale om, 

hvordan der opstår en hvirvlende tummel af lege i forbindelse med et legeeksperiment.  

Det er så der, hvor man som voksen måske bare skal trække sig tilbage og så okay, lad os se 

hvad der sker, og så lade børnene selv styre. (4) 

Den mulige handling her er at trække sig tilbage. Det er jf. Mette en legestøttende handling, for den 

giver børn mulighed for at styre selv. At trække sig tilbage, holde sig på kanten af legeordenen for at 

se, hvad der sker, er en mulig pædagogisk handling, der anerkender børns ret til frihed. Handlingen 

står på en eller anden måde i kontrast til pædagogisk styring, men kan en trækken sig tilbage være 

deltagelse? 

 På Brumbasseskolen overvejer Anton om han kan positionere sig selv om en 

materialeskaffer og således handle givende til legen, ligeledes uden at tage del i legeordenen: 

Og så hvad er det vi kan bidrage med, når de leger udenfor i den frie leg. Kan vi lægge 

nogle remedier, som de selv kan gå og vælge til? Eller? (3)  

Et tilsvarende forslag kommer fra Søhesteskolen:  

Man kunne jo også på mandag lægge noget farvekridt og noget træ ud i gården og så gå 

væk og så se, hvad der sker (9). 

Disse to eksempler er – ud over at pædagogen holder sig på kanten – kendetegnet af legemedier lige 

som eksemplet med Laura. Der lægges remedier, farvekridt og træ frem. Den første identificerede 

mulige handling som pædagoger eksperimenterer med, foregår således fra kanten af legens orden, 

ved at fodre legen med ting og ved at trække sig (for ikke at styre) og ved at observere hvad der 

sker.   

Mulige pædagogiske handlinger der åbner forestillinger om fri leg  
Imidlertid er der også pædagoger, der eksperimenterer med tilstedeværelse inde i legens orden uden 

at styre. Således siger Anton i et forsøg på at møde Jeanettes bekymring om at komme til at 

undervise i leg:  

Jeg ser det slet ikke sådan, jeg ser det meget mere frit. Hold op, det er stadig fri leg, jeg har 

bare en rollelegstilgang til det. Målet må være, at de udvikler og kommer videre, jeg forstår 

dig, Jeanette, hvis det bliver for stramt, men så må man trække det et sted hen, hvor det 

bliver frit. (13) 
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Ytringen peger ikke på noget konkret. Vi ved i første omgang ikke, om Anton reflekterer over 

mulige nye handlinger, eller om han har erfaring med at gøre noget andet end at styre i forhold til 

leg. Men han taler om noget, vi kan kalde pædagogisk bevægelighed. Han siger, at det kan blive for 

stramt, og når det sker, må man trække det et sted hen, hvor det bliver mere frit. Hvad det helt 

præcist er, han gør, når han trækker det et sted hen, hvor det bliver mere frit, ved vi ikke ud fra 

ytringen. Det er helle ikke klart, hvad ’det’ henviser til. Men i og med at han siger trække, kan vi 

spørge, om det er noget, han kan få tag i? Noget han kan udstrække? Eller måske noget han kan 

spænde sig for, og som han kan flytte fra et sted til et andet. Den pædagogiske bevægelighed ser ud 

til at være knyttet til – netop - en sans for øjeblikket. En fornemmelse for at noget skal bevæges for 

ikke at stivne, og at han som pædagog skal og kan gøre det, der skal til. Der findes i det empiriske 

materiale eksempler på, hvad Anton og Kim gør, når de trækker, men det eksempel jeg vælger til at 

gøre os klogere på, hvad det er der kan trækkes og hvordan, kommer fra en pædagogstuderende. 

Den pædagogstuderende, Pernille, deltager i samme legeeksperiment som Anton og Kim 

rammesætter, og hun fortæller:  

Jeg kunne ikke lade være med at fokusere på, hvor vigtigt det egentlig er, altså de voksne 

som skal rammesætte. Jeg kom ind lidt fra sidelinjen, fordi jeg er studerende, og blev 

introduceret med meget korte detaljer og sådan. Og jeg kunne egentlig føle, de første to 

gange var jeg lidt sådan i periferien, fordi jeg havde det ikke sådan helt under huden […] 

Men det er jo sjovt, hvordan sådan noget kan ændre sig, for jeg ender jo med at gå et helt 

andet sted hen, for jeg synes egentlig ikke, at jeg bidrog med noget, men så valgte jeg at gå 

et andet sted hen og grave huller, og så var det egentlig en masse, der tog med, fordi de 

havde interesse i mig, ikke for legen. Så gik de med mig, og så stod de lidt dér og pillede sig 

i ørerne sådan hmm, hvad skal vi nu. Jeg ved godt, jeg havde sagt, jeg vil prøve at lade være 

med at gøre noget, men det kan man jo ikke vel. Så tog jeg 2-3, 4 spadestik eller sådan 

noget, og det endte med, at vi lavede Nilen, der gik igennem Viborg, Langå og (der gines og 

jeg kan ikke høre det sidste). Så var der lige pludselig, jeg tror seriøst, jeg havde 14-16 

unger. Der var ikke en af dem, der havde et støjniveau på det her punkt. De råbte og skreg, 

vi vil lave dæmninger og broer. Alle blev våde og fik ødelagt sko, men der var ikke én, der 

ikke havde det mega sjovt, da jeg gik fra arbejde, kunne jeg mærke, at det var bare fedt – det 

handler om børnene, det ved jeg godt, men min motivation til at igangsætte en leg eller 

aktivitet, tænker jeg, er lige så relevant til, om det smitter af på børnene. (8) 

Denne studerende, Pernille, giver os et indblik i, at hun af Anton og Kim er blevet introduceret til at 

skulle rammesætte for leg, og at hun gradvist finder en deltagelsesposition i legeeksperimentet. Hun 

giver et konkret bud på, at hun ved at gå et sted hen og grave huller, får trukket noget et andet sted 

hen. Selv mener hun ikke umiddelbart, det er legen, der flytter sig. Men hende selv, og det, at hun 

flytter sig, motiverer børnene til at følge med. Lad os se lidt nærmere på, hvad hun faktisk siger. For 

Pernille er motiveret af følelsen af at skulle bidrage med noget. Da Pernille er studerende, kan den 

følelse sikkert være stærk. Måske netop derfor er Pernille søgende efter en åbning. Et sted at træde 
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til; noget at træde ind i. Men Pernille ser også ud til kende betydningen af fri leg som voksenfri for 

hun siger, at hun har sagt, at hun ville prøve at lade være med at gøre noget. Som om dette ikke at 

gøre noget var idealet. Ikke at gøre noget er vel sjældent et pædagogisk ideal, med mindre man lige 

netop taler om fri leg som voksenfri. Men det kan man jo ikke. Hun kan altså ikke lade være med at 

gøre noget. Det er måske ikke Pernille, der af sig selv trækker noget et sted hen. Det er hele 

situationen, legen og børnene, der kalder hende til handling; som trækker i hende, trækker hende ind 

og får hende til at trække et andet sted hen. Vi kan måske se det, som om legesituationen drager 

hende ind, motiverer hende og får hende i gang med at grave. Om børnene reagerer af interesse for 

hende eller for det graveri, hun går i gang med, kan vi ikke vide. Men vi kan i hvert fald se, at 

hendes deltagelse i legen trækker flere børn med, og at der herefter udfoldes et narrativ om 

udgravning af Nilen i Midtjylland. Eksemplet illustrerer, at børnene ikke har problemer med at lege 

med de voksne. Børnene er fuldstændig opslugte, tilstedeværende. De graver, bliver våde, og der er 

en stemning af høj intensitet, støj og sjov. På vejen hjem reflekterer Pernille over sin faglighed og 

oplevelsen af, at det har været fedt. Den konklusion, hun når frem til, kan oversættes til, at det nok 

er helt okay som pædagog selv at have det sjovt, fordi det motiverer børnene til deltagelse. 

Væsentligt at hæfte sig ved er det, at selvom Pernille værger sig mod at deltage i legen (den frie 

leg), ser det ud til at være hendes deltagelse, der får legen til at ske, og stemningen til at eksplodere. 

Og hvad er det så egentlig, hun gør, når hun deltager? Hun graver. Hun griber så at sige den ting, 

skovlen, og det narrativ, Nilen i Midtjylland, som er legens centrale medier. Hermed træder hun ind 

i legens orden og kan trække i og bevæge legen indefra. Hun styrer ikke noget. Hun leger med og 

har det fedt. 

Anton og Pernilles udsagn falder i henholdsvis første lab-workshop og første 

refleksionsworkshop. Imellem disse workshops ligger et legeeksperiment, som de er sammen om. 

Det er derfor sandsynligt, at den måde Pernille som studerende er undersøgende over for sin egen 

rolle som pædagog på, og de mulige handlinger hun finder, hænger sammen med præcis dette 

eksperiment og den særlige stemning, som pædagogerne Anton og Kim er med til at fremme. Et 

nærmere kig i empirien peger på, at legedeltagelse ikke er nyt for Kim og Anton.     

I forhold til et frikvarter, hvor man har én leg, og så går over i Understøtten, så er det 

faktisk lidt fedt en gang imellem, at man kan forsætte den leg, som man er startet på i 

frikvarteret og over i Understøtten. Jeg synes jo, det er det mest værdifulde understøttende 

undervisning, vi har, det er jo, når vi leger eller graver kviksand nede i sandet eller graver 

tunneller eller det tredje guldhorn. Eller hvad vi nu kan finde på af sjove ting. Det er jo den 

legende tilgang, det er jo det, vi kan som pædagoger. Vi skal sgu ikke stå inde i klasselokalet 

og undervise og alt muligt. (3) 
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Gravelegen er altså ikke ny. Leg i den understøttende undervisning er det heller ikke. Bevægelser 

mellem skolens adskilte rum ser heller ikke ud til at være nyt. Det nye og eksperimenterende for 

Kim og Anton er snarere det systematiske arbejde med at designe for leg i den understøttende 

undervisning. At tage del i et forskningsprojekt om leg og være undersøgende og 

eksperimenterende på, hvordan de kan få deres egen faglige og legende tilgang meget mere i spil, er 

det, der vækker gejst. Anton og Kim beskriver deres oplevelser i legeeksperimentet som ”at være 

flyvende”, og ”tiden forsvandt” (7). Udsagn, der kan tages som udtryk for, at de er fuldt 

tilstedeværende inde i legens orden, og at de oplever en vis tidsfrihed.  

 

    

Figur 48 viser sløret kanalgravning på Brumbassen (billedet er taget af en anden forsker) og stensmadring på Søhesten 

 

På Søhesteskolen er der også pædagoger der, i kraft af projektet, går i gang med at søge efter nye 

mulige måder at handle på i forhold til leg. Eksempelvis nævner Karsten, at han godt kunne tænke 

sig at lave nogle fede designs, hvor man selv sad og lavede nogle fede ting af ispinde (9). Forslaget 

kommer lidt spagfærdigt og får i situationen ikke så meget opmærksomhed hverken fra de andre 

pædagoger eller empirijeget, fordi det kommer samtidig med, at den generelle uro breder sig. 

Imidlertid er det interessant, at den umiddelbare vej ind i legen her beskrives som selv at skabe 

noget uden en fast ide, altså uden at det skal føre til noget udenfor legen; lave nogle fede ting af 

ispinde. Som med Pernilles skovl er det også her materialet, der angiver en mulig handling for 

pædagogen og en vej ind i legens orden. Ispinde trækker Karsten mod særlige legepraksisser som at 

bygge, skabe fede ting. Akkurat som vi i teoriafsnittet så med børnene omkring saltdejen, ser 

materialet ud til at angive mulige retninger for etablering af legeordener og for deltagelse.  

Et andet eksempel fra Søhesten trækker også materielaet frem i front. Det handler om sten. 

Her siger pædagogen, Asbjørn:  
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Jeg kan høre det, som om nogen har nogle meget måltænkende hjerner ind i det her. Og jeg 

– det er bare en åben tanke – hvis nu man havde en uge, og så så man, hvad der skete med 

materialet. 

Der protesteres lidt […] 

Ja, men jeg sidder og tænker sådan noget som en aktivitet, der hedder sten. Og hvad fanden 

vil der så ske, hvis jeg går derned og siger, det her det handler om sten. Det synes jeg ville 

være spændene. Jeg ved ikke hvad der vil ske. (9) 

Det er uklart om den protesterende summen, der kan høres på lydfilen, går på den helt åbne tanke 

eller kritikken af de måltænkende hjerner. Asbjørns forslag er så radikalt i sin åbenhed, at det ikke 

minder om nogle af de andre forslag om pædagogiske handlinger, som er fastholdt i empirien. At se 

hvad der sker med materialet over en uge. Vi har hørt andre pædagoger nævne, at de vil se, hvad 

der sker med børn, men her er det materialet, stenene, som leder den mulige pædagogiske handling 

som er at gå derned og sige det handler om sten. Uden andet mål end at se, hvad det fører med sig. 

Mens Karstens forslag måske er motiveret af hans lyst til selv at gøre noget med materialet, er 

Asbjørns entusiasme rettet mod det åbne, ukendte og eksperimenterende. Det hvorom han intet ved. 

Jeg ved ikke, hvad der vil ske.   

Disse eksempler, Anton, Kim, Pernille, Karsten og Aksers, handler om at drøfte og afprøve 

mulige pædagogiske handlinger i leg som indebærer en overskridelse af den faste forestilling om et 

modsætningsforhold mellem fri leg og voksnes fysiske tilstedeværelse. Forslagene involverer ting 

og materialer, og de konkrete legepraksisser, som disse ting kalder på, angiver en mulig vej til 

deltagelse inden for legens orden for pædagogerne. De kan deltage ved at grave kanaler, lave noget 

med ispinde, se hvad der sker med stenene. Pædagogers konkrete handlinger med ting og materialer 

kan tilsyneladende give dem deltagelsesmuligheder inden for legens orden og på legens præmisser. 

BØRNS PERSPEKTIVER PÅ FRI LEG 
I den næste del af denne første analyse skal vi undersøge betydningslag i den frie leg fra børns 

perspektiv. Det analytiske objekt er altså et børneperspektivisk blik på betegnelsen fri leg, sådan 

som fri leg i det empiriske materiale viser sig som tale og praksis. Det børneperspektiviske forstås 

som et forsøg på indlevende og sensitivt at nærme sig børns oplevelser af verden (Jørgensen, 2018a; 

Koch, 2020). Der spørges til, hvilke betydninger begrebet fri leg får i børns tale og handlinger. 

Det empiriske objekt er legeeksperimenter, herunder også påklædningsdukkeeksperimentet, 

samt uformelle samtaler med børn på begge skoler, sådan som disse er fastholdt i 

deltagerobservationer. Det empiriske materiale udgøres af deltagerobservationer, billeder, 

lommefilm og transskriberede IRIS film.     
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Fri leg som navigator for hvem der bestemmer  
Betegnelsen fri leg er ikke kun ord, voksne bruger. Også børn taler om fri leg. Umiddelbart ser det 

dog ikke ud til, at børnene bruger betegnelsen imellem sig. Derimod bruger de betegnelsen i 

samtaler og orienteringer, der involverer voksne. Episoden herunder er fra det andet design for leg, 

rollelegen. Observationen er fra den Cafeleg i SFO´en på Søhesteskolen, hvorfra også eksemplet 

med Nana side 1 og saltdejen side 74 er fra.  

Som nævnt er Søhesteskolens SFO organiseret omkring skiftende aktiviteter, hvor fri leg 

indgår som én. Legeeksperimentet, Cafeleg, blev skrevet op på tavlen som en af de aktiviteter, 

børnene fra 0. klasse kunne vælge. Cafelegen var planlagt til at foregå i lokale 0.D. Situationen 

herunder er, at en gruppe børn inde i lokalet er gået i gang med at pakke ting ud fra en kasse med 

købmandsvarer og køkkenting. Blandt andet er der et kasseapparat med knapper, der kan trykkes på 

og en skuffe, der springer op med et ’pling’. Alt imens er pædagogen, Mette, ved at flytte rundt på 

borde og stole. Ifølge mine feltobservationer sidder barnet, Anna, i sofaen bag de børn, der 

rumsterer med kassen. Anna har egentlig meldt sig til en SFO-aktivitet, der hedder Brydning, men 

nu sidder hun altså her. 

Omme bag købmandsdisken (som det nu igen er blevet til da kasseapparatet er sat frem), ser 

jeg Anna sidde alene i sofaen. Skuldrene helt nede, og ryggen rundet. Mundvigene hænger 

nedad. Jeg spørger hende, om ikke hun skulle til brydning. Men hun ryster på hovedet og 

rykker sig mere ned i sofafordybningen. Hun siger, hun ikke har lyst. Jeg spørger om, hvem 

hun skulle lege med derhenne, hun siger, hun ikke ved det. ”Hvad laver du så nu?” Hun 

siger: ”Jeg keder mig så forfærdelig meget”. Jeg spørger om, hvad hun ville lege, hvis hun 

kunne vælge helt frit. ”Fri leg” siger hun straks og smiler. Jeg spørger, om ikke bare hun 

kan gå i gang. Hun smiler lidt igen, kigger på mig. Bliver siddende. Jeg peger på nogle 

kasser i hjørnet og spørger, om der er noget der. Hun nikker men bliver siddende. Så løfter 

hun sig og kigger op over ryglænet mod hjørnet, peger på en stor kasse med noget i, der 

ligner ting fra en Jurassic park, måske blandet med lidt zoo-ting eller et plastiklandskab. Så 

kommer Leo og siger, han skal bruge sofaen. Anna hopper over i hjørnet til kassen. (73) 

Herefter skiftes fokus i deltagerobservationen, idet en anden pædagog, Terese kommer ind med den 

skål med saltdej som vi har hørt om tidligere, og hvorom børn straks flokkes. Deltagerobservationen 

fortsætter:   

Nogle børn samler sig omkring skålen med saltdej. Pædagogen Terese deler dej ud, jeg får 

også en klump. Vi begynder rulle, ælte og forme. Det klistrer. Terese går ud igen.  

Én vil lave pizza.  

”Må-jeg-være-med?” et barn mere kommer til.  

Anna står der pludselig. Jeg spørger om hun vil være med. Hun ryster hurtigt på hovedet og 

spørger: ”Må jeg godt lege fri leg?” 

Jeg siger ja. 

Et barn ser hurtigt op på mig, spørger: ”Må jeg selv bestemme, hvad jeg vil lave?” 

[…] 
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Anna hopper gadedrengehop rundt i lokalet. Rundt og rundt og rundt. Hendes ansigt roligt 

og med antydningen af et lille smil. Hendes krop er lige og skuldrende stadig lidt hængende, 

men benene hopper og hopper. Ved købmandskassen er Søren og Vibeke i gang med noget. 

Anna ender på et tidspunkt henne ved dem. Hun stirrer ind i ansigtet på Vibeke. Gør runde 

øjne. Stirrer, ruller øjne, fortrækker sin mund, og så hopper hun videre, nu svingende med 

en mulepose. (75) 

Det fremgår af deltagerobservationen at Anna lidt efter er i gang med at ordne varer og trykke på 

kasseapparatet tæt sammen med Søren og Vibeke.  

   

Figur 49: Tavle der viser, hvordan børn melder sig til aktiviteter og billede fra Cafelegen.  

 

Med udgangspunkt i et børnesensitivt perspektiv på episoden, kan vi måske forstå Annas brug af 

betegnelsen fri leg som en navigator for både, hvordan hun finder sin egen vej ind i cafelegen, men 

også for hvordan hun navigerer i forhold til den skolelogik, hun som 0.klasser er ved at tilpasse sig. 

Vi er i oktober. Anna har gået i 0. klasse knap tre måneder.  

Anna nævner fri leg to gange. Den første gang hun nævner fri leg, kror hun sig i kroppen, og 

stemmen er lav, og da hun får tilladelsen af empirijeget, virker hun skeptisk. Den anden gang 

spørger hun med højere stemme, og denne gang bruger hun tilladelsen til at kaste sig ud i 

hvirvlende, hoppende bevægelse, der involverer hele rummet. Ind og ud mellem voksne, børn og 

borde og stole hopper hun, og hun ender med at hoppe ind i legens orden dér, hvor den etablerer sig 

omkring kasseapparatet. Det er, som om Annas krop, der havde søgt tilflugt i sofadybet, pludselig 

får frihed til at bevæge sig rundt, som den selv vil. Den bliver til en gadedrengehoppende og 

grimasserende krop. Er det mon sådan, at Anna har brug for først at finde sig til rette for sig selv og 

i sig selv, før hun nærmer sig de andre børn og legen? Det er, som om hun har brug for at tage 

rummet i besiddelse i en glidende bevægelse frem og tilbage, ind i sin egen gadedrengehoppende 

krop og med grimasserende stop foran de andre børn. Med teori om legens orden kan vi forstå 
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hendes bevægelser som en orientering i eller afprøvning af, hvordan legens orden og omgivelserne 

konstituerer hinanden. Vi kan overveje om Anna har brug for at legeorientere sig i det lokale, som 

hun netop har haft undervisning i. Og mens hun mærker sig rummet, griber hun fat i kendte 

legepraksisser som at gadedrengehoppe og at skære ansigt. Måske afventer hun, hvordan andre 

svarer på disse legehandlinger. Måske afventer hun svar fra både de voksne, de andre børn og legen 

selv. Måske er grimasser generelt for Anna en god måde at orientere sig på, når hun skal finde 

deltagelsesmuligheder i leg på et sted, hun endnu ikke kender så godt.  

Præcis hvornår Anna er blevet deltager i den legeorden, der etablerer sig omkring 

kasseapparatet, fremgår ikke af deltagerobservationen. Men pludselig er hun i hvert fald i gang med 

sammen med Søren og Vibeke at lege med kasseapparatet; de afprøver konkrete legehandlinger 

som at trykke med fingrene på tasterne, lytte til lyden af plink, pille ved skuffen, der springer op og 

i og grine. For Anna giver det åbenbart ikke mening at spørge Søren og Vibeke, om hun må være 

med. I stedet spiller hun ind med konkrete handlinger i form af grimasser.  

 De andre børn i rummet har valgt at deltage i cafelegen ved at række hånden op og skrive 

sig på tavlen en halv time før, legen skulle i gang. Dette har tydeligvis ikke været meningsfuldt for 

Anna, og da empirijeget spurgte Anna om, hvad hun lavede, var svaret: jeg keder mig så 

forfærdeligt meget. Hvad betyder det for et barn at kede sig forfærdeligt meget? Vi så side 73 med 

Skovbjerg, at kedsommelighed kan være en særlig stemthed i forhold til verden, karakteriseret af få 

valgmuligheder. Måske har det været vanskeligt for Anna at få øje på muligheder. Måske var det 

svært for hende at vælge Cafeleg, fordi hun ikke kunne gennemskue, hvordan den leg kunne 

udfolde sig i klasselokalet. Måske kan vi forstå Annas brug af ordet ’fri leg’ som adgangsbillet til at 

finde sin egen deltagelsesmulighed. Som om hun med empirijegets ja til fri leg kan tage rummet i 

besiddelse på egne præmisser, finde sig til rette i sin krop og herfra finde en vej ind i legen. 

  Interessant er det, at det empiriske eksempel rummer et andet barns reaktion på betegnelsen 

fri leg. Der står et barn og lytter til Anna. Da Anna får tilladelse til at lege fri leg, spørger han - 

måske lettere overrasket – ikke om han må lege frit, men om han selv må bestemme, hvad han vil 

lave med sin klump saltdej. Betyder det, at han bruger betegnelsen fri leg til at afstemme den 

voksnes forventninger med? Handler fri leg for ham om at afklare, hvem der bestemmer, hvad han 

skal lave med materialet? Men vil det så sige, at han ikke havde forventet selv at kunne bestemme, 

hvad han vil lave med den saltdej? Skyldes det, at der er en voksen til stede? I så fald kunne det 

tyde på, at fri leg for børn måske mere er en betegnelse, der bruges i en stram styret hverdag til at 

afklare, hvem der må bestemme hvad, end det er en betegnelse, der refererer til leg.   
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Drengens spørgsmål, om han selv må bestemme, er ikke enestående. Spørgsmålet stilles 

ofte, lige så vel som der i begyndelsen af et legeeksperiment ofte spørges: Hvad skal man her? (8, 

51, 53, 64). Som regel med tryk på skal. Denne spørgen peger i samme retning; nemlig at børn 

oplever, at der forventes noget bestemt af dem, når voksne er tilstede. At de skal gøre noget, som på 

forhånd er planlagt, og som skal føre til noget bestemt. En aktivitet, der skal føre til noget, kan jf. 

teori om legens orden ikke opleves og genkendes som leg. Hvis det virkeligt er sådan, at voksne vil 

bestemme, når de deltager, er der ikke noget at sige til, at fri leg også af børn bruges til at markere 

en grænse: Nu bestemmer de selv. Nu er de voksenfri.  

I det næste eksempel udtrykker børnene også forvirring over selv at kunne bestemme. 

Eksemplet stammer fra Asbjørns legeeksperiment med sten. Min deltagerobservation fra 

eksperimentet rummer følgende beskrivelse:   

Jeg går ud på legepladsen. Ned til Hulen. Her er et legeeksperiment i gang med en 

pædagog, Asbjørns. Det eneste materiale, der er i spil, er sten.  

”Vil I være med til noget med sten?” spørger han de børn, han møder, og som kommer 

forbi. Andrew siger nej, for ”Jeg vil hellere være fri”. Han svinger med armene. Han bliver 

i nærheden.  

”Er der andre, der vil?” spørger Asbjørn.  

Nogle børn spørger om, hvad de skal lave. Asbjørn svarer tilbage: ”Hvad synes I?” De ved 

det ikke. Han foreslår, at de kan gå i gang med at samle nogle sten. Selv har han taget en 

ganske almindelig lille sten op. Nogle børn går i gang med at lede. (51) 

Friheden virker forvirrende, børnene ved ikke, hvad de skal. Men forvirringen går hurtigt over, da 

Asbjørn anslår en legepraksis som at samle sten ved selv at samle en sten op. Ifølge feltnoten 

udvikler stenlegen sig i forskellige retninger. Nogle børn bliver ved med at lede og samle. Andre 

går i gang med at bygge en stenvold. Men ét barn går i gang med at hamre løs med en stor sten på 

en mindre sten, der bliver slået i flere mindre stykker, som han begejstret viser frem.  

          

Figur 50 stensmadring og bygning af stenvold 
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Den stensmadrende dreng trækker flere til. Børnene bliver optaget af legepraksisser som at banke, 

smadre og pulverisere sten og af at se, hvad der er indeni (51). Pædagogen fortalte, at han var lige 

ved at stoppe ham, men begyndte så selv at smadre sten. Vi kan måske forstå det sådan, at da først 

børnene har accepteret, at de virkelig godt må lege, udfolder de deres valgfrihed og trækker legen i 

mange retninger. Hermed kommer legen i berøring med pædagogens æstetiske sans, dvs. sansen for 

hvad der er til barnets bedste, for stensmadring kunne måske være farligt? Legen sætter således 

Asbjørns handlemuligheder på prøve, men han vælger at handle inde fra legens orden; han deltager 

i stenhamringen i stedet for at stoppe drengen og stoppe legen. Børnenes overraskelse over selv at 

måtte bestemme er den umiddelbare reaktion, men de fanger hurtigt friheden og kaster sig ud i 

legen – også sammen med Asbjørn.  

Men så er der Andrew. Han vil bare gerne være fri. Han markerer en grænse, men for hvad? 

Vil han være fri fra voksne, eller vil han være fri til at gøre, som han selv vil. I lyset af teori om 

frihedsoplevelser i legens orden, handler frihedsoplevelser ikke om at være fri fra noget, men til 

noget. Vi ser da også, at han bliver i nærheden, og ifølge mine deltagerobservationer går han i gang 

med sammen med en anden dreng at bygge en flyvemaskine af en bænk og nogle grene lige neden 

for stenbruddet. Derfor må vi formode, at den grænse han markerer, handler om at praktisere 

valgfrihed – herunder at vælge andre materialer end sten. Men måske regner han med kun at kunne 

det, når han er fri fra pædagogen? Forholdet mellem at være fri til og fri fra er måske mere 

komplekst.      

Kan pædagoger lege ifølge børn? 
Børn bruger tilsyneladende betegnelsen fri leg for at afklare, hvem der bestemmer eller for at 

markere en grænse over for voksne. Også i påklædningsdukkeeksperimentet markerer børn grænser 

over for den voksne, empirijeget. Det første eksempel er fra Søhesteskolen. Det er i begyndelsen af 

eksperimentet, hvor legen er ved at etablere sig. Børnene vælger dukker. Som beskrevet findes der 

store pædagogdukker og små børnedukker. Børnene er optaget af, at man kan tegne ansigter på 

dukkerne og synes, det er smart, at man kan viske ansigtet ud igen, hvis dukken skal have en anden 

rolle og en anden karakter. 

Jeg: ’Ja, det kan man nemlig, hvis I har tegnet på den rigtige side. Og så skal du beslutte 

dig for Vibeke, om det skal være en sød pædagog eller en sur pædagog’ 

Vibeke. ’En sød’ 

Jeg. ’Ja, det bestemmer du jo’.  

Anne siger: ’Min skal være en sød pige’. Til Haralds dukke: ’Hej Harald’. Hun løfter 

dukken op foran Harald. […].  
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Harald: ’Hej Dumrian’. Han vender sig halvt mod mig og tilføjer:’ Det kan man godt sige 

til et barn, hvis det er rigtig dumt’.  

Anne med vred stemme: ’Hej Dumrian’ (37) 

Børnene fifler videre med dukkernes udtryk og begynder at sætte stemme på. De lader dukkerne 

træde i karakter i legen ved at føre dem hen foran hinanden. I løbet af denne første legeetablering, 

ser det ud til, at Harald føler behov for lige at ’forventningsafstemme’ med empirijeget, som jo er 

en voksen, der sidder på kanten af legens orden. I hvert fald træder han kortvarigt ud af legens 

orden for at forklare noget om brugen af ordet dumrian. Er det, fordi han ønsker at gøre den voksne 

opmærksom på, at der er noget, der godt kan lade sig gøre i leg, noget der gerne må siges, ord som 

godt må bruges, som måske ikke må bruges uden for legens orden? I hvert fald kan et andet 

eksempel fra Brumbasseskolen pege i samme retning. Legesituationen minder om den på Søhesten. 

Børnene er ved at fordele dukker og roller og tegne ansigter. Her har de givet empirijeget en af de 

store dukker.    

Karla til mig. ’Du hedder Vrede’ 

Jeg: ’Okay, så er jeg den vrede pædagog’.  

Karla. ’Du hedder Vrede og jeg hedder Glad’ – Hun griner. 

Jeg: ’Så siger jeg RYD OP, RYD OP BØRN. Det skal være øjeblikkeligt og hold op med at 

slås’. Hera sidder og piller, men kigger op og smiler. 

Karlas dukke hopper op og hun synger ’JUBIIIII’  

Aline (med optrukne bryn og til MIG, lidt vred) ’De slåsser ikke’ 

Jeg. ’Nå hvad gør de så?’ 

Aline. ’De leger bare’ (39) 

Til forskel fra eksemplet på Søhesten, tager empirijeget her del i legens orden. Børnene fra 1. klasse 

har givet hende en dukke, et navn og dermed en karakter. Den karikerede pædagog-rolle, som 

empirijeget tillægger sig, opstår ikke ud af den blå luft, men er et forsøg på at bidrage og falde ind i 

den stemning, som især de store piger fra 1. klasse har sat standarden for med hårde udråb og rå 

latter og med dukker, der konstant træder frem foran hinanden og skælder ud. Karla er fra 1. klasse, 

og hun er med i legen for anden gang. Aline og Hera er fra 0. klasse. Det er første gang, de er med. 

De er endnu ikke trådt ind i rollelegen, men befinder sig inde i den konstruktionsleg, der foregår 

parallelt med rollelegen. Hera piller i dukketøjet, og Aline er begyndt at dekorere sin dukke. Hendes 

dukke er ikke endnu trådt i karakter i forhold til en anden dukke. Da empirijeget forsøger at udøve 

den samme praksis som pigerne fra 1. klasse, reagerer Aline. Med skrap stemme og hævede 

øjenbryn irettesætter hun empirijeget og gør opmærksom på, at dukkernes hårde jargon ikke er slås, 

men leg. Betyder det, at Aline vil sikre sig, at den voksne har forstået, at der gælder andre 

præmisser inden for legens orden end udenfor? Der er noget, man kan sige og gøre i leg, som er 
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noget andet, end når man ikke er i leg. Det er, som om hun peger en finger ad empirijeget. Som om 

hun skal forsikre sig, at den voksne forstår, at nu er det leg.   

 

          

Figur 51 fra påklædningsdukkeeksperimentet, hvor man gerne må gerne sige Dumrian til et barn (sløret), og hvor 

dukkerne ikke slås, men leger. 

 

Hvis vi ser på de to eksempler sammen, kan vi godt få den opfattelse, at børnene, som ved, hvad der 

kan lade sig gøre, og hvad der kan siges inden for legens orden, har brug for lige at sikre, at den 

voksne forstår det. Den voksne skal ikke misforstå legens orden og forveksle den med 

skolelogikken udenfor. Kan det være, at de vil sikre sig, at den voksne ikke tager over og begynder 

at bestemme over legen, lave regler for, hvad der må siges og gøres? Er børnene i gang med at 

markere en grænse? En grænse, der ikke handler om at blive fri for den voksne, men om hvad der er 

muligt og ikke muligt inden for legens orden. En grænse, der samtidig fortæller os noget om, hvad 

det vil sige at give sig hen og være tilstedeværende i leg. For hvis du som voksen vil lege med, må 

du acceptere legens orden og forstå, at der her gælder andre betydningslag end udenfor. 

Betydningslag som du, som voksen, ikke kan bestemme over og ikke har definitionsretten til. Aline 

taler ikke om fri leg, hun taler ikke om at få lov til selv at bestemme eller om at være fri. Hun siger 

de leger bare. Hun stadfæster situationen som en legesituation, der er fuld i gang. Det interessante 

er, at såvel Harald som Aline er ret skråsikre. Man kunne fristes til at sige, at de virker til at være på 

hjemmebane. Det, de gør, og den måde, de forstår leg på, er bare sådan, det er, når man leger. Mens 

brugen af betegnelsen fri leg måske handler om, hvem der bestemmer hvad, så er oplevelsen af at 

være i leg tilsyneladende noget andet. Det handler om bare at lege.  

