Udviklet og afprøvet i Roskilde Kommune

Legetilgang

til refleksion og sparring
Legetilgangen kan bruges af det pædagogiske personale til at reflektere over
deres rolle(r) i og omkring børnenes leg.
Fra forskning ved vi, at legen er central for barnets udvikling og læring (se f.eks.
inspirationskataloget Inkluderende og stimulerende læringsmijøer her: www.emu.
dk/omraade/dagtilbud). Fra naturens hånd er børn udstyret med nysgerrighed og
udforskningstrang, der motiverer dem til at være vedholdende og til at udvikle sig
i fællesskaber. Det, der går igen i alle legeformer (fx alene-leg, parallellege, rolle-,
regel- og/eller konstruktionslege) er, at børn eksperimenterer og udforsker sig selv
og omgivelserne. Derfor er det vigtigt, at læringsmiljøet i dagtilbuddet giver legen
gode vilkår både fysisk og relationelt. I Roskilde kommune valgte personalet i de
deltagende dagtilbud at formulere en fælles grundforståelse af de voksnes rolle i
og omkring børns leg; således blev legetilgangen skabt til at inspirere og rammesætte personalets faglige refleksioner over samspillet med børnene.

Sådan bruger I legetilgangen
Legetilgangen fungerer bedst som personalets fælles
grundlag for planlægning og evaluering af indsatser, hvor
de voksne aktivt og nysgerrigt undersøger deres egen
rolle i og omkring børnenes leg.
1. S
 ammen læser I punkterne i legetilgangen og diskuterer dem med hinanden: Hvad forstår vi ved de forskellige punkter, og er der nogle af punkterne, som er
særligt relevante at arbejde med for os i vores praksis
– med blik for den aktuelle børnegruppe?
2. På skift observerer I hinanden i legesituationer. Det
kan anbefales at optage legesituationer på video,
da små detaljer i voksen-barn-samspillet bedst kan
fastholdes på video.

Redskabet, du læser om her, er
udviklet i et samarbejde mellem
Roskilde Kommune, fagpersoner
og konsulenter som en del af
forsknings- og udviklingsprojektet
”Styrket fokus på børns læring i
dagtilbud”. Det er Undervisningsministeriet, der står bag projektet i
samarbejde med Børne- og Socialministeriet. Projektet har til formål at
styrke dagtilbuddenes arbejde med
kvalitet i den pædagogiske praksis.

Det skal I være særligt
opmærksomme på
• Legetilgangen