 Da jeg går og rydder op på Søhesten efter påklædningsdukkeeksperimentet, sætter jeg mig 

og skriver et par noter i feltdagbogen. Aksel kommer hen og spørger til, hvad jeg skriver, og jeg 
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fortæller om mine oplevelser med at lege med ham og de andre, og at det er det, jeg skriver om. 

Dernæst vikler vi os ind i følgende samtale om pædagoger og leg.      

Jeg: ’Nåh men kan pædagoger godt lege?’ 

Aksel står lidt og tripper. ’Måske’  

Jeg: ’Måske?’  

Aksel. ’Ikke’ 

Jeg. ’Måske ikke, hvad laver de så, pædagogerne, hvis ikke de leger?’ 

Aksel. ’De går rundt og tror de er så seje. Men det er de faktisk slet ikke’ 

Jeg (har svært ved ikke at grine). ’Nå? Pædagogerne går rundt og tror de er seje, det 

skriver jeg’. 

Aksel griner lidt.  

Jeg. ’Hvad skulle de hellere lave?’ 

Aksel. ’De skulle hellere lave en masse børneting’ 

Jeg. ’Børneting, ja, hvad?’ 

Aksel. ’Som perler. Men de går bare rundt og tror, de kan bestemme over al ting, men det 

kan de faktisk slet ikke’ (37).    

Da pædagogerne jo egentlig – lige som andre voksne – bestemmer en del, må det være legen selv, 

han taler om. Aksel, som vi har mødt side 74 i numseaftrykslegen, er en af de drenge fra 0.klasse, 

som er mere eller mindre i leg hele tiden, men som også har en fin forståelse for, hvornår voksne 

forventer noget andet af ham. Han er et af de børn, der gør sig legebemærket ved ubesværet at 

bevæge sig ud og ind af legeordener og samtidig orientere sig efter den skolelogik, han er ved at 

tilpasse sig. Kan det være sådan, at for ham eksisterer legens orden og skolens logikker fint, side om 

side og samtidig? Og gør de det, fordi han dels har aflæst de voksnes forventninger og dels har en 

meget stor legeerfaring, som gør, at han til hver en tid kan lade sig føre med ind i legens orden, hvor 

andre betydninger gælder. Betydninger som ingen, hverken voksne eller børn, - og da slet ikke hvis 

de er uden for legen - kan herske og bestemme over. 

Også børnene på Brumbasseskolen har en holdning til, om pædagoger kan lege, som vi kan 

se i citatet herunder.  

Jeg: Har I også pædagoger med, når I leger?  

Jamila: Nogle gange.  

Jeg: Kun nogle gange. Hvad gør I så? Hvad gør pædagogerne så? 

Elisa: De lader bare være…  

Jamila (stemmen stiger): Asker han lader som om han er sådan … STEFAAAA (Hun laver 

en form for kombineret håndtegn og kropsstilling23) 

Jeg (ler): Er det rigtigt? Hvordan gør han det? 

Jamila (almindelig stemme igen): Han lader bare som om 

Mig. Er det sjovt nok så? Eller er det sjovere at lege selv? Er det skægt nok at lege med 

pædagogerne? 

                                                           
23 Som når man vil præsentere et nummer i cirkus eller noget man har lavet med en overdreven gestik og et lille 
skuldervrid, mens man slår armene ud og råber et eller andet TATERA eller STEFAAA 
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Jamila: Ja 

Elisa: Ja 

Jeg: Så de kan godt finde ud af det. Er det alle pædagogerne, der er gode til at lege? 

Begge: Nej (38)  

 

Det er uklart, hvad det er pædagogerne ifølge Elisa bare lader være med. Så det vil jeg undlade at 

gætte på. Men det, som Jamila tilsyneladende vurderer pædagogers legeevner på, er, at de gør noget 

med kroppen. Asker har grebet til en eller anden laden-som-om-praksis, som børnene vurderer til at 

være sjov. Vi skal vende tilbage til disse kropslige udtryk for leg i den næste analyse om legens 

travesti. Men lige i øjeblikket skal vi hæfte os ved, at børn ikke ser ud til helt at have samme skarpe 

skel som pædagogerne mellem voksnes verden og deres egen verden i forhold til leg. Leg er 

tilsyneladende ikke betinget af voksenfrihed. Børn afviser ikke at lege med voksne, forsker eller 

pædagoger, hvis de voksne ellers kan finde ud af at lege og respekterer, at legens orden kan man 

ikke bestemme over. Men det er ikke alle voksne, alle pædagoger, der ifølge børnene kan finde ud 

af at lege.  

ET VIRKNINGSHISTORISK PERSPEKTIV PÅ DEN FRIE LEG 
Jeg har nu i en empiri-drevet analyse undersøgt, hvordan fri leg som begreb indgår i 

meningsskabende processer mellem børn og pædagoger på to lokale skoler. Processer som ikke 

alene handler om leg, men i mindst lige så høj grad om, hvem der bestemmer hvad, hvor og 

hvordan. Samtidig har jeg vist, at børn ikke har problemer med at lege med pædagoger (og andre 

voksne), hvis pædagogerne vel at mærke kan finde ud af at lege. I den næste del af analysen 

anlægges med reference tilbage til kapitel 1, 4 og 5 et historisk og samfundsmæssigt perspektiv på 

ovenstående for herigennem at undersøge det virkningshistoriske. Der rettes et særligt fokus på det 

væsenstræk ved fænomenet leg, som begrebet fri leg antyder, og som er udfoldet i kapitel 5: 

frihedsoplevelserne. Hvad er det altså for en form for frihed, der udfolder sig i de diskursive 

praksisser omkring den frie leg i skolen? Og hvordan kan denne friheds-praksis forstås som en 

pædagogisk praksis, der er indlejret i tiden.  

Bevægelser i betydningslaget omkring den frie leg 
I den empirinære mikroanalyse så vi, at legen tilsyneladende er udgrænset, som også Øksens og 

Sundsdal og FN’s Bemærkning pegede på (Øksnes & Sundsdal, 2020; UN, 2013). Den opstår ikke 

bare spontant i skolerummet, for her hersker – i dag - en anden logik. En logik, der tilsyneladende 

ikke rummer legens frihedsoplevelser. I skolerummet skal alt føre til noget, det er, som vi sagde i 

kapitel 5 med Fink forbundet med the curious ’futurism’ of human life. Derfor styrer de voksne. 
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Betegnelsen fri leg bliver i forlængelse heraf brugt som navigator; noget børn pejler efter for at 

finde ud af, hvornår og hvad de kan få lov at bestemme, ikke så meget i leg som i 

skolehverdagslivet generelt.  

I mikroanalysen så vi ligeledes, at udgrænsning af legen umiddelbart efterlader pædagoger 

med to mulige positioner i forhold til leg. Disse er den fraværende – der overlader børn til deres 

eget formodede frie liv - eller den styrende - der styrer og regulerer i forhold til en skolelogik. Den 

uro pædagogerne gav udtryk for, handlede om, at de var bekymrede for om de i kraft af deres blotte 

tilstedeværelse i leg, ville forhindre børn i at udfolde sig frit. Kravet om at designe for leg ramte 

deres æstetiske sans, det oplevedes urovækkende. Som nævnt i kapitel 4 er ideen om barnets ret til 

sit eget frie og selvbestemmende liv en væsentlig orientering i en fritidspædagogisk diskurs (Lago 

& Elvstrand, 2019). En diskurs, der også gør sig gældende blandt pædagogerne her i projektet. Men 

den praksis, der følger af ideen om barnets frie liv, er jf. Lago og Elvstrand også medvirkende til, at 

nogle børn oplever sig uden for legemiljøet, hvad pædagogerne i projektet da også gradvist bliver 

sig bevidste. Derfor synliggør de to positioner, den fraværende og den styrende, et dilemma i 

pædagogernes legepraksis. Van Manen skriver:   

The antinomies of freedom vs control, autonomy versus dependency are inevitable 

characteristics of the pedagogical lifeworld (van Manen, 2015, s. 125) 

Ifølge van Manen stiller spørgsmålet om frihed versus kontrol altså et grundlæggende spørgsmål til 

den pædagogiske hverdagspraksis. Men dét spørgsmål er komplekst, og en binær tænkning i enten-

eller-praksisser risikerer at underminere og reducere det pædagogiske i det situationsbestemte 

samvær mellem børn og voksne: 

From the point of view of pedagogical antinomies, this conflict between dependence versus 

independence is a false dichotomy, and a construct of binary thinking. Children who are 

kept totally dependent do not thrive, but children who are given total freedom do not thrive 

either. Independency and dependency, freedom and control, constantly must be brought into 

a certain harmony, relative to the child’s age and maturity (van Manen, 2015, s. 125) 

På baggrund af van Manen kan vi sige, at pædagogernes spørgsmål om frihed og kontrol er 

pædagogisk relevante, og den uro, spørgsmålene afføder, kan ses som tegn på professionel 

omtænksomhed. Men den binære tænkning som resulterer i enten en fraværende eller styrende 

praksis i forhold til leg, er problematisk, for den kan ikke tage hånd om det enkelte barn, hvilket er 

pædagogens kerneopgave. I det følgende problematiserer Oskar netop dette forhold:    

Jeg vil lige sige, det der med leg som mål i sig selv. Det synes jeg ikke, det er helt. Nu kørte 

jeg jo rundt i Mors to år som konsulent, og der kom jeg rundt i 12 børnehaver, og de 

børnehaver de lukkede børn ud til det, man kalder fri leg hver eneste dag. Og det var så leg 

som mål i sig selv. Børnene skulle ud at lege, fordi de har godt af at være sammen. 
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Problemet var bare, at når de komme ud at lege der for sig selv, så er der nogen, der ikke er 

med. Der er nogen, der finder ud af at forhandle, og så leger de ud fra det, og så er der 

nogen, der aldrig kommer længere. Så det er vel ikke et mål i sig selv, man må sætte kvalitet 

ind i den der leg for at give det pædagogisk værdi? Man kan vel sparke lidt til de 

pædagoger, du kan jo prøve selv at lege med, for at få de børn med, og det er vel der, 

pointen er, hvordan vi som voksne går ind i det og sætter kvalitet ind i det. 

Pædagogen Tore griber ind og supplerer: Det er vel også derfor, vi er her. Ja og så opsyn. 

Ellers kunne vi jo lige så godt sætte børnene ud på villavejen og så lade dem klare det selv 

(3). 

Oskar reagerer på, at empirijeget taler om legen som mål i sig selv, og han introducerer her ideen 

om at give legen pædagogisk værdi. Oskar siger, at legen ikke bare kan være et mål i sig selv, fordi 

der er børn, der har brug for hjælp og støtte. Ydermere siger han, at legen skal tilføjes en kvalitet for 

at få pædagogisk værdi. En kvalitet, som handler om at aktivere og udfordre pædagogerne. Det kan 

se ud til, at han forstår empirijegets ytring om legen som et mål i sig selv i forlængelse af den 

forståelse af fri leg som voksenfri, som er den aktuelt dominerende forståelse i praksisfeltet. Dvs. 

han kritiserer en binær tænkning. At lukke børn ud til fri leg, og det var så som må i sig selv. Det er 

ideen om den fraværende pædagog, han reagerer på. Hans stemme er stigende, og da han når til det 

med at problemet er …, er der stemmer på lydoptagelsen, der udtrykker fuld enighed i form af ja’er, 

og jeg er fuldstændig enig. Dernæst siger han, at man skal sparke til de pædagoger, som holder sig 

ude af legen, og det skal man gøre for at give legen pædagogisk værdi.  

For Oskar ser det ud til at være pædagogerne, der er i legevanskeligheder. De må positionere 

sig anderledes i forhold til legen, de må tage del i den. Det må de af hensyn til de individuelle børn, 

som har brug for pædagogisk støtte for at finde legedeltagelse. Oskars italesættelse af legens 

pædagogisk værdi er i samklang med projektets om at udvikle pædagogiske legepraksisser. Den går 

også i dialog med van Manens teori om at skabe transformative øjeblikke for ethvert barn, for det 

kan man kun, hvis man er tilstede og samtidig slipper styringen. Interessant er Tores bemærkning 

om, at ellers kunne man lige så godt sætte børnene ud på villavejen. For villavejen, nærmiljøet, er 

vel dér, hvor den såkaldt frie leg historisk har haft sit domæne. Men det kan altså ikke være legens 

domæne for pædagogerne. Det tyder på at Tore – som Oskar – mener, at pædagogens rolle i leg må 

være aktiv og deltagende af hensyn til de børn, der ikke er med, og at fri leg derfor ikke kan betyde 

voksenfri.  

Lad os inddrage reviewsene fra kapitel 4. For her så vi, at fri leg ikke altid har været 

associeret med voksenfrihed i nordiske, pædagogiske institutioner. Særligt den nordiske 

legeforskning viser, hvordan legen er eller har været en integreret del af børn og pædagogers 

hverdagsliv, men også at der er en tendens i tiden, der sætter legen og det legende samspil mellem 
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børn og voksne under pres (Bae, 2012b; Jørgensen, 2015, 2018c; Saugstad, 2017; Tuft, 2016, 2018, 

2019a). De pædagoger, der deltager i projektet her, antyder også, som vi har set, at den 

pædagogiske praksis har været anderledes, og at der er sket et fagprofessionelt skred i skolen. 

Faktisk siger pædagogerne på Brumbassen, at skolen i dag ikke egentlig er et sted for børn; ”skolen 

er en voksenkontekst” (3). Dette peger samlet på, at der er sket et diskursivt skred i den 

pædagogiske praksis omkring den frie leg, og at pædagogerne i forlængelse heraf er gledet ud af 

legen. Det vil sige, at pædagoger som en tendens i tiden har fået legevanskeligheder.   

Hvad er så den aktuelle diskursive praksis omkring frihed i skolen? 
Legen skal gives pædagogisk værdi, siger Oskar. For at give et bud på hvad pædagogisk værdi i leg 

kan være, drager jeg igen van Manen ind. For van Manen taler om frihedsoplevelser som noget af 

det, der hører til i kernen af pædagogisk praksis: 

Without freedom there is no responsibility – we can only act responsibly in freedom. We 

cannot defer our responsibilities by claiming that we are constrained to do what we should 

do. Jean-Paul Satre’s famous phrase is that we are condemned to freedom, meaning that we 

cannot fall back on external rules, principles or excuses for acting the way we do (van 

Manen, 2015 s. 201)   

Van Manen taler ikke om frihedsoplevelser i legens orden, men om at frihedsoplevelser generelt er 

koblet med udviklingen af ansvarlighed. For van Manen er frihedsoplevelser derfor noget, 

pædagoger skal sørge for, at børn får, og frihedsoplevelser er netop, som jeg har argumenteret for, 

en kvalitet ved legens orden. Interessant er det, at det ved pædagogerne godt. I hvert fald hvis vi 

følger en kommentar fra Terese på Søhesteskolen:  

Det der med at livet – og det synes jeg var rigtig dejligt at læse i det kapitel der, at livet, det 

kræver faktisk noget. Og hvis ikke de får lært at tilpasse sig og aflæse og alle de der ting, 

der ligger i legen, i leg for legens skyld og den socialisering, der er i legen, ’nå nu fik jeg 

skubbet lidt for hårdt til hende, ej, det kunne jeg nok godt mærke selv, altså hvordan 

reparerer vi det, er det okay’? Hele den der ansvarlighed som hvert barn bliver udsat for. 

Men som vi tit fratager dem, fordi … vi laver en ramme, ikke?  

[…] 

Det gør heller ikke noget, at man får en erfaring med, at man var en dum idiot den dag. Det 

er måske noget, man tager med til næste gang, man leger sammen. Vil jeg være en dum 

idiot? Det er jo også de der sider af sig selv, man skal arbejde med og prøve af, synes jeg 

(4) 

Den frihedsoplevelse Terese taler om er den anderledeshedens frihed, som jeg med Kristeva 

udfoldede i kapitel 5. Det er friheden til at dykke ned i sit eget intime rum i mødet med 

anderledesheden. Friheden til ved hjælp af en ubegrænset forestillingsevne at opleve sig selv på ny i 

mødet med andre. Terese taler netop om i leg at mærke egne og andres grænser, at blive klogere på 

hvem man selv er – og vil være - i mødet med andre. Anderledeshedens frihed i leg er ikke en 
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refleksion, men en oplevelse. Men Terese bemærker sig også, at den måde, som hendes - og hendes 

kollegers - legepraksis i øjeblikket udfolder sig på, kan forhindre børn i at få den frihedsoplevelse, 

fordi de voksne laver en ramme. I den aktuelle legepraksis fortæller og belærer pædagoger børn om 

ansvarlighed, dvs. hvordan børn jf. skolelogikken skal opføre sig over for hinanden, inden de sættes 

til eller gives lov til fri leg. Den aktuelle legepraksis skaber ikke rammer, hvori børn selv kan 

mærke sig oplevelsen. Terese siger faktisk, at vi fratager dem muligheden. Altså antydes en praksis, 

som ikke kun handler om at være fraværende eller styrende i forhold til børns deltagelse i legens 

orden, men måske lige frem hæmmende. Denne indsigt flugter med de indsigter, vi fik fra 

reviewsene i kapitel 4; at pædagogerne er en del af problemstillingen.  

Det problem Terese antyder med den overordnede ramme, uddybes med et konkret 

eksempel fra Mette. Mette fortæller om en huleleg, hvor de voksne ikke forstod at kampen mellem 

hulerne var selve essensen af legen og derfor forbød den: ”Så må I ikke lege med huler mere, når I 

ikke kan finde ud af det” (4) Eksemplet understreger, at forestillingen om en voksenfri leg i skolen 

er en illusion. For det er de voksne, der skaber rammerne og definerer, hvad en god leg er, og det 

gør de helt uden at tage del i legen. De styrer den som fraværende, hvorfor de risikerer at hæmme 

og ødelægge den. 

Pædagogerne er imidlertid underlagt en større kraft. De kender kvaliteten af legens 

frihedsoplevelser, det har vi set i mikroanalysen, men de synes samtidig forhindrede i at handle 

pædagogisk i forhold til legen – eksempelvis giver de ikke tilladelse til at legeting må ligge i 

vindueskarmen, selvom det vurderes at være til barnets bedste. Det ser ud til – særligt i begyndelsen 

af projektet - at pædagogerne sidder fast i en diskursiv praksis, der favoriserer skolelogikken og 

dermed kommer til at understøtte en udgrænsning af legen. Hvis vi drager Kristeva og hendes 

frihedsforståelser ind, kan vi argumentere for at udgrænsning af legen og dens frihedsoplevelser, 

bevæger den pædagogiske praksis væk fra det europæiske frihedskoncept, vi nævnte side 88, som 

handler om at støtte børn i at træffe frie valg med udgangspunkt i en grundlæggende indre oplevelse 

af at være et frit og helt menneske sammen med andre. Samtidig kan vi argumentere for, at den 

pædagogiske legepraksis som aktuelt finder sted, kan kobles til det markedsorienterede 

frihedskoncept, hvor frihed praktiseres i forhold til velstrukturerede, gennemskuelige og 

skematiserede valgmuligheder. Uanset om vi taler om den understøttende undervisning eller SFO, 

skal børn tilpasse sig et skolemiljø, som allerede er der, hvor pædagogerne på forhånd har planlagt 

en masse fede aktiviteter, og som børn oplever som så faste, at de forbavses over selv at måtte 

bestemme noget, når voksne er tilstede. Sagt på en anden måde understøtter den aktuelle diskursive 
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praksis omkring den frie leg umiddelbart det, som jeg med Kristeva kaldte en ydrestyret 

teknologiseret og politisk-økonomisk frihedspraksis, kendetegnet af en deltagelsesidé om at alle 

skal deltage på samme måde. Men hermed er det også en fare for, at individet, det unikke singulære 

selv, udviskes, og hvor efterlader det så det pædagogiske, der jo jf. van Manens definition kerer sig 

om det enkelte barn? Også van Manen ser teknologiseringen som en magtfaktor i tiden. Han ser den 

som en tendens, der får større og større fylde i pædagogiske institutioner og underlægger pædagoger 

(og lærere) et altomfattende, ydrestyret og -styrende rationale.    

As a result, we stand in danger of losing the meaning of pedagogy and of the pedagogical 

relation in schools and life altogether (van Manen, 2015, s. 91).  

Hvis alt er fastlagt, alle roller og normer er forudbestemt i skolen, er der ikke grund til at være 

lydhør og opmærksom over for det enkelte barn, og dermed forsvinder de anerkendende, 

pædagogiske relationer til fordel for en tilpasningspraksis. Vi må på den baggrund spørge os, om 

der er en tendens i tiden, hvor pædagogens mulige handlinger er underlagt skolelogikken i en sådan 

grad, at det pædagogiske udgrænses sammen med legen. Vi må spørge os, om der er en 

sammenhæng mellem at give legen pædagogisk værdi, som Oskar sagde, og at gøre den 

pædagogiske praksis mere legende? Og når vi har stillet det spørgsmål, må vi se på, hvordan de 

eksperimenter, vi i projektet skaber, kan bevæge og flytte på forholdet mellem legens orden, det 

pædagogiske og skolelogikken. Først skal vi imidlertid – i den næste analyse – se på, om 

eksperimenterne synliggør andre måder at udøve pædagogisk legepraksis på end de, der finder sted 

omkring voksenfri leg.   
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KAPITEL 9 

LEG SOM TRAVESTI 
 

Den blodige kartoffel 

Vi, de ca. 20 pædagoger og fire forskere, skal i gang med en ny leg. Vi står i et lokale fyldt med 

spejle. Jeg står, så jeg kan se min krop stå mellem andre voksenkroppe. Den leg, vi skal lege, 

hedder Den blodig kartoffel. Vi begynder. Vi begynder med at gå rundt mellem hinanden med 

lukkede øjne og hviske: ”Jeg er en venlig kartoffel”. Jeg famler mig fremad. Støder på en fremmed 

krop, tager pejling mod det sted, hvor øret sidder. Hvisker: ”Jeg er en venlig kartoffel”’. Så snart 

de bizarre ord forlader min mund, kommer jeg til at fnise. Jeg får samme hvislende svar. Træder 

væk fra kroppen. Famler mig vej videre frem. Jeg hører folk dø omkring mig. Dramatisk lidende. 

Smertefuld jammer. Kroppe, der falder. Gulvet bæver og sitrer. Pludselig møder jeg én i mørket, 

der hvisker ildevarslende: ”Jeg er en blodig kartoffel”. Så sker det. Lyden kommer inde fra mig. 

Højlydt jammer. Min krop snurrer og kaster sig drabeligt til jorden. Klonk. Hvorfor gør jeg det? 

Ingen ser mig jo, da alles øjne er lukkede. Hvorfor går jeg med på legen? Jeg kan ikke lade være. 

Jeg griner og griner og griner. 

På vejen hjem i bussen mærker jeg min ryg. Mit knæ. Alle mine 56 år. Jeg begynder at fnise. 

Sidder der i bussen og klukker. Jeg er nødt til at hviske for mig selv ”Jeg er en blodig kartoffel”. 

Igen og igen. Det er det dummeste og mest fjollede, jeg længe har været med til. Det er befriende.  

(Fortælling fra feltnoter (1))24  

  

                                                           
24 Kapitel 5 indledes med to af de legestemninger, vi i legeworkshoppen eksperimenterede med at designe for. Den 
Blodige Kartoffel er den tredje.  
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I denne anden analyse om legens travesti forfølges det betydningslag, som Jamila, Aksel og Oskar 

åbnede for i den første analyse, da de skelnede mellem pædagoger, der kan lege, og pædagoger, der 

ikke kan. Således eftersøges en anden legeforståelse end den, der praktiseres omkring den frie leg; 

en legeforståelse, hvor pædagogens fysiske, men ikke styrende tilstedeværelse er mulig. Hvor fri leg 

i den første analyse er et empirisk begreb, der forekommer hyppigt i det empiriske materiale, er det 

legebegreb, der trækkes frem i denne del af analysen, leg som travesti, et teoretisk begreb, hvis 

fundering er udfoldet i kapitel 5 om frihedsoplevelser i legens orden. Travestien illustreres med 

fortællingen om Den Blodige Kartoffel. For idet forskere og pædagoger som indledning til et seriøst 

forskningssamarbejde, tager del i en forfærdelig fjollet leg, travesterer de deres egne faglige roller, 

vender op og ned på det mulige, trivialiserer sig selv og bliver befriende latterlige.  

 Analysen herunder er opdelt som den forrige i en mikroanalyse indeholdende et 

pædagogperspektiv og et børneperspektiv og en makroanalyse med et historisk og 

samfundsmæssigt perspektiv. 

LEG SOM TRAVESTI – PÆDAGOGERS PERSPEKTIVER 

Det analytiske og empiriske objekt 

Det analytiske objekt er altså andre forståelser af leg end den italesatte frie leg. De perspektiver på 

leg, som børn i den foregående analyse gav udtryk for ved at henvise til sjove pædagoger eller 

pædagoger, der lader-som-om noget, indgår som pejlemærke. Det samme gør Pernilles oplevelse 

af, at det bare var fedt og Kim og Antons oplevelse af at være oppe at flyve. Der tages stadig 

udgangspunkt i kodekategorien legeforståelser, men denne gang er det med underkategorierne tage 

del i og tage imod. Der rettes en særlig opmærksomhed mod den italesatte tvivl og søgen omkring 

leg og mod de mulige handlinger, der får leg til at ske. De øvrige kodekategorier indgår i den 

henseende, at de etablerer en relation til pædagogernes legeforståelse. Der spørges denne gang til de 

situationer, hvor leg opstår som særlige legesituationer, og der spørges til, hvordan der svares 

pædagogisk på disse legesituationer.   

Det empiriske objekt er legeeksperimenterne og læse-, labs- og refleksions-workshops samt 

interviews med pædagoger på begge skoler. Empirien udgøres af transskriberede film og 

lydoptagelser fra workshops og interviews og af deltagerobservationer og feltnoter. 

Hvordan designe for at leg kan ske? 
Vi lægger ud med at se på en situation fra et legeeksperiment. Situationen er fra det første design 

for kreativ leg og fra legeeksperimentet Figurfortællinger. Som del af designet har pædagogerne 

lagt en masse forskellige materialer frem, som børn kan bygge dukker og figurer af. Materialet er 
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pinde, stof i alle mulige varianter, vat, garn, grene og lim. I designet indgår som legemedie også en 

bunke ugeblade, hvorfra pædagoger og børn klipper hoveder ud af kendte personer. Disse hoveder 

lamineres og lægges i en kasse sammen med andre laminerede hoveder af pædagogerne, børnene og 

forskeren. Blandt de kendte hoveder i kassen er en del af Donald Trump og af kongehusets 

medlemmer. Der er også dyrehoveder, og så er der spøgelset Momo.  

  

   

Figur 52 er fra et barns leg med figurer 

Hver gang et barn kommer ind og får øje på Trump dukken, griner de højt. Mange hænder 

griber fat i dukkemodellerne, skifter hovederne ud og griner højt. Pædagogen, Jeanette, 

siger: ”Men vi har droppet Momo”. En af pigerne, Hiba, fortæller om en af de andre børn, 

der var blevet bange, fordi én havde lagt Momo på hans bord. ”Så havde de voksne smidt 

den ud”. En anden pige deltager i fortællinger om Momo. De fortæller Jeanette og mig om, 

at Momo i Japan har dræbt to børn. Og også andre steder. De har høje stemmer. Deres øjne 

bliver helt runde. ”Er det rigtigt?” spørger Jeanette med overdreven bange stemmeføring. 

Hun og jeg fniser. Jeg siger, jeg også har hørt noget om det. Pigerne fortæller videre, om 

den uhyggelige Momo. Jeanette gentager, at nu har vi droppet Momo, ”Vi må se om vi kan 

finde et bedre spøgelse”. Jeanette tager en robotdukke, der har en kendt journalists hoved. 

Hun messer: ”Jeg kommer fra det ydre rum”. Børnene sætter dronning Margrethes hoved 

på en buksekrop og begynder at diskuterer, om hun nogensinde går i bukser. Det har 

Jeanette og jeg faktisk aldrig set hende i, siger vi. Nu morer børnene sig med at sætte 

pædagogen, Claras ansigt på en hund. De skraldgriner. Hiba laver kyssebevægelser med 

Trumpdukken og Clara-hundedukken. Så sætter hun dronning Margrethes ansigt på en 

drengekrop. Hun griner og griner. (65) 

Lidt senere i deltagerobservationen står der:  

Nu taler pigerne igen med store øjne om Momo, som nogen lagde på Kajs bord i klassen, og 

om hvor bange han blev, og hvor meget han græd … og de gentager omhyggeligt det med 

Momo i Japan, der har dræbt to børn, og at det er rigtigt. 

 

En dreng kommer ind: ”Jeg har 

lyst til at være kreativ. Jeg har 

lige besluttet, at jeg gerne vil 

være med, for der er Donald 

Trump”  

Han griner og tager hovedet.  

… 

Han siger, han vil lave en 

idiotkrop til det Trump hoved 
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Figur 53 viser flere eksempler på figurer med kendte hoveder, inklusivt et pædagog- og et barnehoved 

 

I eksemplet ser vi, hvordan de forskellige hoveder appellerer til børns latter. Både børn og voksne 

bruger legemedierne til at skabe en form for inkongruens mellem hoveder og (idiotiske) kroppe, 

menneske- og dyrehoveder og dyre- og menneskekroppe eller robotkroppe. Børnene supplerer med 

skøre og uhyggelige fortællinger. Det er i denne praksis, hvor børnene morer sig med at sætte 

kendte hoveder på forskellige kroppe, at travestien opstår, og det kendte trivialiseres. De samtaler, 

som i analysen her forstås som en del af legepraksissen, viser, hvordan den verden, der befinder sig 

uden for legens orden, indgår i legen, uanset om det er forestillinger om Trump, om dronning 

Margrethe i bukser, eller en vandrehistorie om spøgelset Momo, som dræber børn i Japan. Begge 

fortællinger har status som noget, børn og voksne i fællesskab fodrer legen med. Fortællingerne 

driver legen og børnenes forestillingsevne videre og understøtter de undersøgende praksisser 

omkring selve konstruktionen af figurerne. Hvor forestillingen om dronningen i bukser fremkalder 

latter, fremkalder forestillingen om dræberspøgelset Momo gru og gys. Vi så i kapitel 5, at det 

travesterende netop også inkluderer det, vi frygter, og at det alt sammen indgår som elementer i 

legeordenens latterfrihed. I tilfældet her vælger pædagogerne at fjerne Momo fra kassen med 

hoveder. Hvorvidt det er, fordi Momo blev trukket med ind i klassen og skabte forstyrrelser dér, 

eller fordi pædagogen vurderede, at der var et pædagogisk hensyn over for Kaj, der blev virkeligt 

bange, er uvist. Det interessante er, at gyserfortællingen om Momo fortsætter, selvom Momo er 

erstattet af et bedre spøgelse. Både pædagog og empirijeget tager del i fortællingen, siger ja til den, 

undlader at faktualisere og berolige ved at benægte eksistensen af dræberspøgelser.  

Vi kan sige, at dette legeeksperiment inddrager travestien i selve den måde, som der 

designes for leg på. Der lægges op til at lege med det forventelige, vende op og ned på kendte 

personers udtryk såvel som pædagogerne og børnene selv. Pædagogerne motiverer travestien ved at 
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laminere kendte ansigter og præsentere disse sammen med et tema om at lave figurer. Der er ingen 

krav om, hvordan figurerne skal laves. I stedet sidder pædagogen og laver sine egne figurer og 

lægger lade-som-om-robotstemme til. Børnene gør det samme, udforsker materialet og knytter an til 

de virkelige hoveder, som de så bruger i en grotesk og trivialiserende betydning. Særligt Donald 

Trumps hoved er et hit. Det motiverer børnene til at lave skøre figurer og, som vi kan se i 

taleboblen til billedet oven for, ser det endda ud til at Trumps hoved tilbyder en vej til 

legedeltagelse for ét af børnene. Han får lyst til at være kreativ.  

Imidlertid var Jeanette i situationen ikke helt sikker på, om det var et godt design for leg, 

eller om legen overhovedet opstod. Hun reflekterer over det på følgende måde:  

Både vi og børnene var i tvivl om fra starten, om det her var leg. Men der opstod noget 

undervejs. For mange i hvert fald, også for nogen af dem der ikke normalt kaster sig ud i 

noget. Men der var også nogle, der slet ikke rigtigt kom i gang med at bruge deres fantasi, 

og som spurgte meget om, hvad de skulle. Vi må se, hvordan det kommer til at gå. (64) 

Vi kan måske forstå tvivlen jf. den første analyse som udtryk for den diskursive praksis omkring 

den frie leg. Vi kan fx se, at også her spørger børn om, hvad de skal. Jeanettes tvivl retter sig 

specifikt mod de børn, der ikke rigtigt kan komme i gang selv. Det vil sige, de børn der kan have 

brug for pædagogisk støtte. Imidlertid hæfter jeg mig ved bemærkningen, at der opstod noget 

undervejs. For hvad kan det være? Kan det være leg? 

Hvad sjov er der ved highfives? 
For at blive klogere på hvad der kan opstå undervejs mellem børn og pædagoger, vil vi se på nogle 

af de andre eksempler, hvor pædagoger udtrykker tvivl om, hvorvidt noget er leg.   

Således sker det på læseworkshoppen, at en tekst, som beskriver leg som et spontant, 

humoristisk samspil mellem børn og voksne (Andersen & Møller, 2018), giver anledning til 

følgende ordveksling på Søhesteskolen: 

Mogens: Jeg kan godt lide det der med legen kan analyseres på forskellige niveauer. På 

mikroniveau så er den fri – spas, grin, humor det kan du gøre alle steder.  

Karsten: Der er også nogen der vil sige det ikke er fri leg hvis man kan få en highfive. (4) 

Mogens og Karsten er i færd med hver for sig og i dialog med teksten at tale om humor og latter 

som en måde at forstå leg på. Karsten opfanger bemærkningen fra Mogens og trækker den med over 

i sin egen tankestrøm. Men hvordan han kommer fra spas, grin og humor og til at betegne highfive 

som en form for fri leg, er ikke umiddelbart klart. Imidlertid er han ikke den eneste, der taler om at 

give og få highfives, som noget der signalerer sjov og humor. Også på Brumbasseskolen nævnes 

highfives. Fx her hvor vi taler om, at i leg er det okay at grine ad hinanden, for det hænger sammen 

med at have det sjovt sammen.  
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Per siger: Og så er der fx svømning, her får man lov at komme tæt på hinanden og røre ved 

hinanden og det er legalt. Det der med at give highfive og ride på ryggen af hinanden, det er 

ikke i alle legeområder, man kan det (3) 

Ud over at være et eksempel på noget, der er sjovt, kobles highfive nu med noget kropsligt. 

Interessant er det, at Per taler om, at kropslige interaktioner ikke kan foregå i alle legeområder. Kan 

det skyldes, at der findes forskellige regler for hvad og hvordan, der må leges på forskellige steder? 

Eller kan det være stederne selv, der ikke giver børn mulighed for tummel, berøring og highfives?  

 I et fokusgruppeinterview med Anton og Kim, hvor designredskabet Playful Spider Web 

drøftes, indgår highfive ligeledes som et hverdagsbegreb. Anton siger:  

Jeg har altid arbejdet med stemning og kropskontakt og highfive, og de her børn, vi har 

børn, der kommer fra ressourcesvage familier, de har brug for et kram og noget kærlighed 

og noget omsorg. Vi arbejder helt ind under kroppen. Stemning er jo ikke noget nyt, men jeg 

er blevet mere bevidst om, hvad for en stemning, jeg lægger i det. (46) 

Anton henviser derefter til Skovbjergs fire stemningsperspektiver og tilføjer: ”Jeg har altid være 

god til at lave den euforiske stemning, men der er også andre lag i det”.   

 Highfives her kobles altså igen til noget kropsligt, men derudover knyttes det til en 

stemningsskabende praksis omkring leg, kærlighed og omsorg. At give highfives ser ud til for 

Anton at handle om at tage aktivt del i leg ved at skabe stemning, men samtidig artikuleres også en 

deltagelse i børns livsverden. For der findes børn, der har brug for ekstra kropskontakt, kram og 

highfives. Kan vi forstå det sådan, at der findes børn, der simpelthen har brug for at komme i 

legestemning med en pædagog? Tilsyneladende kan det at give highfive være en bevidst og konkret 

pædagogisk handling, som indeholder flere stemningslag både det euforiske og det hengivne, og det 

er forbundet med omsorg. Samtidig er det rettet mod de enkelte børn. Men highfives er også en 

handling, som stadfæster den pædagogiske praksis som forskellig fra lærernes praksis.  

Anton: Jeg har en anden rolle end Sara (læreren). Jeg render jo rundt og driller børnene, 

klapper dem på skuldrene og giver highfives. Jeg får jo aldrig den der ro.  

Anika: Men vi skal jo heller ikke nødvendigvis det samme (32) 

Hvis vi skal forstå denne særlige pædagogiske handling med highfives som en legepraksis, skal vi 

undersøge den med legeordensbegrebet og med legetriaden. Når vi gør det, ser vi highfives – de 

fem voksenfingre der klaskes mod fem barnefingre - som en særlig legepraksis, hvor kroppene (det 

lille hop) og hænderne (der klasker) er legemedier. En legepraksis som, idet vi udøver den gennem 

gentagelse og udvikling af måder at highfive på, er stemningsskabende. For her tuner pædagog og 

barn ind på hinanden, idet de sammen skaber og modulerer legestemning. Hvis vi ydermere skal 

undersøge highfives som en legepraksis, der indeholder frihedsoplevelser, skal vi se på den i sin 
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kontekst. For måske markerer denne legepraksis et brud på den normale og forudsigelige 

skolelogik, hvor den voksne/pædagogen er styrende. Highfives kan være et tegn, der vender op og 

ned på hierarkier og trivialiserer normale roller og omgangsformer. Tegnet signalerer, at nu er det 

for sjov. Nu kan vi grine sammen, og det at standse op for at grine sammen, er, jf. Anton, omsorg. 

Rummer highfive-gestikken måske lidt af den samme kropslig tilstedeværelse, som når en pædagog 

slår ud med armene som en cirkusdirektør og råber STEFAAA? En pædagogkrop, der griber 

øjeblikket og indtager en legende position. Highfives kommer således til at markere en 

frihedsoplevelse, knyttet til øjeblikket, hvor vi – fordi vi er i legestemning sammen - får tiden til at 

stå stille. Pædagogen og det enkelte barn træder ud af den skematiserede hverdag og ind i det 

absolutte nærvær.    

På sporet af det spontane i leg  
Den tekst som satte Mogens og Karsten på sporet af leg som en samværsform, baseret på spas, 

humor og highfive vækker også resonans hos Jeanette.  

Ja, der var i hvert fald en øjenåbner i en af teksterne, kan ikke huske hvilken, men ham der 

beskriver en undervisningssituation med Mads. Sådan har jeg aldrig tænkt leg før, det har 

jeg ikke, på den måde var det en øjenåbner fordi nååååh ja sådan kunne man jo selvfølgelig 

også se på leg. Det, der forgår, den interaktion der er, både mellem børnene og mellem 

børn og voksne … jeg har bare ikke … jeg fik en aha-oplevelse af det. (3) 

Øjenåbnere og aha-oplevelser er udtryk for erkendelser. At man får øje for noget, ser nye 

muligheder, eller får nye perspektiver på noget, man allerede gør eller ved. Det, som Jeanette får øje 

for her, er den der interaktion, som både kan foregå børn imellem og mellem børn og pædagoger, 

og som måske svarer til, som hun sagde i slutningen af Figurfortællingslegen, at der opstår noget 

undervejs. Noget uforudsigeligt som bryder frem i situationen, som kan gribes af såvel pædagogen 

som barnet, og som den anden kan svare på.  

I forbindelse med det tredje design for leg kommer Juliane med følgende eksempel på en 

refleksionsworkshop. Situationen er, at hun er kommet til skade med sin arm, som derfor er i 

slynge. Hun fortæller: 

Juliane: Oskar kommer, og jeg har den der slynge på, og så siger Beatrice ’Juliane, hvad 

har du lavet’, Så siger jeg ’vi har været oppe at slås. Gæt hvem der vandt’ (Hun griner og 

kigger over mod Oskar). Måske … nej, det kan du da ikke sige.  

Vi griner.  

Juliane: Men det kan man altså godt sige med hende. For hun begyndte at grine med det 

samme. Hun vidste jo godt, at det ikke passede. Havde det været et andet barn, havde jeg 

måske ikke sagt det. Men hun begyndte jo at grine. Hun købte den med det samme og synes, 

det var megasjovt (31) 
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Vi ser en dagligdags situation, som i udgangspunktet ikke er sjov, men idet pædagogen griber 

øjeblikket og finder på noget skørt - som at hun skulle have været oppe at slås med Oskar, opstår 

der noget. Juliane leger med inkongruens på handlingsniveauet; hun skaber uoverensstemmelse 

mellem konteksten og de forventelige handlinger mellem hende og Oskar. Hun trivialiserer deres 

roller. Idet hun travesterer og vender op og ned på det forventelige og pæne, fremkalder hun en 

forestilling om noget sjovt og lattervækkende. Men forestillingen kræver, at Juliane og barnet deler 

forestillingsevne, for ellers kan man ikke sige sådan. Men med hende kan man godt. Juliane 

henviser til barnets latter som det, der legitimerer handlingen. Anton føjer begrebet ironi til Julianes 

eksempel og siger: ”Man kan jo godt træne børn i det, og så kan de forstå ironi, når de er 8 år”. 

Han uddyber:  

Ved at gøre det gentagne gange, og så forklare dem bagefter- ’Peter, når jeg siger, du er 

godt nok lidt morgengrim i dag, så ved du godt … (han sænker stemmen og lyder 

koketterende og blid). Altså man giver dem en forklaring bagefter, så de ikke går hjem med 

den der, er jeg morgengrim? (31) 

Det er værd at lægge mærke til, at i Julianes eksempel og i Antons tilføjelse kommer det med 

spontant at gribe en situation og vende den på hovedet an på det enkelte barn. Et interessant 

spørgsmål i forlængelse af Antons bemærkning er, om pædagoger kan hjælpe børn med at opøve 

fantasi og forestillingsevne på samme måde, som de kan opøves i ironi? For i Jeanettes 

Figurfortællingsleg syntes netop det med at komme i gang med at bruge deres fantasi som det svære 

for nogle børn.  

Jeg har lyst til at gøre dig ondt 
Anton fortsætter sine refleksioner over, hvor langt man egentlig kan gå i sit legende samvær med 

forskellige børn.  

Anton: Man går og er pædagogisk hele dagen, så møder man Martin, så hvisker man ham i 

øret ’jeg har lyst til at gøre dig ondt’ 

Kor: ORV; ha ha ha (overrasket latter) 

Anton: Jamen det siger jeg, og det siger han også tilbage. Men det er, fordi det er sjovt. Så 

vrider han min arm lidt rundt eller nipper lidt i hånden. Det er jo, fordi man går og er frelst 

en hel dag. Det er jo ikke til at holde ud.  

Kor: Latter og små udbrud 

Anton: Jo, det har jeg da lyst til hver dag. Eksperimentere med, at man også går den anden 

vej. (31) 

Anton fortæller om, hvordan han med et bestemt barn kan lege på en måde, der godt kan være 

grænseoverskridende over for et andet barn. I grunden ganske modigt at inddrage sine kolleger i disse 

overvejelser om ondskab, som de da også reagerer på med overraskelse. Eksemplet viser, hvordan 
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han sammen med barnet, og som ironi-opøvning, indlader sig i en laden-som-om praksis om at gøre 

hinanden ondt, og at det er sjovt. Anton og drengen, Martin, er altså sammen om spontant at træde 

ind i en legeorden, hvor det er ok at tale hårdt til hinanden, og hvor forskellige måder at udøve 

legetortur og legesmerte afprøves. Bemærkelsesværdigt er det, at Anton bruger betegnelsen 

pædagogisk på en anden måde end jeg i afhandlingen. I Antons sprogbrug er der en negativ 

konnotation. Betyder det, at han skelner mellem at være pædagogisk og u-pædagogisk? Betegner 

pædagogisk for ham noget med at være pæn og ordentlig eller frelst, som han siger? Når han har lyst 

til også at eksperimentere med at gå den anden vej, hvad er det så for en vej? Er det legens og 

travestiens vej? For lige i det eksempel er han godt i gang med at lege med forestillinger, om det 

allerværste en pædagog kan gøre: at skade et barn. Anton installerer med sit eksempel inkongruens 

mellem den ideale, anerkendende og omsorgsfulde pædagog og den onde pædagog. Det er sjovt. Det 

er leg. Og det stiller jf. Bakhtin spørgsmål til de herskende sandheder, og det vi frygter, fx om 

pædagogrollen. 

At være en anderledes voksen 
På Søhesteskolen gør Kirsten sig ligeledes overvejelser over, hvad leg gør ved hendes rolle som 

pædagog. Hun fortæller i forbindelse med det tredje design for leg, konstruktionslegen, at der sker 

noget, da hun vælger selv at sætte sig ned og bygge. 

Kirsten: så satte jeg mig ned og så var det jo der, jeg var, og så byggede jeg jo. Og det var 

da også udfordrende ’NÅ, men hun leger med’ så var der nogen, der ville ødelægge de ting, 

jeg havde lavet … (hun begynder at grine, og vi andre stemmer i) Altså, der kunne jeg da 

lige mærke, sådan kropsligt, det synes jeg faktisk ikke lige… 

Vi griner. 

Pisseirriterende, siger én 

Kirsten: Altså hvad er jeg? Og hvordan åbner jeg som pædagog i de her interventioner op 

for, at det også er på børnenes ….altså fokus på… Det der med at være inkluderende, at alle 

børn skal have mulighed for at tilgå og være en del, men også det der med, eller jeg ser i 

hvert fald mig selv som en anderledes voksen, når … 

Mig. Når du leger? 

Kirsten. Når jeg leger. (Hun griner lidt, slår afværgende ud med hånden) det lyder sådan … 

Kirsten har givet sig hen til legen. Grinende indrømmer hun, at når hun er i leg, vil hun også lege på 

legens præmisser. Hun bliver del af den meningsskabelse, der sker i legeordenen og får lyst til at gå 

i clinch med de børn, der vil ødelægge hendes konstruktioner. Det interessante er, at hun giver 

udtryk for at blive en anderledes voksen, når hun leger. Hvad betyder det? Er det noget andet end en 

pædagogisk voksen? Hvorfor betoner hun forholdet mellem at åbne som pædagog og så få lyst til at 

tage del i legen på legens præmisser? Det ser næsten ud til, forbavsende nok, at selve det at lege kan 

opleves som en travestering af pædagogrollen. Er det mon det samme, der er på færde for Anton? 
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Men ligger der så et eller andet sted i pædagogernes professionelle selvforståelse et idealbillede af 

en pædagog, som ser ud på en bestemt måde og afholder sig fra at gøre bestemte ting – som fx at 

lege? Kan der måske ligefrem være en frygt for at falde ud af rollen – eller en lyst til det? Lysten til 

at gå den anden vej også.    

 På et tidspunkt midt i projektforløbet taler pædagogerne på Brumbasseskolen og empirijeget 

om Påklædningsdukkeeksperiment, som jeg skal i gang med. Vi taler om, hvor det skal foregå, hvad 

eksperimentet skal undersøge, og om man overhovedet kan undersøge børns perspektiver på leg med 

pædagoger ved at lege med dem. I den forbindelse falder følgende lille ordveksling mellem Anton og 

Anika:  

Anton: Jamen det vil være sjovt at se, hvordan børnene ser os  

Anika (leende): Bare de ikke begynde at lege pædagoger, ligesom de leger skole, fordi lærerne 

de er altid mega skrappe, og så er der nogle mega uvorne unger. Også selvom man kender 

deres lærer og ved, at sådan er de ikke (8) 

Anika viser, at travesti er en velkendt egenskab ved legen, for børn leger altid mega-skrappe lærere 

og uvorne unger, når de leger skole. Børn drager altså skolelogikken ind i legens orden, men vender 

den på hovedet, travesterer og leger med den. Anitas ytring rummer – selvom hun griner - en lille 

usikkerhed i forhold til det med virkeligheden: Bare nu ikke, og: man ved deres lærer ikke er sådan. 

Kan der være noget omkring travestien, som både er lidt farligt og lidt æggende fra et 

pædagogperspektiv? Måske har vi behov for at undersøge travestien nærmere ved at spørge børnene 

om dens betydning i legens orden.   

LEG SOM TRAVESTI – BØRNS PERSPEKTIVER  
I næste del af analysen er det analytiske objekt det travesterende og lattervækkende i legens orden. 

Det med udgangspunkt i den meningsskabelse, der sker mellem børn og empirijeget i 

Påklædningsdukkelegen. Der spørges til, hvordan børn svarer på voksnes tilstedeværelse i legen, 

samt hvilke voksen-figurer, herunder særligt pædagogfigurer, børn leger med? Empirijegets 

tilstedeværelse i legen indgår som del af analysen. 

Det empiriske objekt er det design for leg, som kaldes Påklædningsdukkeeksperimentet, 

hvori indgår papdukker, fortrykte ark med kønsneutralt tøj, hår, hatte og tørklæder samt ansigter der 

kan tegnes på, tusch, sakse og klæbegumme. Eksperimentet er beskrevet side 115.  

Etablering af en konstruktionslegs orden i dialog med det voksenstyrede 
Det følgende empiriske eksempel er fra Påklædningsdukkeeksperimentets 2. iteration. Det er første 

gang, legen leges på Brumbasseskolen. Situationen er den, at empirijeget sidder ved et bord og 

roder med papdukkerne, klipper tøj og hår ud til dem, da fem piger fra 1. klasse slutter sig til hende. 
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Figur 54: Slørede billede af empirijeget, der sidder og leger, da børn får øje på hende og nærmer sig 

 

Pigerne kalder vi Karla, Jihanne, Elise, Katrin og Jamila. De spørger én efter én, om de må være 

med. Jamila spørger: Hvad laver du?  

Jeg: Jeg leger med påklædningsdukker.  

Jamila: Ej, leger du? (Hendes ansigtsudtryk og stemme udtrykker skepsis. Hovedet let på 

skrå, skarpe øjne på mit ansigt, rynkede bryn, en mund der trækker skrå. Jeg nikker med 

hele kroppen)  

Jamila: Jeg vil gerne være med.  

Jamila udtrykker skepsis over for den voksnes udsagn:  jeg leger, men vil gerne være med. Børnene 

smider taskerne i en bunke, rykker sammen omkring bordet og begynder at undersøge kassen med 

dukker, tøj og hår. Empirijeget præsenterer de store dukker som pædagogdukker og de små som 

børn. Hun viser, hvordan det udklippede tøj kan klistres på papdukkerne med lidt klæbegummi, og 

hvordan der kan tegnes ansigter på dukkerne. Børnene begynder at fordele dukkerne mellem sig. De 

henvender sig til den voksne med spørgsmål som: ”Må jeg godt tage den der?”. ”Må jeg bruge den 

her?” Vi taler om ansigtsudtryk, om tøj. På et tidspunkt begynder Elise også at tegne fingre på en af 

dukkerne. Andre bliver optaget af at klippe mere tøj ud af tøjarkene. Pigerne småsnakker om, hvad 

de har lavet i skolen i dag. Jamila begynder at snakke om TikTok. Hun forklarer empirijeget, hvad 

TikTok er. Nemlig en leg på computeren, som ”koster rimeligt mange penge” og handler om ”at få 

likes”.  Andre taler om materialet. Klæbegummiet, der klistrer. Hvordan dukkernes ansigtsudtryk 

skal tegnes. 
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Figur 55 hvor børnene er gået i gang med at lege med og undersøge dukkerne 

 

Empirijeget opdager pludselig, at Jamila har forkortet en bluse væsentligt, mens hun klippede den 

ud af arket. 

Jeg: Har du lige gjort den mindre, end den var? 

Jamila: Jah (Hun griner lidt, stille og skælmsk og kigger op på mig): Det er, fordi jeg gerne 

vil have, man kan se hendes navle.  

Jeg griner højt. Så begynder børnene også at grine 

Jeg: Så det vil sige, du mangler lige at tegne en navle? 

Jamila (glad, overrasket, kigger på mig) JA!  

Jeg: Nå, men det må du jo gøre. (Jeg læner mig tilbage og smågriner) 

Karla: Det der kan ikke komme af igen 

Jeg: Nej på de grå dukker kan det ikke komme af igen, for der er plastikdelen faldet af. Men 

derfor kan du alligevel godt tegne en navle. 

Hvis vi ser på situationen med legeordensbriller, kan vi se, at materialet gradvist trækker pigerne 

ind i en legeorden, hvor det ikke er spørgsmål om, hvad man må, der dominerer, men eksperimenter 

med hvad materialet kan, og hvordan det kan præges. Elise finder ud af, der mangler hænder på 

dukkerne og tegner det på sin. Jamila giver blusen sit eget præg, idet hun klipper den ud. På den 

voksnes spørgsmål, bliver hun lidt tøvende, men tilsyneladende opfattes empirijegets latter som en 

accept af den legeordent, som pigerne er i gang med at etablere omkring materialet, hvor det ikke er 

ydre (voksnes) regler, der bestemmer, hvad man må og ikke må, men materialets beskaffenhed og 

de ideer, der opstår undervejs. Endnu har ikke alle pigerne helt givet sig hen til legeordenen, Karla 

gør fx opmærksom på, at den tegnede navle ikke kan komme af igen. Empirijeget supplerer latter-

accepten med en verbal accept, derfor kan du alligevel godt tegne en navle.  

Etablering af legeorden på legeorden 
Etablering af legens orden foregår som en form for dialog med det materiale, der er til rådighed, og 

det design, der ligger bag materialet. Ideen bag designet var, at dukkerne skulle bruges til en 

rolleleg, hvormed børns opfattelser af pædagoger i leg – måske - kunne udfolde sig. I designet 

indgik, som nævnt, papdukker med acetatplast-ansigter, så der kunne tegnes ansigtsudtryk, og der 
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var færdigdesignet, bevidst kønsneutralt tøj. Hensigten var, at børn skulle kunne identificere og 

skabe børne- og pædagogdukker, sådan som det bedst gav mening for dem. I denne indledende 

dialog med materialet og designet bag orienterer børnene sig efter den voksne. Med reference til 

Jamilas indledende skepsis og analysen om fri leg som voksenfri, kan det måske ses som en 

afprøvning af, om det virkeligt er muligt at lege her, eller om de blot tager del i en voksenstyret 

aktivitet med faste regler for brug af materialer. Passer det, når den voksne siger, at hun leger? Må 

man faktisk lege med materialet, undersøge og trække det i den retning, som legen bevæger sig, 

eller skal man bruge det, som det er designet til og efter den voksnes anvisning? Efter at empirijeget 

har sagt ja til legen, og det vil konkret sige ja til, at Jamila tegner en navle, uagtet den ikke kan 

fjernes igen, stopper spørgsmålene om, hvad man må og ikke må med materialet. I stedet kan legens 

orden etablere sig som en konstruktionsleg, hvor enhver af pigerne sidder og fifler med at give 

dukkerne deres helt egne udtryk. I denne undersøgende legepraksis trækker pigerne alle mulige 

elementer og ideer ind fra deres individuelle og fælles hverdagsliv, herunder fx TikTok-legen. Det 

er denne Tik-Tok-leg, som får Jamila til at klippe blusen kort og tegne navle. En af de andre piger 

begynder herefter at tegne sko på sin dukke, og snart har de fleste dukker, store som små, navler og 

sko og bærer stumpede bluser - eller crop tops.   

 

    

Figur 56 viser, hvordan dukker har fået sko, navle og stumpede bluser 

 

Den første legeorden etableres således omkring konstruktionen af dukkerne. Empirijeget overlader 

efterhånden al materiale og initiativ til børnene og læner sig tilbage i sofaen for alene at deltage i 

samtalerne omkring dukkernes udtryk. Ind imellem lader en af pigerne deres dukkefigur trampe hen 

over bordet, uden at figuren siger noget. Så betragtes dukken indgående, og der nørdes videre med 

udtrykket. Efter et stykke tid griber empirijeget (som jo er optaget af spørgsmålet om, hvordan børn 

oplever at lege med pædagoger) en af de store dukker:  
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Jeg: Nu kommer jeg her, jeg skal være pædagog på den her skole, hvor skal jeg være 

henne? (Dukken føres hen over bordet) 

Jihannes barnedukke møder straks min og siger med hård legestemme: Du skal blive her! 

Lidt efter bryder pigerne ud i latter. De opdager, at min pædagogdukke og en barnedukke 

har ens tøj på. Jeg griner med, da jeg opdager, hvad de griner af. 

Jeg: Vi handler vist i den samme tøjbutik. (Med fornyet legestemme). Jamen jeg ved jo ikke, 

hvor jeg kan gå hen, jeg er jo helt ny. Hvor sker der noget sjovt? 

Elise med venlig stemme: Okay, herovre. 

Jihanne med hård stemme: DU skal være DER! Du skal have nyt tøj på (Hun river tøjet af 

min dukke) 

Jeg, med bøvet stemme: Nej nej nej nej nej, jeg har lige fået ny hat. 

Jamilas dukke træder frem på bordet, med kort bluse og navle, men intet andet. Hun siger 

med indsmigrende stemme: Det er fordi … klar til tiktok 

Jeg med almindelig stemme: Jamen er det der ikke ént, der er en lillebitte smule kold om 

numsen? 

Latter fra de andre børn. Jamila smiler lidt tøvende. Trækker sin dukke tilbage, siger: Jeg er 

ikke klar. (Hun piller lidt ved den, sætter noget tøj fast med et tryk på klæbegummiet).  

Jeg (Jeg lader igen min dukke gå frem og siger med mørk legestemme): Nå, er der nogen 

børn på den her skole? 

De andre dukker træder frem for at møde mig. Jamilas kommer også op igen. Hun siger 

med blid legestemme: Ja selvfølgelig, og jeg er elevrådsformand.  

Jeg med ærbødighed i stemmen: Nå, javel okay ja, du er elevrådsformand.  

Jamila: Ja, men nu er jeg ikke elevrådsformand, for nu kommer der snart en lækker tik-tok 

pige. 

 

Empirijeget tager initiativ til at tilføje legeordenen ny retning, hvor dukkerne træder i karakter i en 

rolleleg. Det gør hun ved, lige som børnene, at føre dukken trampende over bordet, men hun vælger 

at lægge stemme til. Hun kontekstualiserer legen, drager omgivelserne ind i legen og præsenterer 

sin dukke som en ny pædagog på skolen. Jihanne griber initiativet både figuren og konteksten. Med 

hård stemme kommanderer hun pædagogdukken over i et hjørne. Eftersom hun har en barnedukke 

er der tale om travestering, men det er ikke omvendingen af magtrelationen mellem barn og 

pædagog, der skaber latter. Det gør derimod dukkernes udtryk. Pædagog-dukken og barne-dukken 

har ens tøj på. Det er inkongruens på udtryksniveauet, som pigerne er fælles om at få øje på, men 

som empirijeget ikke helt fanger. Det appellerer ikke rigtigt til den voksnes humor, men pigerne 

bryder samstemmigt ud i høj latter. Åbenbart finder pigerne det komisk, at den eneste forskel på de 

to dukker er størrelsen. Materialets ensartethed, den bevidst designede neutralitet, bliver 

lattervækkende i situationen. Inkongruensen opstår, idet konstruktionsleg og rolleleg vikles ind i 

hinanden, og ensheden næres af, at der nu er tale om en pædagogdukke og en barnedukke. 

Empirijeget griber nok den inkongruens i konstruktionslegen, selvom hun ikke helt fanger 

komikken, men hun dvæler ikke ved det lattervækkende og skifter tilbage til rollelegen. Men så 

træder Jihannes barnedukke igen i karakter, og hun river tøjet af empirijegets pædagogdukke. 
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Materialets udtryk giver anledning til en kamp, som foregår inde i rollelegens orden. Det er 

dukkerne, der strides om tøjet. Den strid og de laden-som-om praksisser omkring kampen om tøj, 

får Jamilas dukke til at springe ind på bordet for at deltage. Hun tilføjer sin TikTok-optagethed til 

legeordenen uden at hun er færdig med at konstruere og klæde sin dukke på. Empirijeget (hvis 

dukke blev kanøflet) bemærker, at hun har nøgen underkrop. Italesætter så at sige et 

voksenperspektivisk komisk element; en inkongruens mellem den lækre TikTok-dukke, Jamila er 

ved at konstruere og den faktiske halvnøgne dukke, der tager del i rollelegen, som foregår i en 

skole. Empirijegets bemærkning udløser latter, men kun hos de andre børn, og Jamila ser sig 

nødsaget til at træde ud af legens orden for at forklare. Empirijeget har taget en chance. Det, der af 

de andre børn fanges og grines af, var ikke så sjovt for Jamila. Hendes dukke blev til grin. Chancen 

handler om, hvorvidt Jamila bliver i legen, om hun finder en måde at tage del i legen på fra den 

yderposition uden for legens orden, som empirijegets bemærkning gav hende. Tilsyneladende er 

Jamila ikke slået ud af legen. Hun trækker ganske vist dukken tilbage, væk fra rollelegens orden, 

men det er for at pusle med udtrykket, inden hun igen træder frem foran pædagogdukken, nu i en 

rolle hentet fra skolens verden: elevrådsformand. Da pædagogdukken accepterer den rolle og 

udviser en form for ærbødighed, lægger Jamila den straks væk igen og vender tilbage til sin 

TikTok-leg. Empirijeget kan ånde lettet op. Jamilas dukke blev i legen og udmanøvrerede 

pædagogdukken ved at finde på en ny rolle til sin egen dukke. En kendt rolle med en vis pondus. 

Elevrådsformand. Respekt! 

Vi kan anskue disse bevægelser i legen som en fordobling af legeordner. Det, der starter 

som en konstruktionsleg, giver anledning til, at en rolleleg opstår. Den nye rollelegsorden omkring 

figurerne opstår, idet empirijeget og Jihanne begynder at lave lade-som-stemmer, positionere sig i 

en fiktiv skolelogik, strides om tøj, men også om hvem der bestemmer hvad inde i legen. De to 

legeordner eksisterer samtidig, man behøver ikke være i enten den ene eller anden. I begge ordener 

er dukkerne det centrale legemedie, men legepraksisserne skifter mellem det undersøgende, 

fiflende, konstruerende til laden-som-om praksisser omkring stemmeføring, kamp og strid. Pigerne 

sidder i konstruktionslegen med dukkerne fladt på bordet, afprøver tøj og hår, klipper, tegner og 

bruger klæbegummi. Og så skifter dukkerne stilling. De rejser sig, træder i karakter hen over bordet 

og ofte med direkte front mod hinanden i strid om noget. I de to legeordner er forskellige 

fortællinger på spil. Den ene udfolder sig omkring konstruktionen af dukkernes udtryk og udføres 

med almindelig stemmeføring. Den er i udgangspunktet polyfon, men monologisk, idet ethvert barn 

– og den voksne - sidder og nørder med at hente ideer ind udefra i bestræbelsen på at finde og 
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afprøve egne udtryk. De mange stemmer er som et kor af mange små fortællinger. Enhver fortæller 

så at sige om deres egne dukkers udtryk uden at forvente svar. Latterudbruddet sker, da pigerne på 

én gang bliver opmærksomme på, at nogle af udtrykkende er blevet ens. Altså at de polyfone 

stemmer i ét tilfælde ubemærket er blevet én. Den anden fortælling udfoldes i rollelegen og med 

laden-som-om-stemmer. Den er ligeledes polyfon, men skabes som dialog mellem dukkerne og med 

striden som drive for det drama, som bliver til lige præcis denne rolleleg. Da striden er drivet, 

fanges og forstørres de stridspunkter, som opstår og meningsfuldt kan udfoldes. Eksempelvis retten 

til tøj, hår og hatte. Begge typer af fortællinger er åbne og afsøgende. De skabes i takt med legens 

bevægelser og de indspil, som de legende bringer ind i legen i en stadig afbalancering af gentagelser 

og nye påhit.   

I eksemplet ser det ud til, at idet den voksne accepterer og siger ja til den ene legeorden, som 

etablerer sig omkring konstruktionen af dukkerne og navletegningen, accepterer børnene også 

hendes deltagelse i den anden orden. De anerkender fortællingen om den nye pædagog på skolen, 

og de kobler den sammen med den legepraksis fra konstruktionslegen, hvor der er en udforskning af 

tøj, hatte og hår i gang. Idet Jihanne river tøjet af pædagogen, bliver halvnøgne figurer pludselig en 

del af rollelegen. Da nøgenhedstemaet rammer Jamilas TikTok dukke og truer hendes deltagelse, 

tvinges Jamila ud i nye påhit både i konstruktionslegeordenen, hvor hun må arbejde på dukkens 

udtryk, og i rollelegsordenen hvor hun må finde på noget for at svare på empirijegets 

latterliggørelse af hendes dukke.        

  Forholdet mellem de to legeordner og den måde som de gensidigt fodrer hinanden, kan 

illustreres i en model:  

 

Figur 57: De to legeordner fodrer hinanden og får legen til at balancere og tippe mellem en konstruktionslegeorden og 

en rollelegsorden. 

 

Konstruktionsleg Rolleleg
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Ud af min stinkende skole! 
Legen fortsætter. De to legeordner vikler sig vedvarende ind og ud af hinanden. Enhver af deltagerne, 

inklusivt empirijeget, bevæger sig frem og tilbage mellem de to legeordner. Konkret sker der fortsat 

det, at materialets beskaffenhed, og de udtryk som konstruktionslegen skaber, trækkes over og indgår 

i dramaet i rollelegen. Vi kan sige, at dukkernes udtryk, påvirker den måde, som de kommer til at 

performe en rolle på. De påhit, der vækker latter, får karakter af gennemgående temaer og afprøves 

igen og igen i nye sammenhænge. I det følgende kobles nøgenhedstemaet fx med et begreb om 

klamhed. Situationen er, at empirijeget har været ude af rollelegen lidt, placeret tilbagelænet i sofaen. 

Men nu træder empirijeget ind igen med en ny dukke. 

Jeg har fået i en barnedukke nu, men der er ikke mere barnetøj ledigt, jeg siger med en ny, 

barnlig legestemme: Jeg er en nøgen dreng 

Karla: Det er klamt 

Jeg kigger hurtigt op på hende og siger med forskrækket barnestemme: Er jeg klam? 

Karla: Ja, fordi du ikke har noget tøj på 

Jeg med grædefærdig barnestemme: Det kan du da ikke tillade dig at sige, dumme pædagog 

Karla griner. 

Jeg med almindelig stemme: Jeg har altså aldrig hørt om en pædagog, der kalder et barn 

klam 

Karla med blid og instruerende stemme: Du er klam, nu skal du gå hjem og få noget tøj på. 

[…]  

Pigerne taler om at tegne et andet ansigtsudtryk på en af dukkerne, og om at min dukke skal 

græde 

Jihannes dukke træder hen foran min: Du ER klam, okay? 

Jeg (legegræder): huhuhuhu 

Karla med venlig stemme: nåh, nej, hold op, hold op.  

Jeg til Karla indsmigrende: Nå synes du ikke, jeg er klam alligevel så? 

Jihanne med mørk og hård stemme: JO! Jeg synes, du er klam, og jeg vil rigtig gerne ha´, at 

du flytter fra skolen.  

Jeg kommer til at grine vildt højt. Pigerne begynder også at grine meget højt. 

Ud over Karlas ord klam, bliver det nye Jihannes påhit om at smide nogen ud af skolen. Efter Jihannes 

pædagogdukke har smidt empirijegets dukke ud af skolen, fordi han er for klam, sker der det, at Elise 

fyrer Jihannes pædagogdukke. Hvilket får empirijeget (hvis dukke igen blev kanøflet) til at juble: 

  Jeg (med jublestemme). Ja hvis man taler til børn på den måde, så ryger man ud 

Jamila: DET gør man ikke 

Jeg: Jo det gør man nemlig. Smid ham ud 

Karla og Elise: UD! UD! 

Stemmerne er blevet højere. Enhver dukke positionerer sig i forhold til de andre og i forhold til 

striden. Striden handler for en overfladisk betragtning om at bevare en position, men den handler i 

lige så høj grad om at finde på noget, som de andre griner af. Enhver af os er derfor på jagt efter det 

groteske og inkongruente for at bidrage til og tage del i den inkluderende latter, som vi med Bakhtin 
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præsenterede i kapitel 5. En latter vi deltager i ved at bidrage med groteske indfald og samtidig tåler 

at være objekt for. Da empirijeget griner af børnenes overraskende, relativt onde påhit, dyrkes disse, 

og der kommer flere og flere til. Denne dyrkelse af ondskab og latter skaber en euforisk stemning 

omkring rollelegen, og den måde som dukkerne træder i karakter på. Imidlertid sker der det, at når en 

dukke trækkes tilbage til konstruktionslegen, dæmpes stemmen. I konstruktionslegen tales med 

almindelige stemmer om materialet og udtrykket. Hvem der skal græde, hvordan en grædende mund 

ser ud m.m.  

Foranlediget af at dukkehåret hele tiden går i stykker, når dukkerne skal skifte udtryk, opstår 

der i det følgende et nyt team; et tema om skaldethed. Igen starter det med, at vi sidder og undersøger 

materialet, og hvad vi kan gøre for, at håret ikke går i stykker hele tiden, og om vi skal tegne nyt hår. 

Men så træder Jamilas dukke, som jo tidligere trådte frem uden bukser, frem uden hår og siger:  

Jamila: Undskyld, jeg ved godt, jeg er skaldet, men den nye pige kommer snart og alle sammen 

tjep tjep 

Karla træder med op, syngende: Den nye pige. Den nye pige  

Imidlertid er Jihanne stadig optaget af at udforske stemningen omkring skoleudsmidninger. Hun 

træder frem med følgende:  

Hun skal ud af skolen 

Jeg: Må de skaldede børn ikke gå her? 

Jihanne: NEEEEJ 

Jeg. Hvorfor? 

Karla: Jo de må 

Jeg. Jeg synes bare ikke, I er særligt gode ved dem, der ser anderledes ud 

Jihanne: Nej det er, fordi de har kræft 

Jeg griner, lidt overrumplet: Nå, en pige med kræft, hun må ikke gå her? 

Karla: Jeg synes ikke, det er fair, at du hele tiden er så vred, og nærmest ingen må gå her 

Jeg med opgivende laden-som-om-stemme: Man må ikke gå her, hvis man er klam, og man 

må ikke gå her, hvis man har kræft. Jeg synes godt nok, der er mange regler 

Karla: Ja, alt for mange regler, jeg orker det ikke 

Jeg. Alt for mange, jeg orker det heller ikke 

Jihannes dukke tramper i bordet, råbende: UD af min skole. UD af den STINKENDE SKOLE 

I sekvensen her overraskes empirijeget, igen, af Jihanne-dukkens påhit, da denne smider den 

kræftsyge, skaldede pige ud. Empirijeget er tæt på at moralisere. Men på trods af at ondskaben 

overrumpler, er den også lattervækkende. Empirijeget griner og vælger så at kommentere inde fra 

legens orden ved at påpege, at det er en træls skole med mange regler og uden plads til anderledes 

børn. Vi ser hun bakkes op af Karlas dukke, som også giver udtryk for, at det er lige ved at gå for 

vidt med den ondskab.  
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Gå ud på gaden og find en ny mor og far 
Den pædagogfigur som Jihanne leger med her er - som hos Anton – en travesti på den gode, 

anerkendende og inkluderende pædagog. Det er en ond og skrigende pædagog, som overrasker 

empirijeget gang på gang. Til trods for at Karla også markerer en grænse, viser det følgende, at 

pigerne først lige er begyndt at lege med ondskaben. For nu bevæger legen sig videre med alle de 

elementer, som efterhånden er sat i spil, og hvori de forskellige dukker konstant afprøver, udvikler 

og finder deres roller.   

Jihanne gentager: Ud af den stinkende skole 

Jamila synger: TikTok skoler 

Elise siger: Ej, hvor er det strengt  

Jihanne skifter udtryk på sin dukke (giver den tøj på som tidligere er blevet karakteriseret 

som ’morens’ tøj), træder op og siger vredt: I er ikke mere vores børn 

Elise: Nej, det kan du ikke sige 

Jihanne giver nu sin stemme Aarhus V accent: I kan gå ud på gaden og finde en ny mor og 

en far  

Jeg jubler og griner: Ja, det er rigtigt!  

Jihanne, højere: I kan bare skride 

Katrin har taget en anden voksendukke og siger: I kan få penge 

Elise: Det kan I ikke sige til mine børn, mine smukke børn 

Jamila: Jeg er din mand, og du taler ikke sådan til mig 

Dukkerne slås og skriger, og der grines højt 

Katrin: Det er mit hjem 

Jamila: Nej det er mit hjem 

Dukkerne kives igen 

Jeg. Det er godt nok en hård mor hende derovre. 

Stemmerne er blevet endnu højere. Der legeskriges og legeskændes 

Jihanne: Jeg smider dig uuuuuuuud 

Efterfulgt af dukker der tørner sammen 

Elise: Jeg er sur på dig, mit barn skal ikke have dig som mor  

Karla: Jeg skal ikke have dig som mor og far 

Jamila: Sgu da TikTok, sgu da Tik Tik. 

Tilsyneladende er det lettere for empirijeget at kapere ideen om moren, der smider sine børn på 

gaden, end pædagogen, der smed det kræftsyge barn ud af skolen. Imidlertid er det blevet for meget 

for Elise. Nu er det hende, der protesterer: Det kan I ikke sige. Som empirijeget før, formulerer hun 

imidlertid sine protester inde fra legen selv, prøvende og uden at gå ud af sin rolle. Hun trækker 

protesten med sig videre ind i legen, skærper den i forhold til den rolle, hun skaber, så den nu bliver 

til et: Det kan I ikke sige til mine smukke børn. Jihanne, som allerede fra etableringen af legens 

orden hele vejen igennem har leget med forskellige former for eksklusion, er nu ikke længere 

optaget af at smide børn ud af skolen, men ud af familien. Der er ikke kun tale om en travestering af 

pædagogfiguren og barnefiguren, men nu også af morfiguren. Samtidig demonstrerer Jamila, 
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hvordan det lykkes hende at lade sit eget særegne bidrag, TikTok-legen, spille som en 

underlæggende kendingsmelodi under sin egen rolle.     

 På det tidspunkt har legen varet i halvanden time og er ved at ebbe ud. Men da vi mødes om 

påklædningsdukkekassen en uge senere, tages de samme tematikker og ord omkring klamhed, 

nøgenhed og udsmidning op. Samtidig kommer flere børn til fra 0.klasse. Børn, hvoraf de fleste på 

et eller andet tidspunkt har været henne og kigge på i løbet af denne første seance, og som nu er klar 

til selv at gribe en dukke.  

EKSKLUSIONSTEMATIKKER I OG OMKRING LEGENS ORDEN  
I ovenstående empirinære analyse har vi undersøgt legens travesterende egenskaber fra et pædagog- 

og et børneperspektiv. Vi har haft fokus på de børn og voksne, der ser ud til at nyde og mestre 

travestien og ikke de børn og pædagoger, der kommer i legevanskeligheder, når det groteske og 

inkongruente viser sig. Det har vi, fordi vi ønskede at undersøge travestiens potentiale for udvikling 

af pædagogiske legepraksis ved at inddrage børns viden om legens travesterende egenskaber. I 

pædagogperspektivet af analysen så vi, at pædagoger kan designe for leg på måder, der fremmer 

travesti, inkongruens og latter. Ligeledes så vi, at legens travesterende egenskaber primært udfolder 

sig – og næres - i relationen mellem det enkelte barn og pædagogen. I børneperspektivdelen så vi, at 

travestien indeholder leg med ondskab og eksklusion, og den bruges af børn inde i legens orden til 

at hengive sig til strid og latter. Vi har også set, at børnene accepterer den voksens deltagelse, når 

blot den voksne accepterer legens præmisser. I makrodelen af analysen skal vi forfølge 

eksklusionstematikker i legens orden ved igen at gå i dialog med det legeteoretiske afsnit og de 

teoretikere, der er præsenteret her. Vi skal samtidig se, hvordan eksklusionstematikker inde i legens 

orden står i forhold til eksklusionsprocesser, der involverer konteksten for legeordenen.    

Æstetisk sans og smagløshed i legens orden 
Æstetisk sans har vi side 148 defineret som et spørgsmål om at identificere mulige og umulige 

handlinger for pædagoger i forhold til en aktuel skolelogik. I det følgende undersøges den æstetiske 

sans, der udfolder sig inden for legens orden. Det gør vi med udgangspunkt i Gadamer og hans 

forståelse af begrebet mode:  

Et fænomen der er nært forbundet med smagen, er moden. Det element af samfundsmæssig 

almengørelse, der ligger i smagsbegrebet, gøres af moden til en bestemmende realitet. Men 

afvigelsen fra moden gør det tydeligt at den almengørelse, der tilkommer smagen, beror på 

et helt andet grundlag og ikke kun betyder empirisk almenhed. (dette fænomen er det 

afgørende for Kant). Selve ordet mode implicerer at det drejer sig om noget, der kan 

forandres (modus) i forhold til en bestående, social og adfærdsmæssig helhed. (Gadamer, s. 

40)  
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Gadamer taler om den aktuelle smag, moden, som noget, der almengøres og bruges som målestok 

for, om noget er godt og rigtigt. Moden indgår således som element i den æstetiske sans, vi tidligere 

har omtalt. I Påklædningsdukkelegen ser vi Jamila insistere på at inddrage modefænomenet TikTok. 

De øvrige børn svarer ikke på TikTok, men de svarer på Jamilas ide om at klippe bluserne op og 

tegne navler. Vi kan måske se denne bluseklipningspraksis som udtryk for en almengørelse af 

børnenes smag; en smagsdom over dukkerne og dukketøjets udtryk. De er så at sige i legen enige 

om, at det er god smag at gå med crop top og vise navle. Den voksne, som har besluttet sig for at 

anerkende legens orden som gældende, undlader at fælde en smagsdom på baggrund af, hvad hun 

måtte mene uden for legens orden. Eftersom vi befinder os i legens orden, hvor ting, relationer, ord 

m.m. kan skifte betydning, er der intet som helst belæg for at sige, at denne mode også uden for 

legens orden, falder i pigernes smag. Det kan være, og det kan ikke være. Det har ingen betydning. 

For legen er netop det sted, hvor børnene har mulighed for at lege med deres smagsdomme, 

travestere og trivialisere dem, skabe mening og meningsløshed i fuldstændig åbenhed, eftersom 

legen jo ikke skal føre til noget uden for sig selv.  

Mode skal dog jf. Gadamer ikke blot forstås som ydre fænomener som stil og fremtoning, 

mode handler i lige så høj grad om takt og tone. Om det sigelige og gørelige i en bestemt historisk 

periode, og om de afvigelser fra almengørelsen, der peger på, at vi med smag taler om et 

tidsfænomen. Her bliver travestien igen interessant.  

I casen ser vi gentagne eksempler på, at de, der deltager i legen, kommer med nye indspil. 

Vi ser, at disse indspil skaber røre, uro og latter. Vi ser også, at den voksne famler sig frem på 

samme måde som børnene inde i legens orden, men hun har også en voksenfornuft svævende over 

hovedet, hvorfor hun af og til tøver eller griner overraskende. Hun reagerer dér, hvor de fantasifulde 

påhit får viden og forestilling til at støde voldsomt sammen, og hvor de vender op og ned på det 

gode og det rigtige, skaber groteske billeder som rammer moralen. Det vil sige rammer hendes 

voksne æstetiske sans. Men påhittene rammer kun hendes æstetiske sans, fordi hun kan forestille 

sig, at de var virkelige. De leger med og provokerer hendes viden om, hvad der også findes i 

verden, uden for legens orden. Det samme sker for børnene. Nogle bliver ramt af det ene, andre af 

det andet. Det afhænger af inkongruensens styrke og er i dialog med det, vi alle sammen på en eller 

anden måde er klar over, man bare ikke kan sige og gøre. Det kan I ikke sige! Det er en dialog med 

almengørelsens bestemmende realitet. Påhittene bliver udtryk for det komplet smagløse. I denne leg 

med det komplet smagløse kommer vi hver især, mens vi leger, helt der ud på grænsen af det, som 

det overhovedet er muligt at forestille sig noget om, og vi reagerer med protest og latter. 
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Eksklusion som eksistentiel tematik i legens orden 
Noget af det, der rammer os i legen, er eksklusionstematikken. Lad os se nærmere på hvorfor den er 

så besnærende at lege med. Vi har, lige siden Nana i indledningen spurgte om, hvorfor leger de 

andre ikke med mig, haft opmærksomheden rettet mod eksklusion som en af de eksistentielle 

tematikker, som legen rummer. Med Julia Kristevas samtidsdiagnose i kapitel 5 så vi eksklusion 

som udtryk for en tidstypisk teknologisering, der tabuiserer det, hvorom vi intet sikkert kan vide. 

Kristeva bruger videre betegnelsen, abjektet, om det ekskluderede; dvs. om det forviste og 

bortkastede; alt det vi som samfund ikke anerkender som del af fællesskabet. Hun nævner som 

eksempler det misogyne, homofile og dysfunktionelle. På et individuelt – og psykoanalytisk - plan 

er abjektet forbundet med de, ifølge Kristeva, ret voldelige og skræmmende oplevelser af at være 

adskilte fra verden, fra den anden, som vi mennesker af og til får. Altså oplevelsen af at være et 

selv, overladt til sit eget jeg, sine egne drifter og orienteringer og i sidste ende til sin egen 

individuelle død. Den ultimative overflødighed. Eksklusionsoplevelser er eksistentielle, 

balancerende mellem viden og forestilling, og når vi leger med eksklusionstematikker, med det 

bortkastede og overflødige, kan vi komme i kontakt med vores egen sårbarhed, vores egen 

eksistentielle angst; angsten for at stå udenfor, angsten for at forsvinde. Det er i spejlingen af denne 

almene og medmenneskelige sårbarhed, at vi som menneskehed har mulighed for at mødes og 

udvikles (Kristeva, 1982; 2010; 2014; 2019). Det er essensen af anderledeshedens frihed.   

Det interessante er, at når vi trækker den eksistentielle angst og medmenneskelige sårbarhed 

over i legens orden, kan vi le ad den. Det gør vi med reference til Bakhtins ide om 

karnevalsfrihedens love og om latterens ambivalente og sociale karakter. For vi ler i legen af 

smagens relative karakter. Vi leger med forestillinger om, at al ting kunne være anderledes, og vi ler 

ad det, vi frygter, og af, som nævnt side 83, ”alt hvad der er truende”.  

Som vi ser i casen, er eksklusion og ondskab gennemgående temaer i legen. Men selvom det 

vi griner ad, er ondt, kan vi ikke kalde latteren ondskabsfuld. For den foregår inden for legens 

orden, hvor det bortkastede, tabuiserede, burleske og karnevalske; abjektet, gerne må være. Legens 

latter - hvor rå den end kan lyde - er en del af legeordenen og skal ikke føre til noget uden for sig 

selv. Eneste mål med latteren er at fortsætte den og fremkalde den. Dens funktion er flertydig, 

knyttet til det stemningsskabende og euforiske, men rummende en oceanisk dybde af alvor. Børn 

ved godt, at ondskab findes, og de ved også, at eksklusion, kræft, gadebørn osv. findes, men det er 

vanskelige fænomener at vide noget om. Travestien giver børn (og voksne) mulighed for at lege 

med deres forestillingsevner og le af det tabuiserede. Som vi så i casen, er travestien ofte så grotesk 
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og overrumplende, at den skaber latter. Samtidig så vi i kapitel 5, at legeordenens latter er 

inkluderende. For den giver os en oplevelse af at skabe og modulere legestemninger sammen med 

andre i et absolut nærvær.  

I casen deltager den voksne i den karnevalske latter, og hun anerkender selv de mest absurde 

og rå påhit. Hvorvidt det har betydning for børnenes deltagelse, kan vi ikke vide. Vi kan antage, at 

det kan skabe en form for tryghed, at hun sidder der. Hvis nu det bliver for groft. Eller vi kan 

antage, at det faktisk er sjovt, at hun sidder der, fordi hendes voksenperspektiviske indspil er 

groteske på en anden måde end de, der kommer fra børnene selv. Vi ved helle ikke, om børnene 

bliver mere og mere fantasifulde og groteske i forsøget på at høste den anerkendende latter fra den 

voksne, men vi kan formode det. For det empiriske materiale viser, at det er de samme børn, der 

kommer løbende for at være med, da empirijeget næste gang trækker kassen med 

påklædningsdukker frem. Det er, som om vi med legen har fået en særlig relation. Dog kommer der 

også nye børn til anden gang. Nemlig nogle af de lidt yngre børn, der har været henne at kigge på 

første gang.   

Imidlertid er det også risikabelt for den voksne at give sig hen til legen, til den pirrende 

valgfrihed og til latterfriheden sammen med børn. For empirijeget kunne på et tidspunkt have fået 

Jamila til at føle sig ekskluderet af den voksne, hvis ikke Jamila havde fanget, at det var dukken, der 

blev til grin og ikke hende selv. Heldigvis forstod Jamila karnevalsfrihedens love om, at latteren 

inkluderer alle; vi griner sammen, men vi kan også alle sammen lige pludselig blive genstand for 

latteren. Når det sker, når ens dukke, som Jamilas, gøres til genstand for latter, må man svare på det 

indefra legens orden. Man må bruge den hån, man rammes af til at ordne legen videre med. Det gør 

Jamila, idet hun påtager sig rollen som elevrådsformand. En rolle, der dur for legen, for legen er 

kontekstualiseret til at foregå i en skole. Heldigvis for empirijeget er Jamila en erfaren leger, som 

kan finde ud af at tage del i legens orden, også når den svinger rundt og rammer hende. Jamila 

trækker sig kortvarigt over i konstruktionslegen, hvorfra hun forbereder sit comeback til rollelegen. 

Det ser ud til, at Jamila således mestrer den konstant truende eksklusion fra legen ved at pendle 

mellem de to legeordner, konstruktionslegen og rollelegen. Det overblik eller den legeerfaring har 

Nana i Cafelegen ikke. Hun falder ud af legens orden uden helt at forstå hvorfor eller hvordan, og 

hun er ikke i stand til at finde på noget, som legen kan bruge i dens fortsatte ordning. Kan ét 

problem for Nana være, at hun ikke kan kontekstualisere legen? Ville det have hjulpet hende, hvis 

designet indeholdt billeder, film eller fortællinger om cafeer? Eller ville det have hjulpet Nana, hvis 
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vi havde været flere voksne i legen, således at én kunne gribe øjeblikket og modulere en 

legestemning sammen med Nana? 

Eksklusionstematikker i kontekstualiseringen af legens orden 
Eksklusionstematikker i legens orden omfatter altså de tematikker, der opstår inde i legens orden, 

når ideer og forestillinger, der indeholder abjekter, travesteres og spilles ind, hvorefter det må indgå 

i den vedvarende ordning af legen, som de deltagende legere tager del i. Men eksklusionstematikker 

opstår også dér, hvor legens orden står i forhold til sine omgivelser, og som en helt konkret 

oplevelse hos den enkelte af at være udenfor legen. Som voksen, der deltager i leg, tager man del i 

denne kompleksitet, idet man både skal anerkende anderledeshedens og frihedens latter i legens 

orden, men samtidig kere sig om det enkelte barns legevanskeligheder, uanset om disse 

legevanskeligheder skyldes et barns manglende legeerfaring, eller den særlige kontekst for leg som 

skolen udgør.   

Som vi har set i mikroanalysen deltager empirijeget i legen med børnene i kraft af dels et 

design for leg og dels en vilje til at give sig hen til den leg, der måtte opstå. Med dukkerne 

kontekstualiserer hun legen som en skoleleg, og dernæst hengiver hun sig til de legeordener, der 

etableres. Hun tager del i den pirrende risiko omkring de uendelige valgmuligheder, lader sig 

højlydt forbavse og deltager i ordningen af legen i et absolut nærvær. Men hun træder også af og til 

ud af legens orden af hensyn til den virkelige skolekontekst. Det gør hun, fx da der kommer en 

forælder. Det eksempel, jeg nævnte side 46, om at forlade legens orden for at forklare en mor noget 

om, hvad vi leger, er fra Påklædningsdukkeeksperimentet. Ligeledes er der i empirien eksempler på, 

at empirijeget undervejs i legen standser op for at fortælle om legen til en pædagog, der kommer 

forbi. Fx da nøgenhedstemaet udvikler sig til et højlydt laden-som-om-skænderi om nøgne 

pædagoger, eller da pædagogdukkerne på et tidspunkt begynder at true børnedukkerne med død. 

Empirijeget orienterer sig altså ud af legens orden i situationen. Det gør hun af respekt for de 

mennesker, forældre og pædagoger, hvis livsverden, hun har bevæget sig ind i. Men også fordi hun 

bliver usikker på, hvordan hendes legepraksis med børnene opfattes, og fordi hun ikke har 

skolelogikken siddende på rygraden. Når hun gør det, høster hun reaktioner på legen fra de andre 

voksne, og vi har set moren acceptere og svare på legen. På samme måde gør pædagogerne. I ingen 

tilfælde møder legen faktisk fordømmelse eller moralisering. 

Efterfølgende, efter at empirijeget har leget med børnene, gennemgås filmene fra 

legeseancen, og cases formuleres. Disse cases, som bringes tilbage til pædagogerne, tager 

udgangspunkt i de øjeblikke, hvor empirijeget kommer i tvivl om sin legepraksis i forhold til 
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skolekonteksten. Casen herunder viser eksempelvis, hvordan hun opfordrer et barn til at bryde 

skolens regler. Casen præsenteres for pædagogerne som følger:    

Børn er i gang med en navneleg om at hedde Vindrue, Jordbær m.m. Jeg sætter mig mellem 

dem med min kasse med dukker. Jeg begynder stille og roligt at pakke mine dukker ud. 

Børnene nærmer sig og går i gang med at pille og spørge, om de må det ene og det andet. Vi 

roder lidt rundt sammen i bunken af tøj og hår og klæbegummi. En dreng med en kost stiller 

sig og kigger. ”Må jeg være med bagefter?” spørger han ivrigt. Jeg siger ja. Han bliver 

stående. Han siger duksearbejde tager lang tid. Jeg siger. ”Du skulle hellere tage og sætte 

dig og lege med os”! 

Empirijeget fortæller videre, at det var svært for drengen at slippe kosten, for han havde jo fået 

besked på at feje. Hun beskriver, at hun selv blev usikker og endte med at overtage kosten og 

fejejobbet, så han kunne lege. Pædagogerne på begge skoler udtrykker forbavselse over, hvor meget 

de voksnes regler forstyrrer legen, og hvor svært det var for drengen at slippe. Men Majbritt fra 

Brumbassen tilføjer, at man som voksen skal tage ansvar for andre voksnes regler, uanset hvor 

dumme de er. Man skal ikke lade barnet sidde med uroen. Markus tilføjer et eksempel med et barn, 

der var bange for at blive beskidt af hensyn til sine forældre, og hvor Markus lovede barnet at tage 

samtalen med forældrene. I begge tilfælde er der altså tale om, at andre voksnes regler – regler der 

hører til andre logikker end legens - kan være ekskluderende for et barns legedeltagelse, og at 

pædagogen må handle uden for legens orden og afklare konteksten for barnet.      

 En anden case, som empirijeget præsenterer pædagogerne for, handler om, at hun på et 

tidspunkt stoppede en gruppe børn, der legede højlydt med de Ipads, hun brugte til at optage 

seancen med. Efterfølgende mente hun selv, det var en form for eksklusion. Mette mente ikke, det 

var en eksklusion af børn, men af en bestemt legepraksis. Altså kan man som pædagog godt 

ekskludere visse legepraksisser fra en bestemt leg for ”ellers ville nogle af de andre børn måske 

ikke kunne blive i legen” (90). De overvejelser, vi derefter sammen gør os, er noteret i referatet 

som:  ”Der er ofte altid nogen, der står uden for legens orden, og det er en del af legen, som man 

må forholde sig til og navigere i – som pædagog og barn” (90). Her er tale om, at en voksen på 

kanten af legeordenen, må vurdere, om der er legepraksisser og legemedier, der skal ekskluderes fra 

en bestemt leg. Ikke fordi der er en tom regel i skolen, om at man ikke må larme eller lege med 

Ipads, men for at give en bestemt gruppe børn deltagelsesmuligheder i lige præcis denne leg. 

 Begge disse cases handler om, hvordan empirijeget manøvrer i situationen i forhold til 

eksklusionsspørgsmål, der udspiller sig i krydsfeltet mellem legeordenen og skolelogikken. Her 

kom pædagogerne med mange indspil, og disse indspil positionerer pædagogen forskelligt i forhold 

til legens orden, men altid med børns legedeltagelse som mål for handlingerne. I slutningen af det 
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teoretiske afsnit i kapitel 5 spurgte jeg, om pædagogisk legepraksis fordrer at pædagogerne giver sig 

hen til legen på lige fod med børnene – hvilket jeg altså selv prøvede af – eller om det tværtimod 

fordrer at man indtager andre positioner – hvad jeg også kom til i forbindelse med prototyperne på 

legeeksperimenter. De handlinger pædagogerne foreslår, ser ud til langt hen ad vejen at positionere 

pædagogen på kanten af legens orden, hvorfra han eller hun kan hjælpe med at trække legen i en 

bestemt retning og justere på den i forhold til specifikke børn. Men der er også handlinger, der 

indikerer en position uden for legens orden, nemlig i forældresamarbejdet eller i det kollegiale 

samarbejde med de pædagoger eller lærere, som har givet børn regler, som man af legehensyn i 

situationen tillader børn at bryde.  

De cases, jeg fortalte om empirijegets handlinger inde i legens orden og om hendes og 

børnenes leg med travesti, ondskab, nøgenhed og udsmidninger, fik ikke rigtigt kommentarer. 

Reaktionerne kom mest som spredte latterudbrud eller som tavshed. Det skyldes måske, at det netop 

er vanskeligt at formidle eller forestille sig den stemning, som en legesituation rummer. Den kan 

ikke deles. Derfor kan det være vanskeligt at mene noget om en legesituation, man ikke selv har 

været i. Som jeg skrev indledningsvis, ved vi selv, om en leg er god, når vi deltager i den, men vi 

kan ikke vide det, når vi står udenfor. Og som Terese gav udtryk for i slutningen af analysen om fri 

leg i kapitel 8, kan vi mærke egne og andres grænser inde i legens orden, men ikke når man står 

udenfor. Derfor er det naturligvis svært at svare på andres legeoplevelser og på, om man som 

voksen skulle have grebet det anderledes an. Men de manglende verbale svar kan selvfølgelig også 

skyldes, at der ikke er nogen, der har lyst til at kritisere empirijeget. Hvis vi sammenligner med de 

reaktioner, som Anton fik på sine eksempler på leg med ironi og ondskab, kan vi se, at også her 

reagerede de andre pædagoger med latter. Her var latteren dog noget mere overrasket og rå og 

indikerede, at Anton fortalte om noget, der var lige på grænsen. Sagt med andre ord antydede den 

overraskede latter, at Anton – i hvert fald i sine fortællinger - bevægede sig på grænsen af 

pædagogprofessionens aktuelle mode. Altså på grænsen af tidens moral om det passende i 

pædagogers omgang med børn samt tidens forestillinger om takt og tone i pædagogfagligheden. Når 

Anton derfor som reaktion på sine kollegers reaktion siger, at han har lyst til at gå den anden vej 

også, kan vi med god ret spørge om, hvad det er for en vej, han har lyst til at gå væk fra? Og vi kan 

se ytringen som en afvigelse fra modens bestemmende realitet og som et ønske om at skabe 

forandringer.   

Eksklusionstematikker, der udspiller sig i krydsfeltet mellem legeordener og skolelogikker, 

er væsentlige, når vi undersøger de vanskeligheder, legen og de enkelte legere kan have i en 
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skoleramme. De er også lettere at diskutere og reflektere over end de eksklusionsoplevelser, vi har – 

og skaber, når vi som voksen bevæger os ind i legens orden sammen med børnene. Men vi har brug 

for at vide mere om pædagogers oplevelser i leg og om de positioner, de spontant indtager i forhold 

til legen, og vi har brug for at vide mere om, hvordan pædagoger i leg oplever deres faglighed. For 

heri ligger angiveligt et pejlemærke for forandringsmuligheder i den pædagogiske legepraksis. 

Derfor skal vi i den tredje analyse undersøge, hvordan codesignprocesserne omkring det 

legerefleksionseksperiment, der hedder Dramatisk refleksion, synliggør væsentlige aspekter af 

pædagogernes faglige selvforståelse. Desuden skal vi se på, hvad det er i det eksperiment, der ser ud 

til at skabe transformative oplevelser for pædagoger og forsker.   
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KAPITEL 10 

DELTAGELSE SOM INDLEVELSE 
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Figur 58. Dramatisk refleksionseksperimentet. Øverst fra den 1. iteration, hvor designet afprøves med begge 

pædagogteams. Nederst fra den 5. iteration, hvor pædagogaktøren forsøger at overbevise barneaktøren om, at der er en 

god leg i gang. 
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Hvor de to foregående analyser undersøger legeforståelser, som forskellige legeeksperimenter 

blotlægger, tager denne analyse specifikt fat i det legerefleksionseksperiment, Dramatisk refleksion, 

der involverer pædagogers oplevelser af legeeksperimenter. Der spørges særligt til, hvordan 

betydninger af det pædagogiske kommer til udtryk. Dette for at undersøge i hvor høj grad et 

legerefleksionseksperiment, som er kropsligt involverende, kan forløse viden og indsigt om det 

faglige værdigrundlag og udpege retning for forandringer.   

Det analytiske og empiriske objekt 

Det analytiske objekt er deltagelse i betydningen at vise deltagelse. I denne betydning er begrebet 

semantisk beslægtet med begreberne empati, medfølelse og indlevelse. Af disse forgrundes i 

analysen begrebet indlevelse. Deltagelse som indlevelse er et empirisk begreb, men til forskel fra 

det empiriske begreb fri leg, optræder dette ikke specifikt i min empiri. Det er et empirisk begreb, 

som anvendes analytisk til at undersøge væsenstræk ved udviklingen af pædagogisk legepraksis, 

sådan som denne udvikling fremtræder, når pædagoger dramatiserer deres oplevelser med børn fra 

legeeksperimenterne. Begrebet udstikker et særligt forhold mellem pædagogen og barnet i 

dramatiserede legesituationer, og det afgrænser dermed også kvaliteter i samspillet mellem de 

virkelige pædagoger og børn i leg. Det særlige forhold korresponderer med projektets definition af 

pædagogisk praksis som beroende på en særlig pædagogisk barnesans. Den hovedkode, der ligger 

til grund for analysen, er børns verden, mens underkoderne er at vise deltagelse og skift i position. 

Der spørges i analysen til, hvad det er for et drama, legesituationer udgør for pædagoger, og 

hvordan indlevelse viser sig.  

Det empiriske objekt er det dramatiske refleksionseksperimentet. Der tages udgangspunkt i 

en case fra den 3. iteration, men inddrages materiale fra de øvrige iterationer.  

DRAMATISK REFLEKSION SOM LEGEREFLEKSIONSEKSPERIMENT  
Dramatisk refleksion er, som nævnt i kapitel 6, skabt med inspiration fra Konstantin Stanislavskij 

og med udgangspunkt i en fælles afsøgning af refleksionsformer, som har til hensigt at sætte børns 

oplevelser og reaktioner i leg i forhold til pædagogens handlinger. Eksperimentet knytter an til den 

generelle praksisinteresse for børns oplevelser og perspektiver, men følger ligeledes op på nogle af 

de spændinger, der har vist sig undervejs i projektet. Spændinger, som trænger sig på, idet 

forståelsen af fri leg som voksenfri overskrides, og idet vi begynder at designe for leg og 

eksperimentere med at finde positioner, hvorfra pædagoger kan tage del i legen uden at overtage og 

styre.    
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Der sidder to børn på en træstamme 
Den følgende case er en pædagogoplevelse fra 3. design for leg og foregår på Brumbasseskolen. 

Oplevelsen, som skal dramatiseres, er Majbritts, og den fortælles som en praksisfortælling sådan:  

Jeg har en situation nede fra skoven med de der insekthoteller, hvor der sad en dreng på en 

kæmpestor væltet træstamme, og han sad og bankede det der døde, trøske træ af, fordi det 

skulle bruges til at putte ind i noget andet. Men så på den samme træstamme, var der et 

andet barn, der var ved at bygge sådan meget sirligt et insekthotel med nogle tomme 

sneglehuse på rad og række og med lidt mos ovenpå, Altså sådan meget … og det blev 

megaforstyrret af de der små stykker træ, der fløj om ørerne på ham. Han kom og hentede 

mig, for så skulle jeg hjælpe, og den anden dreng han var bare sådan NEJ, nu sidder jeg 

lige her og banker, og jeg er faktisk ved at lave et stykke seriøst arbejde. Den fik jeg 

simpelthen ikke …. Den kunne jeg faktisk ikke helt få løst. Dels fordi ham, der sad og 

bankende, han var så optaget, at han ikke kunne se andet end sit eget projekt. Ja (31) 

De øvrige pædagoger medgiver, at ”den er svær”. Empirijeget svarer: ”I skal ikke finde løsninger” 

og begynder at sætte scenen med to stole til børneaktørerne og en til pædagogaktøren. Der er straks 

to pædagoger, der gerne vil spille de to børn. Det er sværere at finde en til at spille pædagogrollen. 

Den empiriske-jeg afviser Majbritt med en begrundelse om, at ”vi har snakket om, det er sjovest at 

prøve at sætte sig ind i en andens pædagogs sted”. Jeanette, som spillede pædagog den første gang, 

supplerer: ”Det var i hvert fald den oplevelse, jeg havde. At det gav faktisk noget, at man sad der 

som en anden”. Til sidst siger empirijeget ”Kom så, Kim”. Så bliver det Kim. Herefter fordeles 

fokuspunkterne krop, materialer, omgivelser til det reflekterende team.  

 Empirijeget giver signal til start: ”Alle kender situationen. Fyr løs!” Carla, som er den ene 

barneaktør, griber opfordringen og begynder at forklare, hvad hun er i gang med: ”Jeg sidder stille 

og roligt og vil gerne lave det her.” Majbritt, som jo oplevede dilemmaet og har fokuspunktet krop, 

indleder herefter en dialog med den anden barneaktør, Asker, som spiller det bankende barn 

Majbrit: ”Jeg vil godt starte med at spørge Asker … Det er lidt svært, du er rigtig godt i 

gang, øh… 

Asker. Jeg har mit projekt 

Majbritt. Hvordan har du det når pædagogen spørger dig om du måske kan prøve at banke 

på den anden side? 

Asker. Jeg har mit projekt, jeg gør det på min måde, det skal pædagogen ikke blande sig i. 

Majbritt. Nej…. Hm, men hvordan føles det inden i dig, Asker? 

Asker. Jeg har det meget godt inde i mig selv, for jeg er i gang med mit projekt, og det er jeg 

ret godt fordybet i, så kan de andre bare blande sig udenom. 

Tanja. Carla, hvad hører du, når du sidder ved siden af Asker.  

Carla: Han larmer, og han fylder, og det gør han altid, og jeg er træt af, at jeg ikke kan få 

lov til at lave noget i fred, og der er så mange træer i den her skov. Men det er typisk Asker.  

Der grines. 

Carla: Jamen det er altså altid laveste fællesnævner, jeg er træt af det efterhånden 

Hå hå hå, er der nogen, der griner (som om de synes det er groft, men sjovt) (31) 
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Først og fremmest kan vi se, at pædagogerne griber ideen om at dramatisere og kaster sig ud i 

eksperimentet, omend det er svært at afsætte pædagogrollen. I første omgang er det barneaktørerne, 

der træder i karakter. Vi ser også, at dobbeltrollen: barnet/kollega-Asker, giver Carla mulighed for 

at drille og dermed bidrage til en munter stemning. Der er generelt meget latter.  

Det reflekterende team indleder med at spørge ind til de to børneaktørers oplevelse. Hvad er 

de er i gang med? Hvordan er det at være i skoven? Hvad sanser de? Børneaktørerne beskriver 

deres oplevelser, og de følger op med bemærkninger som:  

Carla: Jeg synes ikke, det er urimeligt, det jeg beder om  

Eller:  

Asker: Jeg synes faktisk, jeg er godt i gang, jeg skal ikke flytte mig. 

Ud over at påpege deres ret til at være der, giver børneaktørerne også en ekstra skalle til deres 

position i forhold til den anden: ”Han ødelægger det bare med den måde, han er på”. Herefter 

skifter Per fokus og spørger pædagogaktøren:  

Per: Kim, hvilken frustration har du lige nu? 

Og i svaret får det egentlige dilemma mulighed for at udfolde sig.  

Kim: Det er svært at handle i. De er begge så stædige, at ingen af dem vil flytte sig, ingen af 

dem vil give sig. 

Dilemmaet ser ud til at handle om, at Kim skal finde en handling, som kan få ét af børnene til at 

flytte sig, men det er vanskeligt, fordi de begge er stædige. Efterfølgende uddyber han, hvordan han 

vil prøve at få det til at ske, men også hvad han frygter:  

Det kan jo ende med magtanvendelse. I tilfælde af at Carla skulle føle sig truet. Men sådan 

er det jo ikke nu, så man kan ikke rigtigt gøre noget. Andet end at appellere til … jeg vil 

appellere til Asker. Jeg vil appellere, om jeg kan finde en anden stamme, som han kan slå 

bark af.  

Forslaget kommer tøvende. Som om han godt ved, at Asker vil nægte, hvad han da også gør. 

Interessant er det, at Kim ser ud til at frygte, at situationen kan ende med magtanvendelse. Betyder 

det, at han tolker situationen i Majbritts fortælling som en konflikt? Et andet og mindst lige så 

interessant spørgsmål er, hvorfor appellen, den verbale appel, er den eneste mulige handling, Kim 

får øje på?   

Mens Kim vrider sig på sin stol, sidder de to børneaktører og smiler. De breder sig på deres 

stole og ser fornøjede ud. Når de taler, påtager de sig overdrevent vrede eller afvisende udtryk, 

vender sig halvt væk fra hinanden og fra Kim med korslagte arme, og de taler højt og surt. Det skal 

tilføjes, at den samme forskel mellem barneaktører og pædagogaktører ses under alle iterationer. 

Men nu begynder forslagene fra det reflekterende team at komme i en lind strøm:  
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Jeanette: Carla, er der noget af det materiale, som Allan sidder og banker ud, som du 

eventuelt kan bruge? 

Carla afviser. Siger hun har materiale nok. 

 Per til Carla: Sidder du med en følelse af at være overset? 

Carla afviser igen. Hun har det fint, vil bare gerne have ro. Kim griber dette følelsesaspekt: 

Jeg tænker bare på, om jeg skulle spørge ind til Asker, om du har opdaget, at Carla faktisk 

er ked af det? At hendes ting bliver ødelagt af, at du sidder og hamrer på stammen. Har du 

opdaget, hun er ked af det? 

Asker. Nej. Det har jeg egentlig ikke 

Kim. Nej? Så kan du kigge på hende, så kan du se, hun sidder og græder lidt.  

Carla laver en hulkelyd 

Kim. Og hun sad her også først, så du ødelægger jo på hendes ting hver gang, du slår.  

Asker. Det kan vi jo godt lige diskutere, om hun sad her først, det mener jeg, at jeg gjorde.  

Latter. 

Således fortsætter det. Der er i lang tid ikke noget, der bevæger situationen. Altså der er ikke noget, 

der bevæger de to barneaktører, som hver for sig fastholder deres behov for og ret til at have deres 

egne legeoplevelser. Pædagogaktøren sidder ligeledes fast og fraviger ikke den intention, der lå i 

appellen til Asker om at flytte sig.   

Dramaet i situationen 

Da jeg nu har valgt, at kalde eksperimentet for dramatisk refleksion, vælger jeg også at anskue det 

empiriske eksempel med dramaturgiske briller. Hermed kan vi undersøge, hvad det er for et 

hverdagsdrama, der kommer til at udspille sig mellem de tre pædagoger på scenen og deres 

publikum. Vi kan for det første se, at de tre aktører i deres improvisationer svarer hinanden og det 

reflekterende team med udgangspunkt i pædagogteamets fælles kendskab til tilsvarende 

hverdagssituationer. Situationer som genkendes som svære. Vi kan se, at legesituationen fremstilles 

som en potentiel konflikt. Idet vi anskuer situationen dramaturgisk, bliver ordet konflikt imidlertid 

til en stilistisk betegnelse for den struktur, hvorom et dramas kerne udspiller sig. Det bliver 

dramaets knudepunkt, som kan henholdsvis strammes eller forløses. I den dramatiske refleksion 

kommer de tre spillere - fordi vi rammesætter refleksionen som en scene - til at etablere en 

dramatisk konflikt, som står i et mimetisk forhold til deres pædagogiske hverdagspraksis. De 

fremstiller så at sige en spontan måde at forstå og agere i situationen på, hvori de inddrager deres 

erfaringsviden såvel som de pædagogfaglige værdier, som deres professionelle virke hviler på. 

Hermed spiller de sig frem til et bud på, hvad situationen kan handle om, og det gør de ved at 

respondere på hinandens replikker. Fordi de indlever sig i rollerne, fordi de søger at skabe mening i 

den situation, de er placerede i og med den rolle, de har fået, kommer de også til at optrappe den 
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dramatiske konflikt. Det gør de ved at søge, finde og fastholde deres roller. Herigennem skærpes 

konflikten, og stridspunktet tydeliggøres. Det, der spilles frem som dramaets centrale plot, bliver: to 

børn med stærke viljer har bestemt, de vil lege på den samme træstamme, men hver for sig, 

pædagogen handler ved at appellere til det ene barn, om at han – af moralske grunde - bør flytte sig, 

og barnet nægter. 

Det reflekterende team som græsk kor  

En dramaturgisk analyse tilbyder os et perspektiv på Majbritts oplevelse. Vi ser et genkendeligt plot 

udspille sig i iscenesættelsen. Lad os i en videre leg med dramaturgien undersøge det reflekterende 

team, som om det var et klassisk kor i en græsk tragedie. Det græske kor bestod af en række 

udvalgte borgere, som indgik i spillet, og som med deres korsang rammesatte og repræsenterede en 

række samfundsmæssige og familiemæssige normer, som publikum kunne genkende og indleve sig 

i. Disse normer pegede i forskellige retninger, udstak forskellige sandheder, afhængig af om koret 

besang statens eller individets perspektiv. En handling, forstået i lyset af det græske drama, vil altid 

repræsentere én af mindst to uforenelige sandheder, hvorfor enhver handling indeholder en 

krænkelse af en anden sandhed. Det er heri, det skæbnebetonede i den græske tragedie viser sig. 

Den dramatiske handlings immanente krænkelse. Det iscenesatte valg mellem uforenelige 

sandheder. Dramaets protagonist er tvunget til handling og viser, hvordan handling på en og samme 

gang repræsenterer det gode og rigtige og det krænkende og forkerte. Da handlinger i et drama er 

irreversible og har konsekvens, fører de uvægerligt til protagonistens undergang, til døden. Alt det 

kan publikum forudse og leve sig ind i, da koret løbende har ridset situationen op. Det er 

kompleksiteten i de uforenelige valg af handlinger, som udgør dramaets substans, og som gør 

dramaet genkendeligt som tragedie.25 

Idet vi anskuer det reflekterende team som et kor, kan vi undersøge den immanente 

krænkelse i den handling Kim vælger: den moralske appel. Det gøres ved at spørge til, hvad det er 

for pædagogiske idealer – sandheder - koret gennem deres spørgsmål og spontane reaktioner 

bidrager til at blotlægge. Således viser der sig et ideal om at respektere ethvert barns grænse og 

oplevelse. Idet Asker siger, at pædagogen ikke skal blande sig, opgiver Majbritt fx sit forslag om, at 

han kan banke på den anden side. I stedet spørges til hans oplevelse. Da begge børn efterfølgende 

                                                           
25 Denne måde at forstå dramaet på stammer fra Hegels æstetik (Vorlesungen uber die A.sthetik I-III). Med 
eksempelvis henvisning til Antigone viser han hvordan dramaet opstår som en kollision mellem to uforenelige love 
eller normer: respekten for kongens lov og respekten for familiens ære. Idet Antigone som enkeltindivid handler, vil 
hun krænke den ene. Jeg inddrager ikke Hegels æstetiskforståelse, men påpeger dramaets evne til at blotlægge den 
kompleksitet som handlinger er indlejrede i, de modsatrettede normer og uforenelige hensyn.     
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hævder, de har ret til deres oplevelser, gives de ret. Koret begynder at søge løsninger, og i disse 

viser sig et ideal om børn, der samarbejder: kan du bruge Askers bark. Sandsynligvis fordi 

samarbejdet repræsenterer en harmoni, hvormed de to børns ret respekteres ligeværdigt. Vi ser 

ligeledes et ideal om, at børn ikke må opleve sig uden pædagogisk hjælp: føler du dig overset, 

hvilket korresponderer med en grundlæggende pædagogisk værdi om, at alle børn skal ses og høres. 

Disse normer for børns samvær og for børn og pædagogers samvær, afføder spørgsmålet om 

pædagogens frustration, som af Kim beskrives som svært at handle i. Hvorvidt Kim fornemmer 

handlingens immanente krænkelse, kan vi ikke vide. Derimod må vi antage - idet vi har 

transformeret en oplevet situation til et drama, som Kim er hovedperson i – at vi også har placeret 

ham i en situation, der kræver handling.  

Selve ordet drama betyder på oldgræsk den handling, der udføres. På latin hedder det actio, 

det ord – hvis rod – findes i vor aktivitet, akt, aktør. Et drama på scene er altså en handling 

der udføres for vore øjne, og skuespilleren bliver i det øjeblik han træder ind på scenen en 

handlende; en aktiv person.  (Stanislavskij, 1940, p. 55) 

Kim er tvunget til handling; han må træffe et valg. Korets meget kontante spørgsmål om graden af 

frustration, peger på det genkendelige i dramaet. Oplevelsen af frustration over at skulle træffe 

umulige valg er velkendt for alle medvirkende. Dramaets handlekrav spejler den pædagogiske 

handletvang, som vi med reference til van Manen side 35 udlagde som en fordring i pædagogiske 

situationer. Pædagoger er nødt til at handle, også når de ikke ved, hvordan de skal handle, og det er 

svært. Den handling, Kim vælger, er: jeg vil appellere til Akser om at flytte sig. Heri udrulles 

dramaet, som vi nu kan se som den tragedie det er, i kraft af handlingens immanente krænkelse. 

Hensynet til Asker må vige for hensynet til Carla. Pædagogen vrider sig på stolen og henter støtte i 

ideen om, at det jo kunne udvikle sig til magtanvendelse. Bemærkningen fungerer som en art belæg 

for den valgte handling. Noget kunne ske, som ville være potentielt værre for Asker.  

Koret i den dramatiske refleksion har en funktion mere i kraft af dobbeltrollen 

kor/publikum. Ud over at være fødselshjælper for de pædagogiske idealer, der sætter rammen for 

konflikten i dramaet, bidrager de til stemningen omkring seancen. Vi ser eksempelvis, at der 

appelleres til korets latter og overraskelsesreaktioner, når rollerne får en ekstra tand. Korets hå hå 

hå indikerer en moralsk klangbund og markerer eksempelvis, at Carla er lige lovlig grov over for 

Asker. Men heri ser vi også, at Carla i sin improvisation griber til en travestering af barnerollen. 

Hun leger med den, gør den grov – om end den ikke kommer på højde med de travesteringer af 

pædagogrollen, som børn i Påklædningsdukkeeksperimentet finder på. Alligevel er den ond nok til, 

at koret reagerer. Carla angriber Askers personlighed. Det er ondt. I hvert fald fra et 
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voksenperspektiv uden for legens orden. Vi ser altså, at især barneaktørerne griber anledningen til at 

lege med deres roller og fremkalde latter. Søger de også at fremkalde sympati med deres respektive 

roller? Vi fornemmer en spænding, og vi forstår, at denne leg med roller har en dybt alvorlig 

klangbund. Skal én af de to virkeligt ud af legen for den andens skyld? Er pædagogens handlinger 

begrænset til at vælge mellem den, der må lege videre, og den der skal ekskluderes?  

Det magiske hvis og indlevelsens karakter 

Dramatisk set handler indlevelse om at leve sig ind i en rolle. Det er så at sige kernen i 

Stanislavskijs teori og det, der kendetegner ham som skaberen af det naturalistiske teater. 

Den virkelige kunstner må aldrig give sig med at ’gengive’ følelsernes ydre udtryk eller 

figurens ydre ejendommeligheder. Han giver sig ikke af med at ’spille komedie’ efter det 

almindelige skuespillerritual, men han lever, ægte og menneskeværdigt. Det går 

overhovedet ikke at spille følelser, spille mennesker; man må leve i følelserne, leve i 

mennesket. (Stanislavskij, 1940, s. 60). 

 

At spille en rolle er helt konkret at leve sig ind i et andet menneske og de følelser, som dette 

menneske udtrykker. Det er ikke nok at fremstille den anden, man må leve i ham - i hans følelser. 

Dette gøres ved, at den spillende skaber sig adgang til den sensitive hukommelse gennem brugen af 

’det magiske hvis’. Ordet hvis besidder nemlig en magisk kraft til at åbne for den spillendes 

forestillingsevne eller indbildningskraft.  

Hemmeligheden ved den uhyre virkning, som ordet HVIS udøver, beror ikke mindst derpå, 

at det aldrig taler om noget, der virkelig foreligger, aldrig om det der er, men udelukkende 

om noget, der kunde være … HVIS … Det ord slår aldrig noget fast. Det stiller kun et 

spørgsmål. Og det er det, skuespilleren prøver at svare på (Stanislavskij, 1940, s. 70).  

 

’Det magiske hvis’ refererer således til den forestillingsevne, som den spillende skal bruge til at 

indleve sig i en rolle. I det konkrete tilfælde er det de spillende pædagogers forestillinger om at 

være henholdsvis et barn med stærk vilje og en handlende pædagog. Vi ser, hvordan Asker og Carla 

forestiller sig, hvordan ethvert af de to børn oplever sig i leg. Korets spørgsmål får dem til at 

forestille sig lyden af Askers hamren og fornemmelsen af at være fordybet og forstyrret. Den 

enkelte aktør udforsker jf. Stanislavskij handlingsintentionerne i sin egen rolle ved at søge indad 

efter oplevelser, den spillende selv har haft, og herigennem forestille sig, hvordan det er at være en 

anden. I eksperimentet her er alle aktørerne i virkeligheden pædagoger. Det er således deres 

pædagogperspektiv, der er udgangspunktet for indlevelse i henholdsvis barneaktøren og 

pædagogaktøren. Derfor repræsenterer barneaktøren til en vis grad antagonisten for den spillende 

pædagog. I den forstand at den erfaring, den spillende pædagog drager ind, er fra de utallige 
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situationer i hverdagen, hvor han eller hun har haft en oplevelse af, at børn vil noget andet end 

han/hun selv. Vi kan sige, at barneaktøren repræsenterer pædagogens andethed; det der er 

forskelligt fra ham selv, og derfor giver rollen de spillende en mulighed for at slippe deres 

forestillingsevne og kreativitet løs. Det gælder naturligvis særligt børneaktørerne. 

Ved at inddrage de øvrige iterationer af dramatisk refleksionseksperimentet får vi af Mette, 

som spiller barn under anden iteration, et indblik i, hvordan indlevelse i barnerollen foregår:  

Mette: Jeg gætter jo også bare. Jeg var der ikke selv, og jeg kender ikke det her barn 

megagodt, men jeg kender bare … den ... skuffelsen i børn, jeg har set nogle gange, hvor 

man skal lave noget (i gang med at bygge et hus), men der skal lige ligge en skitse først (35) 

 

Mette tager altså udgangspunkt i barnets ekspressive kropssprog. Hun kender barnets kropslige 

udtryk for skuffelse, og hun tolker dette kendskab ind i sin rolle. Om fremkaldelsen af den sensitive 

hukommelse siger Stanislavskij videre:  

Hvad der hedder følelser og sjælelige oplevelser er flygtigt, ustadigt og aldeles ikke til at 

faa tag i. De lader sig overhovedet ikke gribe, eller – som det hedder i vor 

’skuespillerjargon’ – ’fiksere’ eller ’fastholde’. Alt hvad vi har set er langt, langt dybere i 

vor syns-hukommelse. Dem kan vi kalde frem når som helst vi har brug for dem på scenen. 

(Stanislavskij, 1940, s. 105).  

 

At få adgang til ens sjælelige oplevelser, den fænomenologiske, ubestemte sansning af noget 

betydningsfuldt, er altså vanskeligt og diffust. Synshukommelsen, derimod, kan genkaldes, og det 

ser ud til at være præcis den sans, der vækkes for de spillende barneaktører og for det leende 

publikum. Skyldes det, at pædagogerne i deres hverdagspraksis orienterer sig efter disse kropslige 

udtryk hos børn i en sådan grad, at de, som Mette siger, kender det? Handler villigheden og 

kreativiteten i forhold til at påtage sig og spille en barnerolle om, at de netop har stort kendskab ti,l 

hvordan barnekroppen tager sig ud, når den oplever, føler, sanser og er? At de ved, hvordan 

barnekroppen ser ud, når den handler? At de har en umiddelbar fornemmelse for, hvordan 

barnekroppen kan fremstilles og spilles? 

Pædagogaktøren er mere famlende. Vi ser Kim vride sig, idet han forsøger at handle og tale 

pædagogisk. Skyldes det, at han ikke på samme måde har den generaliserede pædagog lagret i sin 

synshukommelse? Eller skyldes det, at Kim faktisk er i færd med at gengive en kollega, som nok er 

en rolle, men også er en virkelig kollega blandt publikum. En kollega, som ikke skal opleve sig 

parodieret eller travesteret. Kan det tænkes, at pædagogrollen er så svær at gå til, fordi den rummer 

en høj grad af loyalitet over for den pædagogiske faglighed, men også over for den kollega, som 

den spillende fremstiller? Det ser ud til at være en yderst sårbar position, som empirijeget har 
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tvunget Kim ud i26. Alligevel siger Jeanette, at det faktisk gav noget at man sad der som en anden. 

Jeanette har allerede under den første intervention uddybet, hvad det giver at spille en anden: 

Det gav faktisk god mening for mig at sidde her selvom det ikke var min historie. Jeg kom til 

at reflektere over noget, som jeg ikke havde haft nogen tanker om inden. Det gav god 

mening. Det gav et andet perspektiv. Jeg tror, at hvis det havde været min egen historie, så 

ville jeg … måske … 

Mig: Have forsvaret dig? 

Jeanette. JA, det tror jeg faktisk. For det sad jeg faktisk og tænkte undervejs, for jeg kom til 

at føle det som min, fordi jeg tænkte, at jeg skulle måske forsvare nogle af mine handlinger, 

men det behøvede man ikke. På den måde gav det en frihed til at reflektere. Det var faktisk 

vældig behageligt. (24) 

 

Det giver noget at være tvunget til at leve sig ind i de intentioner og spontane valg, som er en 

andens. Jeanette lever sig ind i rollen, kommer til at føle det som min, men da det samtidig ikke er 

hende selv, men en rolle, giver det hende friheden til at reflektere og forestille sig andre mulige 

handlinger, deres intentioner og konsekvenser.  

Indbildningskraften skaber noget som er, som kan eksistere, som vi kender, men fantasien 

skaber det, der ikke eksisterer, det vi aldeles ikke kender i virkeligheden, som aldrig har 

været til og som aldrig vil blive til. Og så alligevel – det kan det måske (Stanislavskij, 1940, 

s. 85)  

 

Hermed skelner Stanislavskij mellem indbildningskraft og fantasi, idet indbildningskraften er 

afhængig af genkendelse, forbundet med synshukommelsen eller andre former for sanselige 

hukommelsesindtryk, som fx den genkendelse pædagoger oplever ved barnerkoppen, hvorimod 

fantasien skaber nyt. Dermed kan vi trække en linje mellem Stanistlavskijs fantasi til den del af 

forestillingsevnen, der jf. Kristeva trækker os helt ud på kanten af det, hvorom vi overhovedet kan 

forestille os noget; det, hvorom vi intet ved; dér hvor noget nyt viser sig. Fantasien kan ikke arbejde 

under tvang, men jf. Stanislavskij kan vi få adgang til den ved at arbejde med indbildningskraften. 

Sagt på en anden måde kan vi få fantasien til at ske ved i et kunstigt set-up at tage udgangspunkt i 

det, vi kender, og herudfra lege med forestillingen om det, hvorom vi intet ved: nemlig at være en 

anden. Akkurat som i leg, hvor der etableres en anden orden, hvori nye betydninger kan komme i 

spil og udforskes. 

Peripeteia og knudens løsning 

De spillende pædagoger i dramatisk refleksion er ikke i færd med at uddanne sig til skuespillere. 

Derfor arbejder vi heller ikke systematisk med at opbygge en rolle. I stedet arbejder vi i 

eksperimentet med et reflekterende team, et kor, som vi har pålagt at stille spørgsmål ud fra 

                                                           
26 Sårbarheden kan være årsag til at de to pædagogteams ikke udtrykte samme begejstring for eksperimentet 
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afgrænsede fokuspunkter, der er udledt af teori om legens orden. De enkelte pædagoger i koret 

formulerer således deres umiddelbare idealer og spørgsmål ind i en legeordensramme. Vi kan blandt 

andet se, at koret forsøger at spørge ind til en form for fællesleg, da Jeanette spørger, om Carla kan 

bruge Askers bark. Men det er også koret, der på et tidspunkt foranlediger, at konflikten ser ud til at 

løsnes. Det sker, da Jeanette, hvis spørgsmål er bundet af et fokus på materialer, spørger: 

Jeanette. Kunne du få barken af på en anden måde? Eller er det det at banke den af, du 

synes er rigtig sjov? Hvad nu hvis nu du kunne forestille dig, du havde en dolk til at få noget 

at barken vippet af, kunne det så være en mulighed? 

Asker: Men der er ikke nogen, der har givet mig nogen? 

Jeanette. Nej men kunne du tænke dig det? 

Asker. Det kunne måske godt være et godt forslag 

Jeanette. Det kunne godt være et forslag? 

Asker. Ja 

Jeanette. Så hvis jeg finder en dolk til dig, så kan du godt sidde og brække noget bark af ved 

siden af Carla? 

Asker. Det vil jeg godt prøve. (31) 

Det, vi ser, er, at Jeanettes bruger ideen om det magiske hvis til at finde på noget, som ikke allerede 

er en del af praksisfortællingen. Hun henter et nyt materiale ind i dramatiseringen. Hermed 

foretager handlingen en drejning og føres ud over og væk fra den konkrete situation, som alle er 

bekendte med. Spørgsmålet får Asker til at falde ud af sin faste rolle af benægtelse. Han forsøger 

først at blive i rollen og afviser: det er der ikke nogen, der har givet mig. Men anerkender så at det 

er godt forslag, det kunne være et godt forslag. Askers reaktion tyder på, at ideen var overraskende. 

Dramaturgisk set kan vi anskue forslaget om dolken som peripeteia. Det uforventede brud på 

normaliteten, skæbneomslaget, der drejer handlingen. En art point of no return, hvorfra situationen 

ikke kan vende tilbage til det fastlåste. Med brugen af det magiske hvis installerer Jeanette en 

åbning. Dolken skærer så at sige hul på den fastlåste situation og kommer til at repræsentere en 

anderledes handling for pædagogen. Anderledes end at appellere til barnets vilje til at flytte sig selv. 

I stedet viser sig en konkret handling: at tilbyde et andet materiale. Og da Jeanette som en god 

pædagog efterfølgende vender sig mod Carla for at spørge, om hun også er ok med den situation, 

svares:  

Carla. Vil I så udstyre ham med en kniv i stedet for? 

Latter 

Jeanette. Som han selvfølgelig skal bruge på at få bark af 

Carla. Jeg er jo et naivt lille barn, så jeg synes det er en god ide. 

Høj forløsende latter.  

Mig. Jeg synes det er fint. Vi kommer den nok ikke længere nu. (31) 
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Vi ser her, at også Carla forsøger at blive i sin rolle. Herefter træder hun ud af den, kommenterer på 

et metaplan, at hun jo er et barn, hvorefter den forløsende latter får empirijeget til at erklære scenen 

for afsluttet.  

 Forslaget med dolken er et forslag, der stilles i overensstemmelse med opdraget om at 

spørge til materialer og legemedier. Forslaget gives på legens præmisser. Kan du bruge dolken til at 

få barken af med? Kan du altså bruge dolken til at blive i legen med? Dolken som handling fodrer 

legen. Idet Jeanette spørger, er hun søgende og eksperimenterende. Hun har ingen anelse om, hvad 

der så vil ske. Hun kan tillade sig at spørge til noget helt andet, end hun måske ville have gjort i den 

virkelige situation, fordi det netop ikke er virkeligt. Hun kan bruge sin fantasi til at betræde ukendt 

land med. Hvordan barneaktørerne vil reagere, og om legen kan fortsætte, kan hun – lige som i 

virkelige situationer - ikke vide, men et eller andet får dem – i spillet - til at gå med på ideen. Som 

sådan kommer den 3. iteration af dramatisk refleksionseksperimentet til at fremstå som den gode 

prototype på, hvad dramatisk refleksion kan i forhold til at undersøge nye pædagogiske handlinger. 

Den viser, at denne anden pædagogiske handling, får børnene til at ændre indstilling, pædagogen 

kommer ud af klemmen, og tragedien opløses. Ikke alle iterationer indeholder en så klar peripetia, 

som får knuden til at løse sig ved at finde pædagogiske handlinger, som sikrer børns legedeltagelse. 

Andre gange fader spillet bare stille og roligt ud, og empirijeget afbryder spillet.   

Refleksionsrummets betydning for Dramatisk refleksion 
Dramatiseringen af situationen på træstammen viser, hvordan pædagogisk legepraksis er situationel 

og kompleks. Træstammecasen bliver eksemplarisk for, hvordan pædagogiske handlinger skal 

findes og tilpasses situationer, som nok kan ligne andre situationer, men som alligevel også er 

unikke. Vi har ikke med udgangspunkt i selve spillet belæg for at sige, at dramatiserede erfaringer 

har så transformativ en karakter for pædagogen, at de kan danne grobund for ny legepraksis. Men 

som bekendt indeholder designeksperimentet Dramatisk refleksion to indstillinger: en 

dramatiserende og en reflekterende. Skiftet mellem det dramatiserende og det reflekterende 

markeres i den tredje iteration af empirijeget som et tydeligt skifte:  

Lad os sige BREAK og så lige sige hvad tænker I nu alle sammen? Hvad få det her jer til at 

tænke? Hvad lægger I mærke til? (31) 

Herefter vender vi på metaplan tilbage til betydningen af at spørge ind til børns oplevelser; 

betydningen af at begge børn føler sig mødt og anerkendt. Vi opholder os ligeledes ved det, jeg 

ovenfor definerede som tragedien i pædagogens handletvang, da Kim ikke i situationen oplevede at 

kunne handle anerkendende over for begge børn. Det er sådanne dilemmaer, der opleves som 

pædagogisk svære. Herefter trækker Carla på en oplevelse, hun har haft med at spille barn:  
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Carla: Men en ting jeg tænkte på, det er jo den der med, det er også nemt, fordi Asker og 

mig vi er dem vi er, altså … jeg VIL ikke … og jeg tænker også, det er vigtigt for pædagogen 

at have en bevidsthed om ikke nødvendigvis at gå med den lille, søde stille, ik? […] Den der 

med … altså man kunne jo faktisk godt pisse ham lidt mere af, så kunne man jo med rette 

godt fjerne ham. ’Jamen du kan jo se, du er lidt …’ Den er jo vigtig at have med, for det kan 

jeg da mærke, bare det at vi falder ind i de roller, at det er ham spasseren, der larmer, og 

det er mig, der er den søde stille, ikke? (31) 

Carla har oplevet, at hun ville kunne optrappe situationen, således at Asker faktisk blev så meget 

pisset af, at pædagogen med rette kunne fjerne ham. Altså det som Kim selv karakteriserede som 

potentiel magtanvendelse. Gennem fremstillingen af barnerollen, som jeg netop har analyseret til at 

have en travesterende karakter, har Carla haft en oplevelse af at være et barn, som kunne udnytte 

situationen og vende den til sin fordel. Herigennem får hun øje for en mulig begrænsning i den 

pædagogiske barnesans. Altså evnen til sensitivt at indleve sig i ethvert barns perspektiv. Er det 

virkelig sådan, at pædagoger har tendens til at tage parti for den lille, søde stille, mens ham der 

larmer pr. definition skaber problemer? Ja, tilsyneladende. I hvert fald skaber den bemærkning 

resonans i pædagogteamet.    

Jeanette: Men den er jo interessant […]  for så er vi også tilbøjelige til at give de stille ret. 

Altså det er vi. (31) 

Der bliver et øjebliks stilhed i rummet. Erkendelsen maner angiveligt til eftertænksomhed. 

Eksemplet peger på, hvordan selve rolleindlevelsen skaber grobund for en erkendelse, der imidlertid 

først forløses og fællesgøres i refleksionsrummets sprogliggørelse af oplevelsen.  

Et andet eksempel fra refleksionen, der skaber en vis resonans, er empirijegets 

problematisering af, at Kim valgte en verbal handling; appellen.   

Jeg. Den der handlingslammelse som pædagoger kommer i, for jeg hører også meget at I 

forsøger, eller du eller I forsøger at få børnene til at træffe beslutningen.  

Klavs griner et ja.  

[…]  

Jeg. Ja, okay …. Men der ligger noget med, at hvis beslutningen overlades til børnene … 

eller det lød, som om det var det, at I ville have børnene til at beslutte sig for noget 

Klavs. Ja, det var det jo sådan set 

Jeg. Kunne du være gået med i legen? 

Der er stille lidt. (31) 

Igen er der stilhed i rummet. Empirijeget tolker Kims handling til at overlade beslutningen til 

børnene. Pædagogisk set er det lidt hårdt. Men fortolkningen godtages. Ja, det var jo sådan set det. 

Empirijeget uddyber med et konkret forslag:  

Jeg. Kunne du være gået med? Kunne du være gået i gang med at hjælpe med at tage bark 

af på en anden måde, eller bygge de der hoteller eller noget? […]  Kunne du ikke have taget 

en anden stamme og så sagt ’Nu går jeg i gang med at hamre på den her stamme’? 
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Kim. Man kan også forestille sig så, at den ene bryder sammen i gråd over, at nu kan han 

ikke få gjort sin ting færdige, og den anden kan ikke få lov til at hamre. Det er jo også 

derfor, at situationerne bliver fastlåste nogle gange, ikke? Jeg kan ikke lige se mig selv i en 

situation, hvor jeg går ind og bidrager til legen i det. Jeg ville nok have fundet en anden 

stamme. Det var nok det, jeg ville have gjort, hvis jeg havde fundet en. Så ville jeg nok have 

taget en anden stamme og så begyndt og … 

Jeg. hamre? 

Kim: Ja eller sådan noget. Men det er jo selvfølgelig også at gå ind i legen. 

Jeg. Ja, det er da at gå ind i legen.  

Anton: Den er faktisk ret god. (31) 

Vi ser, hvordan Kim uddyber det dilemma, han har levet sig ind i og faktisk virkelig følt fra begge 

børns perspektiv og i kraft af sin erfaringsviden om børns konflikter. Interessant er det, at 

empirijegets konkrete forslag om at gå med i legen ved at hamre på den anden træstamme ikke i 

første omgang genkendes som en legehandling. Men Kim opdager, idet han sætter ord på egne 

mulige handlinger, at det faktisk er udtryk for en legedeltagelse. Samtidig ser Anton det 

tilsyneladende også.  

Disse indsigter om at favorisere stille børn og verbale handlinger, sker i refleksionsrummets 

sprogliggørelse af indsigter. Erkendelserne sker i det sproglige møde mellem os, hvor pædagogerne 

inddrager deres grundlæggende praksisforståelse, og empirijeget fastholder og tolker på situationen 

ud fra en ide om legeordener, som noget man som voksen kan tage del i.  

Herefter kombineres Carlas indlevelse med empirijegets forslag af Jeanette og Oskar som 

drøfter, om man kan finde en legehandling, der giver Asker mulighed for at blive på stammen.  

Jeanette: Det jeg bare har lyst til at udfordre, man kunne også lægge sig ned på maven og 

begynde at bygge noget på jorden. 

Og med Oskar kommer der endnu en ting i spil: 

Oskar: Nej men I ville prøve at motivere ham med en dolk eller noget, ikke? Og så i 

modsætning, så kunne man motivere den anden der, som var lidt mere sirlig. Måske har vi et 

tæppe eller noget. (31) 

Det ser ud til, at de erkendelser, som artikuleres i refleksionsrummet, og som tager udgangspunkt i 

en grundlæggende pædagogisk værdisættelse af ethvert barns unikke oplevelse, åbner for en 

drøftelse af, om der kan findes pædagogiske handlinger, som tager udgangspunkt i legens orden og 

ikke i at undgå en konflikt. De legehandlinger, vi sammen finder frem til, involverer ting som dolk 

og tæppe, men de involverer også pædagogens krop. For det viser sig, at pædagogen kan gøre noget 

andet end at forsøge at overtale børn til handling. De kan handle selv. De kan handle ind i legen og 

med omtænksomhed for begge børn og for den legesituation, de er i. Det er værd at hæfte sig ved, at 
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disse legehandlinger tilbyder Kim en vej ud af klemmen. I hvert fald ser det ud til, at disse 

handlinger ikke på samme måde indeholder immanente krænkelser som den verbale appel.    

DRAMATISK REFLEKSION SOM OPLYSNING AF EN HERMENEUTISK KLØFT 
I makrodelen af denne analyse skal vi inddrage de overvejelser om den hermeneutiske kløft, vi 

udlagde i afhandlingens indledning. Med reference til den Proustske åkande skal vi se på, hvordan 

pædagogernes og empirijegets forskelligheder river os ud af vores vante tankebaner og initierer 

horisontforskydninger på praksisniveau og forskningsniveau. Vi skal se, hvordan empirijegets 

analytiske tilgang, skubber til praksisforståelser, og vi skal samtidig se, hvordan pædagogernes 

praksisforståelser forhindrer empirijeget i at placere sig i en alt for intellektuel atmosfære. Altså 

skal vi undersøge, hvordan samspillet mellem en praksisnær og en akademisk faglighed i Dramatisk 

refleksion oplyser kløften mellem den aktuelt givne legepraksis og den fremtidigt mulige. 

Herigennem skal vi identificere de grundpiller, der skal udgøre kernen i den designteori om 

udvikling af pædagogisk legepraksis, der ikke kan være andet end foreløbig. For vi ved ikke, 

hvilken betydning potentielle forandringer kan få for børns fremtidige legedeltagelse eller for 

pædagogers faglige tilstedeværelse i skolen.  

Mødet mellem praktisk og intellektuel faglighed 
Det første, vi skal opholde os ved, er de værdier, der træder frem som kerneværdier for 

pædagogerne i dramatiseringen af Træstammecasen. Carlas indlevelse i det stille barns fortrinsret 

over for det larmende barn vækker resonans i pædagoggruppen på en måde, der reflekterer deres 

hverdagspraksis. Empirijegets opfordring til at handle legende vækker også resonans, men ikke med 

samme effekt. Det er opdagelsen af, at pædagogerne i hverdagen uforvarende underkender visse 

børns oplevelser, der berører dem dybest som faggruppe. Det ser nærmest ud til, at horisonten 

forskyder sig for dem kollektivt. Mikroanalysen viste, at intentionen om at anerkende ethvert barns 

ret til egne oplevelser, er så central, at det er det første, koret spørger til. Vi så, at der udtryktes en 

vis enighed om, at situationen var svær at handle i, fordi begge børn gav udtryk for at ville fortsætte 

deres egen leg præcis dér, hvor de var. Empirijeget deler ikke den enighed. Hun foreslog prompte, 

at Kim gik ind i legens orden for at prøve at bevæge situationen frem for det ene barn. I refleksions-

situationen var empirijeget lidt overrasket over, at hun var ene om at se en legehandling som oplagt 

mulighed. Kim og Antons taler sig til en accept af ideen, de er, som vi har set i den første analyse, 

ikke fremmede for at bevæge sig ind i og handle indefra legens orden. Men det er omsorgen for det 

larmende barn, der især giver anledning til at tænke nyt i pædagoggruppen. Det er den pædagogiske 

barnesans, der vækkes.  
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Vi kan måske forstå pædagogernes barnesans, og den erkendelse de får med Carlas 

oplevelse, som udtryk for noget vi med Gadamer kan kalde ”den praktiske dannelse”. Dette er den 

særlige dannelse, en fagperson får gennem sin professionelle praksis. Gadamer siger, at en 

fagperson kan gøre sin profession og dennes kerneværdier til sin egen sag. 

Praktisk dannelse viser sig således ved, at man udfylder professionen i alle dens aspekter. 

Dette indebærer imidlertid, at man overvinder det element i professionen, som er fremmed 

for det partikulære, som man er, og fuldstændigt gør det til sit eget”(Gadamer, 2004, p. 18) 

Med ’fremmed for det partikulære’ menes, at der er et element i enhver profession, som man som 

fagprofessionel ikke stiller spørgsmål til, fordi det er så centralt for den måde, man forstår 

professionen og sin egen praksis på. Dette særlige element er så grundfæstet en kerneværdi, at man 

sjældent søger at hæve sig op over praksis for at undersøge denne kerneværdi i lyset af en større 

helhed og virkningshistorisk bevidsthed. At blive en fagprofessionel er altså gradvist at absorbere 

dette element, denne kerneværdi, i ens egen personlige fagidentitet i en sådan grad, at man ikke 

egentlig længere stiller spørgsmål til, hvordan værdien omsættes til praksis.  

Empirijeget deler ikke pædagogernes praktiske dannelse. Hun har en anden akademisk 

praksis som bagage. Derfor har hun ingen problemer med at trække den pædagogiske barnesans 

frem og gøre den til genstand for en virkningshistorisk analyse. Hun har ikke problemer med at se 

den som del af en diskursiv praksis, der er underlagt tiden, og som derfor kan og vil forandres. Til 

gengæld har hun ikke, før hun gik ind i dette refleksionsrum, forstået, hvor dybt denne barnesans 

sidder i den pædagogiske fagidentitet. Hun har ikke forstået, hvor dybt bundet den er til 

pædagogernes vante praksisser. Indsigten reflekterer derfor empirijegets forundring over 

pædagogernes indledende uro over at skulle designe for leg. Det reflekterer skiftet i hendes 

program. For forestillingen om voksenfri leg må nødvendigvis forstås i lyset af denne dybe og 

internerede respekt fort barnet. Det er, fordi pædagogerne oplever, at respekten for barnet og 

barnets verden overskrides i de første legeeksperimenter, at de rammes. For de rammes jo som 

faggruppe. Ligeledes er det i casen med Træstammen, fordi begge børn skal respekteres, at 

pædagogerne er enige om, at situationen er svær. Det pragmatiske forslag om at handle anderledes 

– som kommer fra empirijeget, som har sat legen i forgrunden – er kun meningsfuld, fordi det 

følger en indsigt fra pædagogerne om, at det måske kan være til barnets (begge børns) bedste. Det 

ser ud til, at vi ved fælles hjælp får oplyst den hermeneutiske kløft mellem det aktuelt givne – at 

stille børns leg favoriseres – og det fremtidigt muligt – at man som pædagog kan handle på måder, 

der respekterer både stille og larmende børn. Barnesansen er nøglen.   
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Den pædagogiske barnesans som pille i broen over den hermeneutiske kløft 
Lad os forfølge betydningen af den pædagogiske barnesans. I forlængelse af drøftelserne om det 

oversete barn, giver pædagogerne udtryk for, at anonymiseringen af børnene i casen var en hjælp.   

Asker: Jeg tror, det er en fordel, at vi ikke ved, hvem det er.  

Mabritt: Jeg synes altså, det er megaspændede, at vi ikke ved, hvem det er 

Flere siger JA og Det gør jeg også.  

Majbritt: Der kommer simpelthen andre perspektiver på 

Kim: Ja man sidder ikke med et billede af noget. 

Praksis med at fjerne det personlige kendskab til barnet, mens vi samtidig fastholder nærheden til 

situationen, giver både indsigt og retning. Som Kim siger: Det bliver måske også mere konkret […] 

Fremfor når man snakker, så bliver det nogle gange øst og vest og så kommer man ud af sporet. 

(40). 

Da det virkelige barn er sløret, kan ’barnet’ par excellence på forunderlig vis træde frem 

som et barn, hvis særlige, intime rum er skjult for os, men som vi må tage vare på. Hvis vi erindrer 

os afhandlingens indledende fortælling om Nana og kokkerollen, lå en tilsvarende sløring bag 

udskiftningen af navnet. Det enkelte, unikke barn træder først i karakter, idet vi dølger og fjerner os 

fra det barn, vi tror at kende. For her træder vi væk fra teknologiseringens krav om transparens og 

standardisering. Her kan vi fornemme barnets singularitet som forskelligt fra enhver kategori, som 

vi i dagligdagen har placeret barnet i. 

Anonymiseringen af det konkrete barn i Dramatisk refleksionseksperimentet installerer en 

nærhed med barnet, som hidrører fra pædagogens – her Carlas - kreative søgen indad i sig selv, sit 

eget intime rum, for at forstå det uforståelige; som er det andet menneske. Da det konkrete barn er 

tilsløret, kan forståelse ikke søges gennem reproduktion af mening. I stedet må indbildningskraften 

og fantasien tages i brug i en åben og smertefuld søgen efter ny mening. Den sensitive hukommelse, 

herunder ikke mindst synshukommelsen, vækkes sammen med den travesterende indlevelse, 

trangen til at overdrive spillet og sige lede ting til Asker for at skabe en alliance med pædagogen. 

Herigennem ser Carla – ikke barnets væsen – men sit eget pædagog-øje se på barnet. De to børn 

træder ud af deres kategorier som ’den larmende’ og ’den søde, stille’. De bliver til to individer, der 

begge er fordybede i sig selv og i verden, og pædagogen kan svare på børnenes optagetheder ved at 

deltage i legen, trække legen et sted hen, fremfor at tale den ene af dem væk fra legen. Opdagelsen 

skaber omtænksomhed. Først mærkes den, dernæst italesættes den som en form for fælles indsigt. 

Det er i forholdet mellem oplevelse og italesættelse, at horisonterne over tid forskydes for os. Det er 

bevægelsen mellem eksperiment og refleksion, der åbner op og viser, at ideen om en fast 

pædagogisk praksis netop er en ide. For praksis kunne være anderledes – og måske bedre. 



223 
 

Eksemplet herunder er fra en refleksionsworkshop umiddelbart før vi dramatiserer Træstammen. 

Situationen er, at jeg fortæller, at jeg er i gang med at forberede Påklædningsdukkeeksperimentet. I 

mine deltagerobservationer står:  

Jeg siger, at jeg vil prøve at invitere nogle af de børn, der efterhånden kender mig til at 

lege med påklædningsdukker sammen med mig. Jeg siger, at jeg også gerne vil lege med 

dem, som pædagogerne selv har udpeget som værende i legevanskeligheder. […]. Jeanette 

sidder med et særligt udtryk i ansigtet, der bliver mere og mere udtalt. Et lille smil blandet 

med skepsis. Øjnene spærres snart op, knibes let sammen. Hun vender blikket mod loftet. 

Rynker bryn. Vrider sig let på stolen. Der sker noget, og jeg er nødt til at stoppe og spørge 

til, hvad hun tænker: Hun siger, at hun ikke synes, ”vi gør noget, der gør os klogere på, 

hvordan vi kan hjælpe dem, der ikke kan lege”. Hun siger i legedesignsene. Det uddybes 

med, at der ER børn, der ikke kan lege, det har projektet tydeliggjort. Men vi har været mere 

optaget af det, som jeg nu kalder ’den store leg’. Og ikke af de børn, der har det svært.  

Den erkendelse, der ser ud til at bane sig vej ud af ansigtet på Jeanette, følges op af en drøftelse af, 

om man kan bruge den erkendelse, hun netop har givet udtryk for, når man designer for leg. Nemlig 

erkendelsen af, at der er børn, der har det svært i leg. Feltnotatet fortsætter:  

Jeanette fortsætter med at sige, at det vil være noget helt andet, hvis man tager 

udgangspunkt i de børn, der har det svært, for hvordan skal man så engagere de andre 

børn. […] Jeanette ser afslappet ud i sit ansigt igen. Siger noget med, at legen måske skal 

designes ud fra de legeudfordrede børns perspektiv, og at det vel er det der er inklusion (29) 

Jeanette giver udtryk for, at de designs for leg, vi hidtil har lavet, har været mere optaget af at få den 

’store leg’ til at ske. Hun opdager, at vi har været mere optaget af at undersøge pædagogens 

legedeltagelse end de børn, der faktisk er i legevanskeligheder. Imidlertid siger hun også, at det er 

projektet, der har gjort disse børn synlige som børn, der har det svært i leg. Altså at vi har haft brug 

for tiden. Derefter reflekterer hun over, hvordan vi fremover bør designe for leg med udgangspunkt 

i barnet. Den uro, som empirijeget ser i hendes ansigt, kan i forlængelse af ovenstående ses som 

udtryk for, at hendes professionsidentitet er knyttet til barnesansen. Interessant er det, at hun ganske 

ligefremt siger, at der fremover skal designes med udgangspunkt i børn, der har det svært. Hun har 

altså ikke alene bevæget sig og fået nyt perspektiv på legepraksisser. Hun har tilsyneladende også 

tilegnet sig sprog for en anden pædagogisk legepraksis, nemlig én der designer for, at leg kan ske 

med udgangspunkt i et enkelt barn. Det skal tilføjes, at Jeanette efterfølgende designer for den leg, 

der hedder Mooncar, som er beskrevet side 109. Her tager hun netop udgangspunkt i et barn, der 

italesættes som et problem på legepladsen, og hun designer for leg omkring ham.  

Den grundlæggende pædagogiske værdi om respekten for barnet, som er gemt i det aktuelt 

givne, må være en af grundpillerne for en forandret pædagogisk legepraksis. Det var den, der gjorde 
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pædagogerne skeptiske over for nye handlinger. Men det er tilsyneladende også den, der gør nye 

handlinger meningsfulde, nødvendige og mulige.  

Det situationelle som pille i broen over den hermeneutiske kløft 
Lad os forfølge et andet spor, som viser sig i de vedvarende bevægelser mellem legeeksperimenter 

og legerefleksioner. Bevægelser, der svarer nogenlunde til det, Donald Schön betegner som 

forholdet mellem refleksion-i-handling og refleksion-om-handling (Schön, 2016). Casen fra 

Dramatisk refleksion viser, hvordan eksperimentet – konkret Carlas oplevelse i Dramatisk 

refleksionseksperimentet – har brug for refleksionsrummet for at forløses. Men refleksionsrummet 

har også brug for de eksperimentelle oplevelser, for at få praksis til at rive sig løs fra de vante 

cirkler. Tilsammen kan eksperiment og refleksion få horisonterne til at forskydes og udpege 

forandringsmuligheder. Anton siger på et tidspunkt, at Dramatisk refleksion er med til at give den 

pædagogiske praksis en fælles retning.  

Anton: Jamen på den måde, at når man kører det igennem, så finder man ud af, at det er 

den her retning, vi skal. Vi kan godt komme til i hverdagen, når man ikke taler sammen, så 

kan man godt komme til at køre lidt på sin egen pædagogiske praksis. Man får sådan mere 

en samlet retning. (91) 

Fremfor at enhver pædagog gør sig tavse overvejelser, gør de sig nu fælles overvejelser på 

baggrund af et eksperiment, de er sammen om. Hermed skærpes fagligheden, for selvom enhver 

pædagog i situationen med et barn handler forskelligt, får man i refleksionsrummet en oplevelse af 

at arbejde ud fra samme grundværdi. Forholdet mellem legeeksperimenter og legerefleksioner 

kunne se ud til at være en fordring til en designteori om udvikling af pædagogisk legepraksis. Men 

der er et problem. Dette problem blotlægger væsentlige aspekter i pædagogens arbejdsforhold i 

skolen. Under den 3. iteration af dramatisk refleksion siger Per således:   

Per: Så vil jeg godt sige noget. Jeg synes, det er typisk sådan, at så lang tid som vi nu 

bruger på det her, så lang tid bruger man ikke på det  

Jeg: Nej, nej selvfølgelig gør man ikke det 

Per. Og det er også meget typisk- eller det har jeg i hvert fald oplevet, at så bliver jeg 

politibetjent, og så bliver jeg også dommer i det, eller jeg dømmer et eller andet. Og det er 

oftest den løsning man når til, for det skal ske nu og her.  

Jeg. Men det er vel, fordi du ikke har mulighed for at reflektere i situationen, som vi gør nu 

Per. Jamen jeg siger ikke, at jeg ikke har mulighed. Jeg siger, hvad der oftest kommer til at 

ske, for jeg har også prøvet det andet, hvor jeg har taget mig tid til at sætte mig ned og 

prøvet på at løse den konflikt, som er uløselig. Det kan også lade sig gøre, jeg siger bare, 

det andet er meget udbredt, at man kommer til det. Det er en travl hverdag, og der er 27 

andre børn, man skal tage sig af. Det er ikke for at undskylde det (31). 

Pers udsagn er en respons på Dramatisk refleksionseksperimentet, som er kendetegnet af at tage tid. 

Per er ikke alene om at bemærke, at den praktiske hverdag ikke normalt vil levne pædagogerne så 
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meget tid til refleksion. Kirsten spørger fx til, hvordan Dramatisk refleksion konkret kan bruges i 

hverdagen. ”For det er fint at sidde og se det sådan, så kan man godt se, havde jeg lige … eller 

kunne jeg lige …. men i en hverdag der kan man jo ikke” (24). 

Udsagnene peger på flere forhold. Blandt andet siger Per, at han til daglig ofte kommer til at 

gribe til en politibetjentrolle eller dommer, fordi tingene skal glide, problemer skal løses. Der er 27 

børn, og al ting sker her og nu. Der er, som vi så allerede i den indledende fortælling om cafelegen, 

meget på spil i legesituationen og mange børn at tage hensyn til. Der er altså en væsentlig forskel på 

at udøve pædagogisk legepraksis i hverdagen og at deltage i et forskningsprojekt, hvor der gives 

ressourcer og tid til at udforske forholdet mellem eksperiment og refleksion. Den tid har pædagoger 

sjældent i hverdagen. Det ligger ganske enkelt ikke i deres arbejdsbeskrivelse, at der kan bruges så 

meget tid på at reflektere over praksis. Hvorvidt der i praksis er tid, er derfor et lokalt anliggende. 

At de på Brumbasseskolen faktisk oplever, at de til en vis grad kan gøre det forklares fx med, at de 

kan ”gøre meget på denne skole, som de ikke ville kunne gøre andre steder, hvor de har arbejdet” 

(24).  

 Lad os som svar til Per og Kirsten inddrage van Manens kritik af Schön i den videre analyse. 

Van Manen siger:  

And how appropriate is the image of reflection in action (thinking about doing something 

while doing it) as evoked by Schön and others? It is true that at times, when there is at lull 

in the activity of teaching and the teacher can momentarily stop from participating, or step 

away from the classroom situation in order to reflect on what needs to be done next, one can 

speak of reflection in a fuller sense of the term. But even in such situations it would appear 

that reflection is only limited and restricted to the task at hand rather than take into 

consideration the full range of possibilities of interpreting what is going on, understanding 

the many possibilities of action, considering alternative courses of action, weighing their 

various consequences, deciding on what must be done and then actually doing it, as 

suggested by Dewey (Van Manen, 2015, p. 51) 

Ifølge van Manen er der aspekter i pædagogers praksis, som ikke kan være pragmatiske i Deweys 

forstand; det er de færreste tvetydige og uklare situationer, der kan gøres til genstand for en 

systematisk undersøgelse. For de pædagogiske øjeblikke, som pludselig opstår, indeholder ikke tid 

til at overveje mulige konsekvenser af forskellige handlinger. Pædagoger kan ikke på forhånd vide, 

om deres handling vil fremme transformative oplevelser for et barn, eller hvad karakteren af en evt. 

transformativ oplevelse vil være. Det viser sig først efterfølgende. Samtidig, slår van Manen fast, 

kan man som pædagog ikke vælge ikke at handle. Uanset, at man ikke kan gennemskue 

konsekvenserne, kalder pædagogiske situationer på handling.  

We have to act even if we don’t know how to act (53) 
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Kan det være derfor, den ellers så handlekraftige Kim i refleksionssituationen nærmest bliver 

handlingslammet? For i refleksionsrummet sættes den situationsbestemte professionelle takt, som 

han ellers navigerer efter, på stand by. I modsætning til i den virkelige situation, gives han nu tid til 

at undersøge og reflektere over mulige konsekvenser af handlinger. Hermed åbnes pludselig for et 

hav af muligheder, der alle har fuldstændigt uforudsigelige konsekvenser. Dramatisk refleksion 

synliggør en kompleksitet i den pædagogiske praksis og et tidsaspekt, der handler om forholdet 

mellem på den ene side at handle på sin opøvede barnesans og professionelle takt i kaotiske 

øjeblikke, og på den anden side muligheden for at træde tilbage fra situationen og fortolke på den. 

Denne sidste mulighed har pædagoger sjældent.  

 Et grundlæggende vilkår for pædagogiske legepraksis ser altså ud til at være, at den udfolder 

sig situationelt i øjeblikket og med meget ringe muligheder for at kunne opsamles og fællesgøres i 

et refleksionsrum. Samtidig så vi, at netop bevægelsen mellem eksperiment og refleksion sammen 

med tidsaspektet har muliggjort forandringer. En grundpille i en teori om udvikling af pædagogisk 

legepraksis er derfor at tage højde for dette tids-vilkår. Teorien må inspirere til konkrete måder at 

udøve pædagogisk legepraksis på lokalt og situationelt både for pædagoger, der kan afsætte tid til at 

reflektere sammen over praksis, og pædagoger der ikke kan.    

Frihedsoplevelser som kvaliteter i legens orden – og som en pille i broen over den 

hermeneutiske kløft.  
Lad os forfølge et tredje spor. Et spor, der handler om leg. Igen kan vi bruge erfaringerne fra 

Dramatisk refleksion til at undersøge, hvordan de frihedsoplevelser, vi har identificeret som 

kvaliteter i legens orden, kan bidrage til udviklingen af pædagogisk legepraksis. Den prototype på 

Dramatisk refleksion vi har udviklet, tager minimum tre kvarter, for der skal være tid til at 

dramatisere den konkrete situation og tid til at reflektere over den. Men selvom dramatisk refleksion 

indeholder et tidsproblem i forhold til den praktiske hverdag på de fleste skoler, rummer 

refleksionsformen ifølge pædagogerne visse kvaliteter. Én kvalitet er, at det giver fælles retning, 

som nævnt oven for. En anden kvalitet er, at det er sjovt.  

Fordelen er, at det er megasjovt, og man bliver sat i en situation, hvor man virkelig får lov 

at prøve det igen. Og jeg tænker, at jeg var jo bare det nej-råbende barn på en træstamme, 

og det var jo en nem rolle, men det fulde udbytte får man jo, hvis man sidder og er placeret i 

det. Både som det reflekterende team, men også som den rolle, som man ikke synes, man 

havde udfyldt. (91) 

Det er sjovt at lege med barnerollen, men også at få lov til sammen at dvæle ved hele situationen. 

Dog er det ikke lige sjovt for alle. Kim siger:  
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Kim: Der er stor forskel, på hvor meget folk synes, det er sjovt at skulle sidde i centrum i en 

stol, og så har man en eller anden rolle der, fremfor at samtale om refleksionerne. (91) 

Det er Kim, der påpeger sårbarheden, og det var Kim, der spillede pædagog i casen. Som analysen 

viste, er det pædagogrollen, der er sværest. Forskellen på de to roller ses som en forskel i de 

spillende pædagogers kropslige udtryk. Den forskel efterlod et så stærkt visuelt indtryk, at jeg måtte 

genskabe den i modelvoks, som vi så side 124.   

I analysen ovenfor er det barne-aktørens fremstilling af barnet som en travesti, der gav 

særlige indsigter. Samtidig ser det ud til, at det er det, der er det sjove. Måske er det sådan, at idet 

barne-aktøren slipper sin virkelig pædagogrolle for at lege med og parodiere barnekroppen, åbner 

der sig nye perspektiver. Hvis vi erindrer os Antons udsagn om at være en frelst pædagog, der har 

lyst til at gå en anden vej også, er det måske denne anden vej, der viser sig. Og den viser sig, fordi 

barne-aktøren hengiver sig til legen i dramaet, giver sig hen til karnevalsfrihedens love, der tillader 

hende eller ham at lege med de ’herskende sandheder’ og le ad de andre pædagoger og ad børn. 

Noget man aldrig ville tillade sig uden for legens orden. En videreudvikling af designet kunne 

derfor være at bringe travesti og leg ind i pædagogrollen på samme måde som barnets (Jørgensen et 

al., 2022). Det kunne angiveligt gøre den lettere og sjovere at gå til. Laura foreslår præcis, at man 

egentlig godt kunne lege med pædagogrollen:  

Men det kunne også være den, der spillede pædagog, der bare havde en lortedag, altså 

sådan her prøv lige jeg stod op, og jeg gad faktisk ikke at skulle på arbejde. Det kunne man 

jo godt, hvis man ville. (24). 

Her åbnes for indlevelse i andre pædagogroller end den umiddelbart ideelle. Hvordan mon en sådan 

pædagogaktør ville påvirke børneaktørerne og legesituationerne? Hvilke spørgsmål ville en sådan 

travestering af egen faglighed mon kunne stille til samme faglighed?  

 Det er pudsigt, at både børn og pædagoger tyr til travestien, når de skal ’lege’ hinanden. 

Omend børns pædagogtravesti virker mere ond end pædagogers børnetravesti, rummer præcis det 

forhold i de to eksperimenter den indsigt, at design for udvikling af pædagogisk legepraksis 

sandsynligvis vil drage fordel af at indeholde travesterende elementer. Fordi det er sjovt. Samtidig, 

som vi har set igennem afhandlingens analyser, ligger der en dyb alvor bag komikken. 

 Barnesansen og det situationelle er sammen med de frihedsoplevelser, vi har identificeret 

som kvaliteter i legens orden, pejlemærker for udvikling af pædagogisk legepraksis. En designteori 

om udvikling af pædagogisk legepraksis skal altså rumme muligheder for, at pædagoger kan slippe 

fri af den altdominerende skolelogik og give sig hen til legen med barnet i centrum. Hermed er vi 

nået til en præsentation af den designteori, som er afhandlingens designprodukt.     
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KAPITEL 11 

DESIGNTEORI OM UDVIKLING AF PÆDAGOGISK LEGEPRAKSIS 
 

     

     
 
Figur 60 viser billeder fra processen med at skabe Legesagen27 som er ét ud af tre konkrete elementer, der indgår i teori 

om udvikling af pædagogisk legepraksis.   

                                                           
27 Se bilag 4 
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Vi er nu nået til kapitel 11, hvori den designteori om udvikling af pædagogisk legepraksis, som er 

skabt gennem ph.d.-projektets eksperimenter, udfoldes. Gennem analyserne har vi identificeret 

problemstillinger og muligheder omkring aktuelle legeforståelser og de måder, de virker på i skolen 

i dag, og vi har identificeret tre pejlemærker, som skal indgå i en designteori om udvikling af 

pædagogisk legepraksis. For en sådan teori skal kunne spejle og motivere den pædagogiske 

barnesans i forhold til leg; den skal være praktisk omsættelig i situationen og appellere til 

forskellige pædagogteams, og den skal kunne stimulere og aktivere den legende tilgang i 

pædagogfagligheden.    

Som nævnt har designteorier det kendetegn, at de er udviklede gennem design og 

designeksperimenter, og at de er foreløbige. Foreløbigheden gælder for så vidt enhver teori. Inden 

for Grounded Theory, eksempelvis, er foreløbigheden en integreret del af metoden i den forstand, at 

man foretager foreløbige analyser og konceptualiseringer under hele processen, indtil man på et 

tidspunkt stopper og formulerer sin teori. Adele Clarke argumenterer i forlængelse heraf for, at 

formålet med at generere teori ikke er at udvikle ”substantive and formal theories” (Clarke, 2003, s. 

559). I stedet handler teorigenerering om at søge og skabe begreber, som er åbne og sensitive over 

for ustabile og porøse empiriske forhold, og som på den baggrund kan bruges til at teoretisere over 

bestemte fænomener og forhold med.  

Designteorier tilføjer det aspekt, at teorigenerering ikke kun handler om nye begreber at 

tænke og teoretisere med, men også om at initiere nye måder at handle på. Vi kan med andre ord 

kende en designteori på dens evne til at udpege og anvise måder at udfoldes på i praksis, og heri 

ligger samtidig dens tidslighed, da praksis netop ikke er stabil. Johan Redström siger:  

The basic idea is to create this shift in perspective by evoking the temporality of theory: by 

considering theory as something not always stable and constant, but in this case as 

something unfolding, something acted as much as articulated, performed as much as 

described (Redström, 2017, p. 2) 

En designteori kan altså udøves og performes. Den har praksisappel, og det får den i kraft af sin 

form. I formen afspejles designteoriens foreløbighed. Fordi den må have en form, der kan omsættes 

til praksis, og fordi praksis er foranderlig, er designteorier ikke universelle, ej heller formelle.  

Designteorien om udvikling af pædagogisk legepraksis er derfor ikke kun en akademisk 

redegørelse for forhold, der fremmer og hæmmer pædagoger i at udvikle deres legepraksis i en 

skolekontekst, den indeholder også praktisk håndterbare elementer, som kan omsættes til lokal og 

konkret udøvelse af pædagogisk legepraksis, således at vi – når vi fremover træder ind i en skole - 

kan se, at her er pædagogerne i gang med at udvikle deres pædagogiske legepraksis. I forlængelse af 
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afhandlingens indledende overvejelser om poetisk præcision, kan vi sige, at en designteori - som en 

designforskningsafhandling - på samme måde skal motivere og inspirere fremfor bevise, og den 

skal have elementer (designs, designredskaber, prototyper, eksempler etc.), der kan være direkte 

brugbare i praksis.    

I afhandlingen her har designteorien fået form gennem de designeksperimenter, som 

pædagogerne og jeg har skabt og involveret os i. Disse designeksperimenter er beskrevet som 

prototyper og kan videreudvikles af enhver. Men der indgår også i teorien nye former, andre 

elementer, som er skabt i kraft af projektets kollektive skabelses- og refleksionsprocesser og mine 

analyser. Med reference tilbage til Lucy Kimbel kan vi sige, at codesignprocesserne over tid har 

ladet væsentlige værdier komme til syne og vist os en platform for handlinger; mulige såvel som 

umulige handlinger, og disse har betydning for om andre pædagoger end de, der har deltaget i 

projektet, kan komme i gang med at lave legeeksperimenter og udvikle deres legepraksis i en 

pædagogisk retning.  

En designteori består imidlertid ikke kun af prototyper og andre konkrete elementer, for ud 

over at være praktisk omsættelige, skal den indeholde de helt basale definitioner, der gør den 

genkendelig og sammenlignelig på tværs af kontekstuelle forskelle. Derfor kan vi se min 

designteori udfolde sig i krydsfeltet mellem de konkrete og lokalt udfoldede designeksperimenter, 

som pædagoger og jeg har skabet, og de indsigter og definitioner om udvikling af pædagogisk 

legepraksis, jeg har analyseret og diskuteret mig frem til, og som så igen fører frem til nye former, 

nye elementer. Vi kan se det som en bevægelse fra det partikulære over det generelle og til et nyt 

partikulær. På sigt - i takt med at de nye former afprøves i praksis – vil min designteori bevæge sig. 

Eksempelvis som en følge af den forskning jeg fremadrettet udøver med Legesagen. 

Johan Redström taler om forholdet mellem det partikulære og det generelle som et ”design 

space”; et mellemværende mellem produkt og paradigme ”populated by projects, programs and 

practices”, og han illustrerer dette mellemværende med en linje.  

    

Design product    Project          Program      Practice  Paradigm 

What a design is …            What designing is … 

(Redström, 2017, s. 39) 

 

I det følgende anvender jeg dette mellemværende til at udfolde min teori med, og jeg starter midt i 

med programmet. 
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Program 
Det program, jeg har formuleret indledningsvis og løbende orienteret mig efter, er programmet 

Codesign for pædagogisk legepraksis. I det program har jeg defineret min legeforståelse såvel som 

min forståelse for pædagogisk praksis lige så vel, som jeg har forgrundet betydningen af det 

genuine partnerskab i min codesigntilgang. I programmet indgår en klar ambition om at rammesætte 

mødesteder, hvor pædagoger og jeg kan udveksle de værdier, der over tid udspiller sig som 

væsentlige. Mødesteder, hvor vores respektive perspektiver, vores viden og forståelser kan udfolde 

sig, mens vi samtidig har mulighed for undervejs at bedømme, hvad der er en del af undersøgelsen, 

og hvad der ikke er. Redström siger videre om brugen af en programmatisk tilgang: 

In particular, programs allow us to work with matters pertaining to worldviews, the basic 

sets of beliefs that designing depends on, but which are rarely made explicit in practice. 

Programs also serve to connect the basic definitions we made through design to 

methodology, and as such they can be considered a kind of conceptual structure that allows 

us to address matters of discipline, or disciplining, in design, including questions such as 

what makes something typical, or why something is excluded and considered to be the 

matter of something else (Redström, 2017, s. 135) 

Programmet gør det altså muligt for mig at arbejde relativt struktureret med de forskellige 

perspektiver, der viser sig i det genuine partnerskab. Det gør jeg i kraft af den måde, som de 

forskellige eksperimenter går i dialog med programmet på. Ved hjælp af programmet og de 

brudflader, der opstår mellem de forskellige perspektiver, når vi udfører eksperimenter, kan jeg 

definere, hvad en pædagogisk legepraksis kan rumme, og hvad der må vurderes til ikke at være 

pædagogisk legepraksis. Igennem sådanne grundlæggende definitioner kan jeg udpege den 

bagvedliggende metodologi, der i sidste ende gør det muligt fremadrettet at genkende, når 

pædagoger er i færd med at udvikle deres legepraksis.  

Den første af disse brudflader udpeger et helt centralt kriterie for udvikling af pædagogisk 

legepraksis; nemlig at leg – fri leg – ikke  kan betyde voksenfri leg. For voksenfri leg kan ikke være 

pædagogisk, eftersom pædagogiske handlinger udfolder sig i relationen mellem det enkelte barn og 

pædagogen. Udvikling af pædagogisk legepraksis kræver med andre ord pædagogens 

tilstedeværelse og deltagelse i leg. En anden brudflade i forlængelse af programmets legeforståelse 

opstår i stadfæstelsen af, at legen ikke skal føre til noget uden for sig selv. For hermed kan vi 

’dømme’ de legeeksperimenter ude, der skabes med henblik på et lærings- eller 

socialiseringsudkomme. Disse hører til under et andet program. Pædagogiske handlinger, der sigter 

på at lære børn at samarbejde og deles pænt og harmonisk om ting ved siden af hinanden – fx på en 

træstamme eller omkring huler – kan måske godt være pædagogiske, men de kan jf. programmets 
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definitioner ikke være eksempler på pædagogiske legepraksisser. For de anerkender ikke legens 

orden som en særlig orden, hvori andre logikker og meningssammenhænge er i spil end uden for. 

Dette peger på en tredje brudflade, som viser sig i forlængelse af legens travesterende egenskaber. 

For børnenes perspektiv på leg i projektet har vist os, at travestien må anerkendes som et 

væsenstræk i legens orden, knyttet til eksistentielle oplevelser, til absolut nærvær og til latterfrihed. 

Anerkendes travestien ikke som udtryk for leg, er der risiko for, at den trækkes over i en skolelogik, 

hvor den gøres til eksempel på dårlig smag, ondskab, eksklusion, kamp, strid og latterliggørelse – 

alt sammen noget der i en skolelogik skal bekæmpes. At underkende travesti som leg kan ikke være 

pædagogisk legepraksis, for det pædagogiske skal kunne udfolde sig i særlige, ukontrolerbare 

øjeblikke, som fx når travestien gribes og gøres til et legestemningsskabende øjeblik mellem et 

barn/gruppe af børn og en pædagog.  

 Programmet har dog ikke kun afgrænset og givet retning til eksperimenterne, 

eksperimenterne er også gået i dialog med og har skubbet til programmets definitioner. Her skal 

ligeledes tre forhold inkluderes i en definition af pædagogiske legepraksis og i en designteori om, 

hvordan denne kan udvikles. Den første handler om pædagogers deltagelse i leg. For det har vist 

sig, at pædagoger kan positionere deres deltagelse henholdsvis inden for legens orden, på kanten af 

legens orden og uden for legens orden. De forskellige positioner har udfoldet sig omkring 

pædagogers personligt faglige præferencer og evner, men også omkring det forhold, at det 

pædagogiske arbejde med børns bedste, inkluderer en pædagogisk bevægelighed, der inddrager den 

kontekst, hvori den pædagogiske legepraksis skal udfoldes. Dette leder frem til det andet forhold, 

nemlig at det kontekstuelle niveau fylder mere end først antaget og mere end i de oprindelige 

definitioner af leg og pædagogisk praksis. For legeordener kan ikke etableres uafhængigt af den 

kontekst, de udfolder sig i. Bl.a. fordi børn er sensible over for de normer og regler, der hersker i de 

rum i skolen, hvori de leger. Skolelogikken er allestedsnærværende, og den pædagogiske praksis er 

underlagt tidens tendenser. Udvikling af pædagogiske legepraksis stille spørgsmål til disse 

tendenser, bevæge og ændre dem - eller absorberes af dem. Sagt på en anden måde, vil udvikling af 

pædagogiske legepraksis medføre ’indeterminante situationer’, som der skal spørges til.  

Den pædagogisk legepraksis er knyttet til et indrestyret frihedsideal, en idealistisk, 

humanistisk ide om det enkelte menneskes evne til at forvalte sin egen frihed i mødet med andre 

frie mennesker/borgere og ikke til et ydrestyret og markedsorienteret frihedsideal, hvor enhver 

(blot) skal lære at vælge mellem allerede planlagte aktiviteter. Men tidens tendenser skubber 

pædagogfagligheden over i det markedsorienterede frihedsideal, hvor kaos, uforudsigelighed og 
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ugennemsigtighed pludselig bliver et negativ; noget der skal søges at kontrollere. Derfor fordrer 

pædagogisk legepraksis en aktiv faglig stillingtagen til pædagogers rolle i skolen. Den indebærer et 

helikopterperspektiv på pædagogfagligheden og skal muliggøre udvikling af virkningshistorisk 

bevidsthed. Det tredje forhold inkluderer tidsaspektet. For da pædagoger, der arbejder i en 

skolekontekst, sjældent har tiden til de fællesrefleksioner, der kan tilføje deres praksis et 

helikopterperspektiv, må udviklingen af pædagogisk legepraksis indeholde transformative 

oplevelser for pædagoger. Med andre ord har eksperimenternes fortløbende dialog med programmet 

vist, at en designteori om udvikling af pædagogisk legepraksis skal kunne støtte pædagoger i at 

komme i gang med at lave legeeksperimenter, hvori de selv har en position, men den skal også 

kunne støtte pædagoger i at tage kampen for legen og gøre denne kamp til en kamp for pædagogisk 

faglighed.      

Projekt 
Det projekt, der fodrer dialogen mellem eksperimenter og program, er mit ph.d.-projekt. I følge 

Redström indeholder et projekt ”aspects related to how the project is carried out, whether by plan, 

process, or other structuring principles” (s. 39). I mit tilfælde er projektets udførelse knyttet til 

mine forskningsspørgsmål og de metoder og analysestrategier, jeg har udfoldet i kapitel 6 og 7.  

Projektet er udviklet på baggrund to pilotprojekter, som er præsenteret indledningsvis og to 

”initiating experiments”, som jeg har beskrevet som en Legeworkshop og en Læsomlegworkshop. 

Desuden er det udviklet i tæt dialog med Må-jeg-være-med projektet, som med sine fordringer, 

fonds-forpligtelser, overordnede forskningsinteresse og -spørgsmål, tidsramme og legeteoretisk 

afsæt tilføjer mit projekt visser bindinger. Et overordnet projekt som Må-jeg-være-med vil jf. 

Redström altid påvirke et underprojekt, som fx en ph.d.-projekt fordi ”it add aspects related to what 

designing is” (Redström, 2017, s. 39). Må-jeg-være-med påvirker min designpraksis på to fronter, 

dels er vi fælles om sammen med pædagoger at ville designe for at leg kan ske. Dels har Må-jeg-

være-med-projektet en DBR-tilgang til designprocessen omkring legeeksperimenterne, som har 

været en binding for mit projekt. Konkret har det været strukturen om at adskille kontekst, lab, 

eksperiment og refleksion som forskellige domæner med forskellige forskningspraksisser, jeg har 

været bundet af. Denne binding har imidlertid bidraget til at rette fokus på fællesrefleksioner som et 

væsentligt og co-eksplorativt rum for codesignprocesser (Jørgensen et al., 2021). Endelig har jeg 

valgt undervejs at udføre reviews både for at informere mine forskningsspørgsmål og for at give 

retning til den fortløbende dialog mellem eksperimenter og program. Her har betydningen af det 
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pædagogiske og problemstillingen om, at pædagoger uforvarende kan være en del af problemet i 

forhold til børns legevanskeligheder, været et væsentligt bidrag.    

Designprodukter 
Designproduktet på Redströms linje er denne designteori om udvikling af pædagogisk legepraksis, 

som jeg er i færd med at udfolde. Teoriens særlige udtryk er indeholdt i de tre konkrete elementer, 

som skal gøre den praktisk omsættelige. Disse er Modellen, Designprincipperne og Legesagen:  

Model over pædagogpositioner i forhold til legens orden 

Modellen er en systemisk inspireret model (Sonne-Ragans, 2019, s. 104), der illustrerer legeordenen 

som en kompleks helhed, hvor forskellige dele spiller sammen og bevæger hinanden. Den er 

udviklet midt i projektforløbet for at skabe en form for visuelt overblik over dynamikken mellem 

legeorden, barn og kontekst. Modellen er i første omgang udviklet parallelt med min udlægning af 

teori om legens orden og viser, hvordan teori om legens orden både respekterer kompleksiteten i 

legens uforudsigelige og spontane bevægelser, det enkelte barns deltagelsesmuligheder i disse og 

kontekstens betydning for legen. Herefter indgår modellen i metodeafsnittet side 110 i en 

videreudvikling, der er optaget af pædagogers forskellige deltagelsespositioner i konkrete 

legeeksperimenter. Disse er, som nævnt: inden for legens orden, på kanten af eller uden for.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 61 gengiver den model, jeg tegnede som svar på pædagogers positionering i forhold til legens orden.   

 

Mens positionen inden for legens orden var indeholdt i projektets ambition fra starten, er de øvrige 

kommet til. På kanten af legens orden er eksempelvis den position, der synes nemmest for 

Skolelogikken 
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pædagoger, der skal i gang med at udvikle deres legepraksis, men det har også vist sig at være en 

position, man som voksen vedvarende kan have brug for at ty til for ikke at opleve sig overflødig i 

legen. Positionen kan bruges til at udøve omsorgspraksisser rettede mod det enkelte barn og/eller 

mod legen. Omsorgspraksisser kan genkendes som samtaler om legeoplevelser og trøstende 

kropsudtryk, men de kan også være observerende i forhold til et barns særlige vanskeligheder i en 

konkret leg. Dette med henblik på sammen med barnet at søge, afprøve og inspirere til 

deltagelsesmuligheder. Positionen uden for legens orden knyttes i første omgang til pædagogers 

designpraksis. Når pædagoger går i gang med at designe for, at leg kan ske, overveje materialer, tid, 

sted, legepraksisser, stemning m.m., og når de efterfølgende undersøger og justerer på et design for 

leg, foregår dette i en position uden for legens orden. I anden omgang knyttes positionen uden for 

legens orden til den del af det pædagogfaglige arbejde, der involverer kampen for legens 

tilstedeværelse i skolen. Den kamp foregår både på et lokalt, organisatorisk niveau og på et generelt, 

pædagogfagligt niveau.  

 Med Modellen får pædagoger et konkret billede på, hvor mange forskellige muligheder de 

har for at deltage i leg med børn. Modellen kan formidles sammen med prototyper på 

legeeksperimenter, som beskrevet side 108. Modellen er ikke endnu afprøvet sammen med 

pædagoger.   

Ni designprincipper for udvikling af pædagogisk legepraksis 

Mens modellen er udviklet i løbet af projektperioden, er de 9 designprincipper, jeg nu vil 

præsentere først udviklet i slutfasen. De er udviklet i dialog med de designprincipper, der er skabt i 

forbindelse med de designs for forskellige legetyper, som er Må-jeg-være-med-projektets kerneide. 

Som nævnt side 16 er designprincipper tænkt som pragmatiske redskaber til skabelse af 

eksperimenter, som både kan være lokalt forankrede og designmæssigt sammenlignelige. De 

eksperimenter, som disse 9 designprincipper skal understøtte, er eksperimenter til udvikling af 

pædagogisk legepraksis. Designprincipperne er:  

1) Forbered et legeeksperiment der tager udgangspunkt i et barn/flere børn, og/eller en 

legepraksis og/eller et materiale.  

2) Tilpas legeksperimentet rummet; SFO, den understøttende undervisning eller begge steder. 

3) Inddrag materialer og andre legemedier, som kan anvendes til at etablere en legeorden og 

appellere til travesti (at vende op og ned på ting og prøve nye sammenhænge i fx materialer, 

narrativer, relationer, steder)   

4) Sørg for at anerkende både den hengivne og den euforiske legestemning 
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5) Skab plads til dig selv, når du forbereder et legeeksperiment, enten inden for eller på kanten 

af legens orden 

6) Sørg for der er ting og materialer nok til, at alle kan øve, genkende, udforske, udfordre, 

udvikle legepraksisser, og til at du selv evt. kan trække legen nye steder hen. 

7) Følg legen og øv dig i at reagere på det legende inde fra legens orden  

8) Brug dine kolleger til at reflektere over konkrete legesituationer med et anonymiseret barn 

9) Tag den pædagogiske faglighed på dig, positioner dig uden for legens orden, gør leg til et 

pædagogfagligt argument og eksperimenter med at gribe og gøre plads til legeordener i alle 

skolens rum.  

Tanken er, at pædagoger med disse designprincipper kan komme i gang med at skabe og reflektere 

over legeeksperimenter uden at skulle sætte sig ind i designteorien her i afhandlingen. Ideen er 

funderet i pragmatikkens filosofi om, at nye handlinger, giver nye erfaringer, som så skaber 

bevægelser i pædagogernes praksisviden. Principperne er formulerede i erkendelsen af, at 

pædagoger som faggruppe sjældent har tiden til at indgå i længerevarende refleksionsprocesser. De 

ni designprincipper er endnu ikke afprøvede sammen med pædagoger, men foreløbige bud på dem 

er formidlet til de respektive pædagogteams. 

Legesagen 

Legesagen er ligeledes skabt med udgangspunkt i en pragmatisk fremskrivning af nye handlinger 

som vej til nye forståelser. Den har til hensigt at støtte pædagoger i at skabe legeeksperimenter i det 

øjeblik, hvor de har brug for det. Den er designet med udgangspunkt i flere forhold, der har vist sig 

undervejs i projektet. De bagvedliggende ideer er: Legesagen skal initiere leg; den skal være sjov at 

bruge. Den skal motivere og appellere til den pædagogiske barnsesans; sansen for det enkelte barn. 

Den skal i kraft af sin form og sin materialitet inspirere pædagoger til at bryde vante cirkler, gøre 

noget andet end de plejer og kombinere materialer, steder, rum på nye måder. Ligeledes skal den 

være håndgribelig, så den kan udfoldes, bruges, i situationen. (I modsætning til fx Playful Spider 

Web der kræver skrift og refleksionstid). Den skal appellere til brug andre steder end ved et bord, 

hvor pædagoger sjældent sidder. Legesagen er designet for pædagoger, men også for pædagoger der 

gerne vil inddrage børn i designprocesser for leg.  

Legesagen består af tre typer kort og et tæppe. De tre korttyper er: et sekskantet barnekort, 

firkantede legekassekort med materialer og runde legepraksiskort. Alle materialer og legepraksisser 

er uddraget fra pædagogernes legeeksperimenter. 

 



237 
 

   

Figur 62 er eksempler på Legesagens kort: et børnekort, tre materialekort fra Legekassen og tre legepraksiskort 

 

Ethvert barnekort har to røde ikoner af et materiale og en legepraksis, som barnet ikke kan lide eller 

ikke kender, og tre grønne for materialer og legepraksisser, som barnet godt kan lide eller kender. 

Ideen er, at man trækker et eller to barnekort, et eller to legematerialer og et eller to legepraksisser, 

og så finder man på et legeeksperiment målrettet barnet/de to børn. Herefter kan man lege med at 

trække et barn mere, og hvad sker der så? Eller et nyt materiale eller en legepraksis, hvor kan det 

trække legen hen?  

 Legesagens tæppe er quiltet og kan skilles ad og sættes sammen på forskellig vis, så det 

både kan være et almindeligt rektangulært tæppe, en cirkel, et T eller en helt anden åben form. 

Tæppet er farvestrålende, men tilstræbt kønsneutralt, og farverne er digitalt printede med reaktive 

farver. Tæppet er blødt, lavet af en viskosesilke blanding, så det appellerer til at sidde, slænge sig, 

eller måske ligge på. Det er slidstærkt og med en mørk bund, så det både kan bruges indenfor og 

udenfor. I tæppet er en lille taske. Heri gemmer kortene sig.                                                                  

              

Figur 63: Tæppetaske med kort og tæppet sat sammen i en åben form 
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I processen med at skabe designet har jeg inddraget tre designere. Den første er Play Designer 

Cæcilie Hertzum Laursen, der har designet og printet forskellige kort gennem hele 2021. 

                    

Figur 64 Cæcilie og hendes arbejdsbord med kort 

 

Dernæst er tekstildesigner Karoline Lind Bøttern og modedesigner Magnus Seide kommet til. 

Karoline og Magnus har i perioden december 2021 til februar 2022 designet, printet og syet det 

tæppe som Cæcilies kort har fået plads i.   

                    

Figur 65 Karoline og Magnus som arbejder med tæppet 

 

De tre designere har i høj grad bidraget til, at Legesagen har fået det udtryk, den har.  

Pædagogteamet på Søhesteskolen og forskningsteamet har deltaget i processen ved at afprøve en 

tidligere og mere spilagtig version af designet, der var skabt i dialog med DBR-strukturen: kontekst, 

lab, eksperiment og refleksion. I spilversionen var der ud over materialekortet i Legekassen (lab), 

en del kort med meget tekst. Fx Kontekstkort, der stillede spørgsmål til kontekstuelle og 

organisatorisk forhold. Refleksionskort, der initierede overvejelser om, hvorvidt og hvordan en 
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situation var udtryk for legens særlige orden eller for skolelogikken. Og fortællingskort, som var 

omformulerede deltagerobservationer fra projektets legeeksperimenter.  

 

       
 
Figur 66: Den første og spilagtige version af designet og en afprøvning i forskningsteamet 

 

En billedunderstøttende procesbeskrivelse af Legesagen er beskrevet i Bilag 4. Legesagen er ikke 

afprøvet sammen med pædagoger, men indgår i min videre forskning om pædagogisk legepraksis 

og dermed i videreudviklingen af designteorien her. Begge skoler får præsenteret og foræret et 

eksemplar af Legesagen.  

Praksis 
Det næste, vi skal se på i mellemværendet mellem designprodukter og designparadigme, er praksis. 

Med praksis henviser Redström til de designpraksisser, en designteori foreskriver, og som er i 

dialog med forskellige designretninger som fx mode, tekstil, kommunikation eller Play Design.   

Such design practices differ from each other not only with respect to the materials and 

contexts they work with, but to at significant degree also with respect to skills and ways of 

working – and also often values and conceptual orientations (Redström, s. 40) 

Den designpraksis, som viser sig som drivkraft i en pædagogisk legepraksis, kan defineres som en 

pædagogisk legedesignpraksis og indgår i det emergerende designforskningsfelt om Play Design.  

Designaspektet i den pædagogiske legedesignpraksis handler om at indtænke frihedsoplevelser som 

en kvalitet i legens orden, når legeeksperimenter forberedes og udføres samt om målrettet og 

progressivt at arbejde med at skabe og designe for legemiljøer, der understøtter ethvert barns unikke 

ret til leg. Det pædagogiske aspekt handler om på baggrund af barnesans og professionel takt at 

genkende en legesituation og handle på den med en sensitivitet, der omfatter såvel barnet som 

legen. En sådan pædagogisk legedesignpraksis er både pragmatisk og insisterende – i stand til at 
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gøre legen til mål for handlinger – og fænomenologisk og investerende over for det, der opstår i og 

omkring legen og for barnet.     

Paradigme 
Vi er nu nået til det punkt, hvor vi på et mere abstrakt niveau kan spørge til det generelle i 

udviklingen af en pædagogisk legepraksis, til paradigmet. For et sådant paradigme indeholder den 

dobbelthed, som beskrevet ovenfor, mellem aktivt at skabe retning og bevægelse, der gør leg til 

centrum, og sensitivt afventende og fordomsfrit at følge det, der viser sig i og med legen. En 

designteori om at designe for udvikling af pædagogisk legepraksis må inkorporere denne 

dobbelthed i form af forskellige former, inspirationsmaterialer og designredskaber, som kan 

appellere bredt til pædagoger, der kan have forskellige børnegrupper at tage hensyn til såvel som 

forskellige skolelogikker og organisatorisk forhold at orientere sig efter.  

Design og pædagogik har det til fælles, at de er fremtidsrettede; rettede mod ”the curious 

futurism of human life”, som Fink kaldte det. De vil påvirke menneskers fremtid. Men hverken 

designer eller pædagog kan forudse, hvordan fremtiden bliver for designet eller for barnet. Den 

måde, jeg har keret mig om fremtiden på, er ved at fremskrive et menneskeligt behov for 

frihedsoplevelser som en kvalitet i legens orden. Disse kvaliteter er eksistentielle, de bebor den 

enkeltes intime, ugennemsigtige rum og kan vanskeligt beskrives, men de kan udveksles og deles 

som særlige legestemninger, som hengivelse og som eufori. Frihedsoplevelser som valgfrihed, 

tidsfrihed, latterfrihed og anderledeshedens frihed har i en eller anden forstand betydning i såvel 

designpraksisser som pædagogiske praksisser, og de er i hvert fald ganske centrale i pædagogiske 

legedesignspraksisser.   

OPSUMMERING: DESIGNTEORIEN OM UDVIKLING AF PÆDAGOGISK LEGEPRAKSIS 
Opsummerende om designteorien om udvikling af pædagogisk legepraksis kan vi sige, at den tager 

afsæt i tre definitioner. Den første angår legen, som forstås som en særlig orden, hvori andre 

meningssammenhænge og logikker er på spil end i skolelogikken uden for. Legens orden er 

imidlertid ikke uafhængig af skolelogikken, for legen er både konstitueret af og konstituerende for 

de omgivelser, den udfolder sig i. Den anden angår den pædagogiske praksis, som forstås som 

udfoldet i den professionelle relation mellem et barn og pædagogen. Den pædagogiske praksis i sin 

grundform indeholder en legende tilgang, for en legende tilgang indeholder en særlig nærværende 

og sensitiv relation til et barn. Den tredje angår den pædagogiske legedesignpraksis, som både er 

pragmatisk insisterende på at designe for leg i en skolekontekst og fænomenologisk investerende og 

lydhør over for det, der viser sig i og omkring legens orden. Designteorien om udvikling af 
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pædagogisk legepraksis indeholder en progressivitet, der er i dialog med codesignforskningens 

oprindelige emancipatoriske og aktivistiske grundlag. Denne bestemte jeg side 11 med reference til 

Pelle Ehn som et spørgsmål om at give stemme til de, der havde svært ved at gøre sig gældende 

over for policy makers og myndigheder. Her er det legen og den pædagogiske skolefaglighed, der 

gives stemme.       



242 
 

KAPITEL 12 

DISKUSSION AF CODESIGN FOR UDVIKLING AF PÆDAGOGISK LEGEPRAKSIS 
 

 

 

Figur 67 er slørede billeder fra legeeksperimentet Trolde og fra Fællesarealet på Brumbassen 
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Efter at have præsenteret den designteori, som er genereret gennem projektet, vil jeg i dette kapitel 

diskutere nogle af de metodiske valg, jeg har truffet. Særligt forholdet mellem codesign og RtD 

diskuteres sammen med det genuine partnerskab mellem pædagoger og mig. Jeg inddrager i den 

forbindelse et par af de pædagogstemmer, jeg har sat i baggrunden samt en barnestemme, der 

understreger pointen med at forgrunde og baggrunde pædagogstemmer. Derudover diskuteres, 

hvordan min forskning bidrager til de forskningsdomæner, jeg ser mig i dialog med. Disse er 

codesignforskningen og legeforskningen. Endelig diskuteres afslutningsvis nogle af de praktiske 

konsekvenser, min forskning kan have for pædagogers praksis i skolen.  

DISKUSSION AF METODISKE VALG I KRYDSFELTET MELLEM EN PROGRAMMATISK OG EN 

CODESIGN-TILGANG 
Min overordnede metode kalder jeg RtCodesign, og derudover vælger jeg at have en programmatisk 

tilgang. Denne sammensætning kunne udgøre en modsætning, eftersom en programmatisk tilgang 

lader forskerens grundlæggende antagelser være det rammesættende for forskningens bevægelser, 

mens codesign er funderet i ambitionen om et genuint partnerskab, hvor deltagende praktikeres 

interesser og ideer er primus motor i forskningen. I min optik er dette ikke et modsætningsforhold, 

og vi ser da også, at jeg lader pædagogernes reaktioner på opdraget om at designe for leg være det 

altdominerende omdrejningspunkt i afhandlingen. Samtidig fastholder jeg de overordnede 

definitioner af leg og af pædagogisk praksis, og at jeg anvender disse som rettesnore i dynamiske 

designprocesser, der involverer to forskellige pædagogteams og to lokale skolelogikker.  

 Det genuine partnerskab bygger, som nævnt, på gensidig respekt og tillid, men det er ikke a-

hierarkisk, for det hviler på designbeslutninger foretaget af designforskeren, altså af mig. Det er 

mig, der igennem forskellige eksperimenter, træffer de beslutninger, der positioner pædagogerne 

som deltagere i henholdsvis kontekst- lab-, eksperiment- og refleksionsdomænet. Til gengæld er det 

pædagogerne, nogle af dem, der positionerer børnene i de samme domæner ved ud over i selve 

legeeksperimentet også at inddrage dem i design for leg-processerne. Som sådan er der en gruppe 

pædagoger, der underbygger det forhold, som jeg med reference til Nelson og Stolterman bestemte 

som et forhold mellem de servicerede og de servicerende i den skolepædagogiske praksis. 

Empirijeget griber ikke denne børneinddragelse for at gøre det til et designprincip i eksperimenterne 

fremadrettet. Det gør jeg ikke, fordi jeg for det første ønsker at overlade mest mulig 

selvbestemmelse til de individuelle pædagoger og pædagogteams. For det andet kan jeg ikke i 

situationen gennemskue, om en sådan børneinddragelse ville være lige hensigtsmæssig, når der 
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designes for leg i den understøttende undervisning og i SFO, som jo er de rum, pædagogerne har 

valgt. 

Krogh og Koskinen (2020) foreslår en adskillelse af det programmatiske og det 

codesignerlige og kalder det codesignerlige en mere radikal version af det programmatiske (s. 90), 

fordi forskeren i codesign kun er én stemme blandt flere i formuleringen af det endelige design. 

Imidlertid ser jeg fordele i at udføre et RtCodesign projekt i en pædagogisk institution som skolen, 

for ved at inddrage vores forskellige ekspertiser kan pædagogerne og jeg indgå i samskabende og 

kreative processer, der drager nytte af både praksisviden og akademisk viden; vi kan få rigtigt 

mange perspektiver i spil. Samtidig kan jeg med reference til et overordnet program påtage mig et 

førerskab og sikre, at vi holder retning imellem de mange perspektiver, at vi faktisk får skabt noget 

nyt; at vi udforsker forandringsmuligheder og ikke kun det aktuelt givne.   

Nelson og Stolterman argumenterer for at designeren – hvilket jeg altså overfører til 

designforskeren - har en proaktiv og intentionel position: ”this means the designer cannot wait 

around for things to just fall into place” (Nelson & Stolterman, 2012, s. 43). Derfor vil der ikke 

være jævnbyrdighed på alle niveauer i partnerskabet. Jeg har tidligere nævnt, at pædagogerne er 

forpligtede på børnene i de eksperimenter, vi skaber. Som designforsker er jeg forpligtet på at styre 

de forsknings- og designprocesser, jeg sætter i værk, men dét med udgangspunkt i fænomenologisk 

lydhørhed og omtænksomhed. Nelson og Stolterman taler i den forbindelse om design-dømmekraft.  

It is a form of judgement making that is related to the type of processes that bring new 

things into existence, making them a reality as emergent compositional wholes or the 

constituent elements thereof (Nelson & Stolterman, 2012, s. 145).  

Det vil sige, at jeg må bruge min design-dømmekraft til at lede processerne med, men også til at 

sikre, at det, der viser sig under codesignprocesserne, samles til en kompositorisk helhed. Her 

tilbyder den programmatiske tilgang for mig at se et godt afsæt. For den kan, som vi så i foregående 

kapitel, skabe transparens omkring den måde, projektet har bevæget sig på. Men den kan også skabe 

transparens omkring de fravalg, jeg har gjort; dvs. de stemmer og retninger som viste sig undervejs i 

processen, og som jeg valgte at sætte i baggrunden.  

Pædagogstemmer der sattes i baggrunden 

I forlængelse af ovenstående præsenteres her to af de pædagogstemmer, som jeg valgte at sætte i 

baggrunden.  

Den første stemme angår forholdet mellem at være socialt udfordret og legeudfordret. 

Eksemplet herunder er fra 2. refleksionsworkshop i det 3. design for leg.  
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Lasse. Jeg sad bare lige og tænkte, at jeg kender i hvert fald ikke nogen børn, jeg ved er 

dårlige til at lege. Men jeg kan godt finde nogen børn som - fordi de har det svært socialt, 

ikke kan finde den leg, som de rigtigt kan udfolde sig i.  

Mig, spørgende: ja? 

Lasse. Fordi de er udfordret socialt. 

Mig. Ja, jeg synes, jo eller nu har jeg jo ikke undersøgt det sociale, men jeg kan se et barn, 

der har svært ved at lege.  

Lasse. Okay? 

Mig. Helt konkret eksempler på børn, som ikke ved hvordan man skal finde og være og 

udvikle en rolle 

Kor: Ja! 

Lasse. Nå ja, okay ja.  

Mig. Eller som ikke kan gribe laden-som-om praksisser 

Igen kor: Ja! 

Mig: Som ikke ved hvordan man slår for sjovt for eksempel. Eller jeg har også set eksempler 

på at hvis jeg tager en bamse og siger (Med laden som om stemme) ’Nu kommer bamsen 

lige her’ (jeg spiller bamse og barn, som kigger på skift på mig og bamsen) og som måske 

ikke kan lave den kobling. Og det synes jeg ikke er socialt, det synes jeg er ikke at kunne 

lege.  

Kor: Mumlende og spredte ja’er  

Terese: Jeg kom til at tænke på den gang vi havde køkkenlegen, hvor det at have en bakke… 

Eller nu er der så denne gang de her dukker. Men det var bare lige den der tanke, hvad 

gjorde det for de børn, at så var det bakken de havde, eller det var den her dukke. Eller ’det 

var mig der stod ved kasseapparatet’, det var ting, der ligesom definerede dem (36)  

I citatet ser vi empirijeget lukke ned for den diskussion om, hvorvidt børn kan være så socialt 

udfordrede, at de alene af den grund kan have legevanskeligheder. Vi ser også, at hun her i 3. design 

får opbakning fra de andre pædagogstemmer og erindrer os måske, at Jeanette på et tidspunkt sagde, 

at projektet har vist, at der er børn, der faktisk har det svært i leg. Empirijeget kommer med 

konkrete eksempler på legevanskeligheder og får med korets hjælp Lasse til at sige nå ja, okay ja. 

Uanset om Lasse mener sit ja, angiver han en vej, som jeg kunne have taget med projektet. En vej 

som hele tiden har været en mulighed, fordi der, især i begyndelsen af projektet, var flere 

pædagoger, der antydede en sådan sammenhæng mellem legevanskeligheder og generelle sociale 

problemer ”derhjemme”. Hvis jeg havde været lydhør over for Lasses grundlæggende antagelse, 

kunne jeg altså have valgt et andet skifte; nemlig at lave legeeksperimenter, der specifikt tog 

udgangspunkt i nogle af de børn, som pædagogerne vurderede til at være for socialt udfordrede til at 

kunne lege.  

 En anden af de pædagogstemmer, jeg satte i baggrunden, handler om, hvordan man kan 

tilegne sig viden om børns verden. Eksemplet herunder er en reaktion på Dramatisk refleksion.  

Robert: Det giver ikke så meget mening for mig det her. Jeg har fået kollegial supervision 

nogle gange, og der sidder der to der inde, og så fortæller man, hvad man har oplevet … 

(han fortæller videre om turtagningen i Kollegial Supervison) Det giver ikke mening for 
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mig, at der sidder en fortæller, og så er der andre, der skal udøve noget, som de ikke ved en 

skid om. (24) 

Vi ser Robert afvise ideen om at dramatisere, da en dramatisering overlader den konkrete refleksion 

til nogle, der ikke har været til stede og derfor ikke ved en skid. Han forklarer, at der ikke i kollegial 

supervision normalt er børn med, og at det kun vil være meningsfuldt: ”hvis der er et barn, der har 

været med i det”. Robert ser ud til umiddelbart at afvise en refleksionsform, der, som Dramatisk 

refleksion, leger med forestillinger og fortolkninger. For Robert efterspørger stemmen fra det 

virkelige barn. Det specifikke barn, der faktisk deltog i den situation, og som gøres til genstand for 

refleksion. At vi i stedet forestiller os det mulige virker for ham meningsløst. Med reference til 

forskning i og om børneperspektiver, kan vi tolke Roberts perspektiv som et spørgsmål om at få 

adgang til, hvad der ofte i barndomsforskningen betegnes som børns stemmer eller børns 

perspektiver (Gulløv & Højlund, 2003; Sommer et al., 2010; Warming, 2019). Forskning, der 

arbejder med udgangspunkt i børns perspektiver, anvender ofte forskellige typer af børneinterviews 

og samtaleformer med henblik på at inddrage børn som informanter (Kampmann et al., 2017)28. En 

sådan praksis går godt i spænd med det, der inden for barndomsforskningen benævnes som en 

børnecentreret pædagogik (Child-Centret Pedagogy), og som jeg i kapitel 4 bestemte som 

velfunderet i Norden. Den børnecentrerede pædagogik handler, kort fortalt, om at spørge børn, 

inddrage deres stemmer og ideer i den pædagogiske hverdagspraksis. Når pædagoger fx inddrager 

børn i design for leg-processerne, kan vi se det som eksempel på en børnecentreret pædagogisk 

praksis. Når Robert forholder sig kritisk til dramatisk refleksion, eller ikke i situationen finder det 

meningsfuldt, kan det derfor være, fordi det opleves som meget langt fra en børnecentrerede 

hverdagspraksis. Havde jeg valgt at lade projektet skifte retning i overensstemmelse med Roberts 

kritik, kunne jeg have inviteret børn ind i Dramatisk refleksion som deltagere i det reflekterende 

team.  

Jeg satte Lasse og Roberts perspektiver i baggrunden af to årsager, hvor den første var i 

dialog med mit program og den anden var en følge af noget, der viste sig i codesingprocesserne. For 

det første fik den grundantagelse, jeg i programmet havde om, hvad pædagogisk praksis er, fylde og 

retning af mine reviews. Herigennem tegnede der sig et billede af, at pædagogerne kunne være en 

del af problemet, når de overså specifikke børns legebehov; altså fx kategoriserede et barn som 

socialt udfordret hjemmefra. For det andet viste de codesignprocesser, som ledte op til det skifte, 

                                                           
28 Påklædningsdukkeeksperimentet kan ses i forlængelse af traditionen med at undersøge børns stemmer, idet jeg her 
både i legen og i oprydningen involverer mig i samtaler med børn om deres syn på leg i skolen og på pædagogernes 
legeevner. 



247 
 

jeg faktisk foretog, at det var væsentligt vanskeligere for pædagoger at designe for leg, end jeg 

havde regnet med. Jeg vurderede derfor, at det ville være for sårbart på én gang at støtte pædagoger 

i at skabe legeeksperimenter og så at gøre det med udgangspunkt i børn, som pædagogerne 

vurderede til at være i legevanskeligheder på grund af særlige livsomstændigheder. 

Omstændigheder, som jeg ikke havde nok teoretisk eller praktisk viden til at vurdere betydningen 

af. Med andre ord vurderede jeg, at det var bedst at arbejde med pædagogernes legevanskeligheder 

og børnesyn, før vi kunne lave legeeksperimenter med børn i særligt sårbare (lege)positioner. Som 

Jeanettes Mooncar-eksperiment og korets reaktion på Lasse ovenfor antyder, foretager en del af 

pædagogerne selv den bevægelse i takt med, at de overskrider deres egne legevanskeligheder og får 

øje for specifikke børns legevanskeligheder.   

Selvom jeg ikke fulgte Lasse og Roberts kritik af Dramatisk refleksion, har deres stemmer 

imidlertid haft betydning for de designvalg, jeg har truffet undervejs. Eksempelvis gjorde jeg 

anonymiseringen af børn til et designprincip i Dramatisk refleksion. Det gjorde jeg eksplicit for at 

undgå essentialistiske diskussioner om, hvordan et konkret barn er eller plejer at agere. 

Børns stemmer i forskning  

Da jeg nu opholder mig ved forskellige opfattelser af børns perspektiver, vil jeg ikke tøve med at 

give et eksempel på et barns perspektiv på konstruktionslegen Trolde. Pigen, Ella, ser ud til at være 

dybt engageret i legen. Hvis ikke jeg havde spurgt, ville jeg have tolket, at hun var i færd med at 

udøve de legepraksisser, der hører denne særlige leg til, og at hun var i legestemning med de andre 

børn og voksne. 

Jeg sætter mig lidt og piller ved materialerne. Ella er ved siden af i fuld gang med at lime 

noget på en kasse. Hun har hurtige bevægelser. Limer øjne på og så en ispindemund. Hun 

siger, hun keder sig. Hendes hænder griber en ny limstift. Hun trykker og limer og trykker. 

Jeg spørger om hvad hun mener med kedelig. ’Det er kedeligt, vi skal altid lave trolde.’ 

’Hvad vil du da hellere?’ 

’Lege,’ siger hun 

’Ok, hvad vil du så gerne lege?’ 

,’Sjippe eller stikbold eller i hoppeborgen’. Hun limer og siger det er et troldehus og der er 

en farlig mund der råber efter dem, der kommer forbi. Ispinden som skulle være mund falder 

af. Jeg tegner en stor og gal orange mund og spørger, om hun ikke kan lime den på. Det gør 

hun, mens hun fortæller om, hvor kedeligt det er.  

Jeg spørger om, hvordan det kunne være mindre kedeligt 

’Hvis pædagogerne lavede alt det her, så vi bare skulle lege med det,’ siger hun 

Tak til Ella for lige at minde os alle sammen om, at et barns oplevelser af leg, et barns inderste 

intime rum, ikke er tilgængeligt for hverken forsker- eller pædagogblikket. Dybest set er der kun 

fortolkninger. På den baggrund tillader jeg mig at bruge Ellas ytringer som argument for, at 
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pædagoger – og forskere, der forsker i børns verden – skal finde måder at stille spørgsmål til deres 

eget barnesyn på. Det er for begge en etisk fordring, at man træder tilbage fra sine umiddelbare 

forståelser og praktiserer lydhørhed og omtanke (Antle, 2017; van Manen, 2015; Gulløv & Højlund, 

2003). Ella bekræfter min indledende tese om, at man kun selv ved, om man er i en god leg, andre 

ved det ikke. Det betyder dog ikke, at man ikke kan designe for leg på nye måder, som Ella kan 

gribes af. Det betyder bare, at hun ser ud til at have en anden legepræferencer end konstruktionsleg, 

eller at hun aktuelt er i færd med at udvikle en god leg, der foregår i hoppeborgen eller med 

sjippetovet.   

Dialog med codesignforskningsdomænet 
Indledningsvis fastslog jeg med reference til Sanders og Stabbers, at hverken jeg eller pædagogerne 

er designere, og at jeg vælger en codesigntilgang for at inddrage pædagogerne i samskabende 

processer gennem hele forskningsprocessen. Codesigntilgangen er valgt i den hensigt at skabe 

”temporale fællesskaber” (Brandt et al., 2013) hvori nye og anderledes måder at udøve pædagogisk 

legepraksis på kan synliggøres i et kreativt og legende samspil. Gennem afhandlingen har jeg vist 

hvordan. Jeg er ikke den første ikke-designer, der anvender en codesign-tilgang, og forholdet 

mellem eksempelvis antropologi og design er ikke nyt. Ifølge Blomberg og Karasti (2013, s. 88) er 

det isæt etnografiens interesse for ”hverdagspraksis, holisme, tætte beskrivelser og individuelle 

perspektiver”, der har betydning for en codesignforskning, der vil skabe forandringer med behørig 

respekt for de mennesker, der allerede lever og arbejder i et bestemt felt. En tilsvarende interesse 

ligger i den codesignretning, som benævnes Empatisk Design, og som blandt andet fremhæver det 

empiriske feltarbejdes interesse for livsverdensforhold og understøtter ”the idea of making sense of 

the other through oneself by trying out things by ourself and to gain personal insight into the 

experiences others may have” (Mattelmäki et al., 2014, s. 70).  

Codesign er i udgangspunktet tværfagligt. Det er på den baggrund, codesignere indgår i 

fortløbende diskussioner om designforskningens metodologi. Essensen af disse diskussioner er et 

spørgsmål om, hvorvidt designforskning skal ses som netop en tværfaglig disciplin, hvis 

epistemologier og forskningsstandarder hentes fra, eller er i tæt dialog med, andre videnskaber som 

naturvidenskab, socialvidenskab og humaniora, eller om designforskning snarere skal forstås og 

udvikles som en særegen og aktivistisk forskningstilgang, hvis relevans konstitueres af dets evne til 

at belyse og forny fremstillingsformer og -processer (Koskinen et al., 2008; Krogh & Koskinen, 

2020; Markussen et al., 2015). Markussen, Krogh og Bang foreslår en tredje vej, som siden 

videreudvikles (Krog & Koskinen, 2020), hvori designprocesser og -produkter udgør den metodiske 



249 
 

kerne, hvorfra ny viden genereres og skabes i en indefra-ud-bevægelse, men at der samtidig 

opretholdes og fremskrives en dialog med de traditionelle videnskaber.  

we argue for taking a third position, an intra-disciplinary position that appreciate how 

design processes and the making of artifact can be a method of inquiry, while at the same 

time insisting on using standards and terminology that can foster a dialogue with 

surrounding scientific cultures. By intradisciplinary we understand an account that takes a 

look at valuation from the inside out – as it is developed in a research project out of a series 

of design experiments (Markussen et al., 2015, s. 1).  

Jeg har vist, hvordan jeg gennem triangulering har arbejdet med denne ’intradisciplinary position’, 

og jeg har argumenteret for, at denne knytter sig til en metodisk pluralitet, der fremskriver et 

overordnet forhold mellem pragmatik og fænomenologisk-hermeneutik. Grunden til, at jeg vælger 

at give særligt fænomenologien så fremtrædende en plads, skyldes, som nævnt, den uro jeg 

fornemmer fra pædagogerne omkring de indledende legeeksperimenter. Fremskrivningen af 

fænomenologien kan derfor ses som et designforskningsvalg udviklet på baggrund af ”a series of 

design experiments”. Men vi kan også forstå dette valg som et pædagogisk valg, fordi det 

pædagogiske inkluderer en professionel relation – ikke kun til børn, men til mennesker - der bygger 

på lydhørhed samt på en evne til at gribe situationen pædagogisk an. Det fænomenologiske tilvalg 

skyldes med andre ord, at jeg sanser, at der i uroen gemmer sig væsentlig viden for 

forandringspotentialet. Ligeledes kan vi forstå tilvalg af fænomenologien som et etisk valg, knyttet 

til omtanke for de mennesker, hvis livsverden, jeg ikke alene bevæger mig ind i, men også søger at 

påvirke og forandre; uden at jeg på nogen måde kan garantere, at de forandringer, jeg initierer, fører 

til forbedringer. Den metodiske pluralitet, hvor pragmatik og fænomenolog slår følge, kan derfor 

ses som et indspil i en fortløbende og nødvendig diskussion om etik i designforskningen (Ylipulli & 

Luusua, 2019). Det er i balancegangen mellem min insisterende og investerende forskningspraksis, 

dvs. i forholdet mellem på den ene side intentionaliteten og viljen til at påvirke og forandre verden, 

og på den anden side åbenheden over for det aktuelt givne og det, der viser sig i 

designforskningsprocessen, at mit codesignerlige forskerjeg finder fodfæste.  

 I dialogen med codesignforskningsdomænet er det væsentligt også at påpege, at jeg med min 

humanistiske, litteraturvidenskabeligt funderede fortolkningspraksis skaber legeteori gennem 

designeksperimenter. Således er kapitel 5 om frihedsoplevelser som kvalitet i legens orden et bud 

på det, der af Markussen defineres som en ”extending theory” (Markussen, 2017, s. 92).  

It occurs when the process of designing an artefact leads to the expansion of a programmes 

kernel theories. This can take form of inventing supplementary concepts of ’stretching’ at 

whole theory to embrace novel aspect hitherto unaccounted for. (ibid). 
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Det overordnede ’artefakt’, jeg designer, er som bekendt en designteori, der indeholder en Model, 

Designprincipper og en Legesag. Men det er i processerne med at designe for leg og for 

legerefleksioner, at jeg ledes frem til det særlige fokus, som jeg anlægger på teori om legens orden, 

og hvorfra teorien ’strækkes’ og kommer til at omfatte frihedsoplevelser og et dynamisk forhold til 

konteksten. 

Dialog med legeforskningsdomænet. 
Frihedsoplevelser som kvalitet i legens orden bliver det legeteoretiske bidrag, jeg i kraft af mit 

ph.d.-projekt bidrager til legeforskningsdomænet med. Hermed lægger jeg mig i slipstrømmen af 

den nordiske legeforskning, hvori det børneinitierede og børns oplevelser i leg vægtes, og som 

forholder sig kritisk over for tidens tendens til at udgrænse legen til fordel for en 

curriculumorienteret agenda. Med mit fokus på legens eksistentielle dimensioner som i 

afhandlingen afgrænses til friheds- og eksklusionsoplevelser, positionerer jeg mig desuden i den 

legeforskning, der er rundet af et filosofisk paradigme (Karoff, 2010; Øksnes & Sundsdal, 2017, 

2020; Tuft, 2019b), hvorfor den psykologiske legeforskning da også er underprioriteret i min 

afhandling. Det er endvidere væsentligt at nævne, særligt i dialogen med den filosofisk orienterede 

legeforskning, at den udvidelse af teori om legens orden, som jeg på baggrund af projektet har 

foretaget, positionerer min forskning anderledes end den legeforskning der, blandt andet inspireret 

af Bateson og Huizinga (Baleson 1983; Huizinga, 1993) ser legen som en værensform, der tilhører 

et særligt rum, adskilt fra den øvrige verden. Et særkende ved legens orden, sådan som jeg har 

udfoldet denne, er, at den udspiller sig i et dynamisk afhængighedsforhold med sine omgivelser. 

Det er på den baggrund, jeg kan hævde, at pædagogisk arbejde med leg i skolen er progressivt, og at 

det inkluderer en pædagogfaglig kamp for, at skolen gøres legeparat; så skolen kan rumme legen. 

Det er væsentligt for mig her at understrege, at den bro jeg bygger mellem legen og legens kontekst, 

ikke er en bro mellem leg og læring. Tværtimod er jeg i lighed med andre nordiske legeforskere 

kritisk over for at anvende læringsteorier til at undersøge leg med. Jeg benægter ikke, at der kan 

være læring i leg, blot er det ikke noget, jeg har undersøgt, og derfor heller ikke noget, jeg kan 

udtale mig om. Som legeforsker har jeg en anden interesse. Jeg er nemlig optaget af at vende 

spørgsmålet om og spørge, om der kan være leg i læringssituationer? Hermed mener jeg, at jeg 

fremadrettet finder det interessant med udgangspunkt i teori om frihedsoplevelser som kvalitet i 

legens orden at undersøge, hvordan – eller om - oplevelser af tidsfrihed, valgfrihed, latterfrihed og 

anderledeshedens frihed kan vise sig i læringssituationer, eller om det virkeligt er sådan, som den 

første analyse antyder, at leg ikke pludselig kan opstå inde i skolerummet. 
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Afslutningsvis skal understreges, at konkrete elementer i min designteori, Modellen, 

Designprincipperne og Legesagen, er skabt med henblik på, at de kan få deres eget liv dér, hvor de 

kommer i anvendelse. De kan ikke og skal ikke indgå som metoder, de er ikke koncepter, men 

elementer i en foreløbig og helt åben designteori.         

Konsekvenser for praksis    

Det sidste forhold, jeg vil diskutere, er de konsekvenser, jeg i forlængelse af min forskning ser for 

praksis. Her er der især ét forhold, der gør sig gældende. Det er naturligvis sammenhængen mellem 

den pædagogiske legepraksis og den pædagogiske faglighed. For mine analyser har vist, at der er et 

større behov for pædagogfaglig aktivisme, end jeg indledningsvis troede. Ikke kun for legens skyld, 

men bestemt også for pædagogfaglighedens skyld. For min forskning peger på en vis sammenhæng 

mellem udgrænsning af legen i skolen og udgrænsning af pædagogfagligheden. Vi har eksempelvis 

set, at der er situationer i begyndelsen af projektperioden, hvor pædagoger giver udtryk for, at de 

finder det vanskeligt handle efter deres faglige overbevisning, og vi har set dem ’sidde fast’ i en 

binær tænkning om enten fri leg eller pædagogstyrede aktiviteter. I løbet af projektet sker der 

imidlertid det, at en del af pædagogerne begynder at handle mere proaktivt i forhold til leg og 

samtidig giver udtryk for faglig stolthed. Det udtrykkes på følgende måde til en 

refleksionsworkshop i forbindelse med 3. design for leg hvor legeeksperimentet Trolde drøftes.  

Anika: Jeg tænker der er en kæmpepointe dér i forhold til det tværfaglige. Hvad er det vi – 

helt specielt – i forhold til pædagogfagligheden, fordi det der er …  i skolen, det er, når der 

er struktur, og der er orden, og alle er med. Og ved I hvad, det er vi fandme ligeglade med…  

En eller anden på lydbåndet siger: Vi skaber noget kaos!  

Anika: JA! Og når vi har det der fredagsprojekt, og det hele det sejler ude i fællesrummet, det 

er en NYDELSE. Jeg har jo stået med lærere der er ved at hive håret af, fordi jeg har maling 

ud over det hele, og børn der trækker rundt …. Ha ha ha over det hele. Hvad gør vi? Hvad er 

det, vi har at byde ind med, som er helt unikt? Det her, det er jo skidegodt for børnene. (32) 

 Jeg tolker ytringen som udtryk for begejstring over genfunden faglighed. Det er kaos, det er børn 

der trækker rundt, og det er leg, der fylder over det hele. Det er det, pædagoger har at byde ind med, 

og det er en anden faglighed end lærernes, for det hviler på en helt anden praksis. Den praksis er jf. 

Anika legende og uordentlig, fordi det er til børns bedste; skidegodt for børnene. Men ytringen 

peger også på, at pædagogisk legepraksis kan komme til at fylde og påvirke skolelogikken. For den 

breder sig ud over tid og sted, og den nedbryder skematiske inddelinger af skolehverdagen fx 

mellem understøttende undervisning og SFO; den lader døre står åbne og materialer flyde. Det 

betyder, at pædagoger, der udvikler pædagogiske legepraksis – måske – oplever en tættere 

sammenhæng med deres egen faglighed, men de risikerer angiveligt også at komme i karambolage 
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med den aktuelle skolelogik. For legen er ikke sådan at styre. Positionen deltagelse uden for legens 

orden er derfor central, og den indebærer en handlingsparathed over for de organisatoriske forhold, 

som kan komme på tværs af legen og den pædagogiske faglighed i skolen.    
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OPSUMMERING 
 

 

 

      

Figur 68 slørede billeder fra legeeksperimenterne Ler, Sumpen og Bamseklub. 
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Vi er nået til afhandlingens afslutning. En foreløbig designteori kan vanskeligt rumme 

konklusioner, for designteorier skal inspirere og omsættes til nye handlinger. Afhandlingen afsluttes 

derfor gennem en opsummering af de indsigter, som eksperimenter og analyser har fostret. 

Opsummeringen følger strukturen i mine to overordnede forskningsspørgsmål, som var: Hvad er 

pædagogisk legepraksis i skolen? Og Hvordan kan pædagoger og forsker gennem co-design 

udforske og udvikle pædagogiske legepraksisser der kan støtte børns deltagelse i leg i skolen og 

med særligt fokus på de børn der kan komme i legevanskeligheder? 

Hvad er pædagogisk legepraksis i skolen 
Afhandlingen peger med udgangspunkt i analyserne på, at pædagoger aktuelt– i hvert fald på disse 

to skoler - langt hen ad vejen udøver legepraksis ud fra et begreb om fri leg, der betyder voksenfri 

leg. Denne legeforståelse har den konsekvens, at pædagoger tilstræber at ekskludere sig selv fra 

legen. De gør det ud fra en dybtfølt overbevisning om, at det er til barnets bedste at overlades til den 

såkaldt frie leg uden voksnes tilstedeværelse. Overbevisningen skal ses i sammenhæng med det 

faktum, at legen i dag generelt er udgrænset i skolen, og at pædagogerne selv og i kraft af tidens 

teknologiseringstendenser har udviklet en praksis med at styre og regulere næsten alt det, de tager 

del i. Derfor kan den opdragelse til frihed, som pædagoger i skolen i dag praktiserer, forbindes med 

en ydre markedsorienteret valgfrihed mellem faste og på forhånd planlagte aktiviteter, fremfor til en 

indre oplevelse af at være et frit og ansvarligt handlende og legende menneske i en kompleks 

verden.  

Ud over at vise at pædagoger af respekt for barnet søger at holde sig væk fra legen, viser 

analyserne imidlertid også, at der findes et legende samspil mellem pædagoger og børn, som har en 

travesterende karakter. Samspillet ser ud til at opfattes som legende af børn, mens pædagogerne er 

mere i tvivl. Gennem inddragelse af børns viden om leg, kan vi imidlertid fastslå, at travestien er et 

væsentligt element i leg som er forbundet med legens særlige frihedsoplevelser. Vi kan endvidere 

fastslå, at børn gerne vil lege med voksne, når den voksne kan lege, og når den voksne anerkender 

legens præmisser.  

Endelig viser analyserne, at en fraværende legepraksis ikke kan være pædagogisk, for 

pædagogiske handlinger tager udgangspunkt i en opøvet barnesans. En sans, der udvikles i 

professionelle og nære relationer mellem pædagogen og ethvert unikt barn, og som gør det muligt 

for pædagogen at gribe de pædagogiske øjeblikke, hvori potentielt transformative oplevelser for et 

barn pludselig kan opstå. Enhver legesituation udgør med sin uforudsigelighed og kompleksitet et 

potentielt pædagogisk øjeblik. Derfor skal pædagoger sikre, at legesituationer kan opstå, og de må 
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medvirke til at skabe dem. Pædagogisk legepraksis fordrer tilstedeværelse af pædagogen. Kun 

gennem deltagelse kan pædagoger give legen pædagogisk værdi. Afhandlingen afslører væsentlige 

indsigter om positioner, hvorfra pædagogers legedeltagelse kan foregå. Fælles for positionerne er, at 

det er legen, der gøres til mål for den pædagogiske handling – og ikke noget andet, der måtte høre 

under skolelogikken som fx tidens forestillinger om, hvad man bør tale om og hvordan. Pædagogers 

deltagelse i børns leg kan således foregå: A): Inde i legens orden, hvor man giver sig hen til legens 

praksisser og stemninger sammen med børn og ved hjælp af de ting og materialer, der er legens 

medier. B) På kanten af legens orden, hvorfra man fodrer legen med materialer og narrativer og 

udøver omsorgspraksisser, der retter sig både mod det enkelte barn og mod legen. C) Uden for 

legens orden, hvorfra man dels designer for, at forskellige former for leg kan ske og dels tager del i 

en faglige kamp for legen på et organisatorisk niveau og i de samarbejdsflader, hvor skolens 

struktur er på dagsordenen, og hvor der kan stilles spørgsmål til, hvem der har definitionsrettet over 

skolerummet.  

Udvikling af legepraksis med fokus på børn der kommer i legevanskeligheder 
Overordnet kan vi sige, at analyserne udpeger en sammenhæng mellem pædagogers og børns 

legevanskeligheder. For det første kan pædagoger, der holder sig væk fra legen, ikke se, hvad det er 

for legepraksisser eller legemedier, et barn kan have vanskeligheder med. For det andet kan 

pædagoger, der er i legevanskeligheder - i den forstand, at de ikke kan se en specifik situation som 

en legesituation - uforvarende komme til at skabe legevanskeligheder for et barn. Særligt hvis de 

opfatter barnets adfærd ud fra en skolelogik, hvor eksempelvis larm, uro, pjat, kamp, strid, ondskab 

og euforisk latter ikke anerkendes som leg, men som en potentiel konfliktskabende forstyrrelse.  

Projektets codesignprocesser peger på, at udviklingen af pædagogisk legepraksis kræver 

sammenhæng mellem legeeksperimenter og legerefleksioner. Der er brug for legeeksperimenter, der 

bryder de vante måder at tænke og handle på i forhold til leg, men der er samtidig brug for at 

sprogliggøre de oplevelser, pædagogerne får, for at gøre disse til faglige indsigter, der fordrer 

forandring. Imidlertid har pædagoger i hverdagen sjældent tiden til at fordybe sig i faglige 

refleksioner, med mindre der er truffet lokale bestemmelser om det. Derfor har de brug for en 

designteori, der relativt konkret udpeger, hvordan der kan bygges bro fra en aktuel legepraksis til en 

pædagogisk legepraksis. Designteorien om udvikling af pædagogisk legepraksis anviser måder, 

hvormed pædagoger kan lege med og overskride deres egne legevanskeligheder. Herigennem, 

gennem en overskridelse af egne legevanskeligheder, kan pædagoger blive bedre til at genkende og 

handle til støtte for børn, der kommer i legevanskeligheder.   
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Resumé 
Afhandlingen handler om, hvordan pædagoger og forsker sammen undersøger pædagogers 

betydning for børns deltagelse i leg i skolen. FN udtrykte i 2013 i en bemærkning til 

Børnekonventionen bekymring for børns muligheder for at udøve deres ret til leg; blandt andet fordi 

øget krav til uddannelse giver mindre tid til leg. Afhandlingen viser, at pædagoger uforvarende kan 

komme til at skabe legevanskeligheder for børn. Det kan de, når de ikke vier børns leg pædagogisk 

opmærksomhed, og samtidig orienterer sig efter de logikker, som hører skolen til.  

Afhandlingens forskningsspørgsmål er:  

1. Hvad er pædagogisk legepraksis i skolen? 

2. Hvordan kan pædagoger og forsker gennem co-design udforske og udvikle pædagogiske 

legepraksisser, der kan støtte børns deltagelse i leg i skolen og med særligt fokus på de børn, 

der kan komme i legevanskeligheder? 

Med disse forskningsspørgsmål peger afhandlingen i to retninger: Den første retning handler om at 

forstå, hvordan legens vilkår er i skolen i dag. Den anden handler om at skabe forandringer og 

udvikle pædagogers legepraksis, så børn, der kommer i legevanskeligheder, kan få pædagogiske 

støtte. 

Afhandlingens primære forskningstilgang er codesign. Med codesign lægges vægt på 

samarbejde mellem pædagoger og forsker. Det vises, hvordan kreative og refleksive processer 

omkring leg iværksættes, bevæger sig og bevæger de deltagende pædagoger og forsker. 

Afhandlingen inddrager ligeledes Research through Design (RtD) og har en programmatisk tilgang. 

Det betyder, at der forskes gennem eksperimenter, som udføres inden for rammerne af et program, 

som forskeren formulerer. Afhandlingen positionerer sig som designforskning og med tilknytning 

til antropologien, særligt Sensory Etnografi og dennes ide om at inddrage forskerens 

sanseoplevelser i de deltagerobservationer, der skabes. Forskerens oplevelser indgår derfor løbende 

som fortællinger.    

Der indgår tre typer af eksperimenter i afhandlingen:  

De primære legeeksperimenter som skabes med udgangspunkt i fire overordnede designs for 

leg. Et design for leg tager udgangspunkt i en legetype. Disse legetyper er kreativ leg, rolleleg, 

dramatisk leg og konstruktionsleg. Forskeren udformer fire designprincipper for hvert design for 

leg, og pædagogerne skaber med udgangspunkt i legedesignprincipperne i en periode på et år 33 

større eller mindre legeeksperimenter i den understøttende undervisning og SFO. 
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Dramatisk refleksion er et legerefleksionseksperiment. Eksperimentet går ud på at 

dramatisere konkrete legesituationer fra de primære legeeksperimenter. Eksperimentet bruges til at 

udforske pædagogers grundlæggende faglige værdier samt til at fremme legeindlevelse.  

Påklædningsdukkeeksperimentet er både et legeeksperiment og et 

legerefleksionseksperiment. Her er det forskeren, der designer for leg og efterfølgende afprøver, 

hvordan det er som voksen at lege med børn i en skolekontekst. Cases fra 

Påklædningsdukkeeksperimentet præsenteres efterfølgende for pædagoger på en 

refleksionsworkshop. Eksperimentet bruges af forskeren til at engagere sig i børn og pædagogers 

hverdagsliv og til at undersøge børns forståelser af leg i skolen og deres opfattelse af pædagogers 

legeevner.  

Afhandlingen bidrager til en teori om legens orden. Teori om legens orden definerer leg som 

en særlig orden, der indeholder en anden logik, end de logikker, der hersker uden for legeordenen. I 

leg kan ting, ord, relationer, identiteter få andre betydninger, end de har i fx skolelogikken. Men 

legeordener er ikke løsrevet logikkerne udenfor. Tværtimod, for når børn leger i en skolekontekst, 

vil de afstemme sig efter både det, der sker inde i legeordenen, men også efter de logikker, regler og 

normer, der er i deres omgivelser. Præcis dette kan være vanskeligt for børn at navigere i. For den 

handling, der i legens orden vækker latter, kan i skolelogikken forstås som dårlig opførsel, pjat, 

grim snak eller ondskab. Gennem afhandlingen udvikles en teori om frihedsoplevelser som kvalitet 

i legens orden. Disse er oplevelser er tidsfrihed, valgfrihed, latterfrihed og anderledeshedens frihed.  

Gennem tre analyser identificeres afhandlingens hovedresultater og den designteori, som er 

afhandlingens designprodukt. 

Et hovedresultat er, at fri leg for pædagoger aktuelt betyder voksenfri leg. Derfor opleves 

det urovækkende at skulle designe for leg. For pædagoger er bange for at ødelægge børns 

frihedsoplevelser. Betegnelsen fri leg bruges imidlertid af børn ikke om leg, men som en afstemning 

af, hvor meget de må bestemme, når voksne er tilstede. Afhandlingen peger på, at der er sket et 

skred i pædagogers legepraksis i skolen, og at pædagoger i dag som en følge af tidens tendens til at 

opfatte frihed i et markedsorienteret perspektiv, er tilbøjelig til at styre det, de deltager i. En sådan 

styring finder pædagogerne imidlertid grundlæggende uforenelig med deres pædagogiske værdier. 

En pointe i forlængelse heraf er, at pædagogers faglighed i skolen er udgrænset i takt med at legen 

er udgrænset.  

Et andet hovedresultat er, at der faktisk opstår legeordener i relationen mellem børn og 

pædagoger, og at disse legeordener har travesterende egenskaber. De vender op og ned på ting, 



271 
 

indeholder highfives og leg med ironi og ondskab. Disse legeordener indeholder både eufori og 

latter, men rummer også nærvær og omsorg.  

Det tredje hovedresultat gælder udviklingen af pædagogisk legepraksis. En pointe her er at 

pædagoger må overskride egne legevanskeligheder for at kunne få øje på børns legevanskeligheder.  

Pædagoger kan deltage i børns leg fra tre positioner: En position inden for legens orden, hvor 

pædagogen er med på legens præmisser og ved at udøve de legepraksisser som legens materialer og 

temaer appellerer til. En position på kanten af legens orden, hvorfra pædagoger fodrer legen med 

materialer og ideer, eller foretager omsorgspraksisser som legesamtaler og trøst. En position uden 

for legens orden, hvorfra pædagoger designer for leg, og hvorfra de kæmper for legens plads i 

skolen på et lokalt, organisatorisk niveau og på et pædagogfagligt niveau, hvor den legende tilgang 

dyrkes og italesættes som et pædagogfagligt særkende.   

Som konkrete elementer i designteorien indgår en model over pædagogers legepositioner i 

legens orden, ni designprincipper og en legesag til pædagoger. Disse tre konkrete elementer kan 

inspirere og motivere pædagoger til nye handlinger i forhold til børns leg.   

Summary 

This thesis is about how pedagogues and researcher together examine pedagogues’ significance 

for children’s participation in play at school. UN in 2013, in a comment to the Convention of the 

Rights of the Child, expressed concern at children’s opportunities to practice their right to play. 

The thesis demonstrates that pedagogues may unintentionally create difficulties for children. This 

occurs when they do not give children’s play pedagogical attention and, at the same time, align 

themselves after school-centred logics. The research questions of the thesis are: 

1. What is pedagogical play practice in schools?  

2. How may pedagogues and researcher through co-design explore and develop pedagogical 

play practices that can support children’s participation in play at school and with 

particular focus on the children that may experience play difficulties? 

These research questions point the thesis in two directions: The first direction is about 

understanding the conditions of play in schools today. The other is about creating changes and 

develop pedagogues’ play practice, in order to support those children who gets in play 

difficulties.   

The primary research approach is codesign. Codesign emphasizes collaboration between 

pedagogues and researcher. It is demonstrated how creative and reflexive processes around play 

are activated, how they move and how they move the participating pedagogues and researcher. 
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The thesis also includes Research through Design (RtD) and has a programmatic approach. This 

means that research is conducted through experiments, that are planned within a frame of a 

programme, formulated by the researcher. The thesis positions itself as design research and 

related to Anthropology, particularly Sensory Ethnography and its concept of including the 

researcher’s sensory experiences in the participant observations that are created. The researcher’s 

experiences are therefore included throughout as narratives.   

Three types of experiments are part of the thesis:   

The primary play experiments are created based on four overarching designs for play. A 

design for play takes its point of departure in a type of play. These play types are creative play, 

roleplay, dramatic play and construction play. The researcher creates four design principles for 

each design for play. Based on these principles, pedagogues create 33 greater or smaller play 

experiments in both regular teaching and in leisure time activities. This takes place during a one-

year period. 

Dramatic reflection is a play reflection experiment. It is about dramatizing concrete play 

situations from the primary play experiments. This experiment is used to explore pedagogues’ 

basic professional values and to promote play sensitivity.  

The dress-up doll experiment is both a play experiment and a play reflection experiment. 

Here the researcher designs for play and subsequently tests what it is like to play with children in 

a school context as an adult. Cases from the experiment are then presented for pedagogues at a 

reflection workshop. The researcher uses the experiment to engage with children’s and 

pedagogues’ everyday life and to examine children’s understanding of play in school and their 

perception of pedagogues’ play skills. 

The thesis contributes to a theory of the order of play. This theory defines play as a 

particular order based on a different logic than the logics that define the world outside the 

playorder. In play, objects, words, relations, identities may attain other meanings than they have 

in e.g. the logic of school. However, playorders are not separate from the outside logics. On the 

contrary, for when children play in a school context, they will tune in on both what happens in 

play, but also on the logics, rules and norms of their surroundings. This phenomenon may be 

difficult for children to navigate. This is because acts that may provoke laughter inside the 

playorder may in the school logic be interpreted as bad behaviour, trash-talk or cruelty. The thesis 

develops a theory of experiences of freedom as a quality in the playorder. These experiences are 

freedom of time, choice, laughter and difference. 
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Through three analyses the thesis’ main results and the design theory, which is its main 

product, are identified.  

A main result of the thesis is that free play for pedagogues in schools today seems to mean 

adult-free play. Therefore, the idea of designing for play is perceived as disruptive. Pedagogues 

don’t want to spoil children’s experiences of freedom. However, children do not use the concept 

of free play about play as such. They use it to tune in to the amount of influence they have when 

adults are in the room. The thesis points to the fact that there has been a change in pedagogues’ 

play practice in school. Today, they tend to follow the societal tendency to perceive freedom in a 

market-oriented perspective and thus they tend to manage what they take part of. Even though 

they find that acts of management don’t harmonise with their fundamental pedagogical values. As 

such, there seems to be coherence between exclusion of the pedagogical professionalism in 

school and the exclusion of play.   

Another main result is that in the relation between children and pedagogues playorders 

actually emerge, and these playorders contains travesty. They turn things upside down, include 

high fives and play with irony and cruelty. These playorders contains both euphoria and laughter, 

but also presence and care. 

The third main result relates to the development of pedagogical play practice. Of note 

here is that pedagogues must break through their own difficulties in play to be able to perceive 

children’s difficulties in play.  

Pedagogues can participate in children’s’ play from three positions: a position within the 

playorder, where the pedagogue is part of the play premise and adheres to the play practices 

which are set by the play’s materials and themes. A position on the edge of the playorder, from 

which pedagogues feed the play with materials and ideas or carry out caring practices like play 

dialogues and comforting. A position outside the playorder, from where pedagogues design for 

play, and from where they fight for play’s place in schools on a local, organizational level and on 

a professional pedagogical level, where the playful approach is cultivated and formulated as a 

distinctive pedagogical concept.   

Concrete elements in the design theory include a model of the pedagogue’s play positions 

in the playorder, nine design principles and a ‘toy’ for pedagogues. These three concrete elements 

can inspire and motivate pedagogues to new actions related to children’s play. 

 

 

 


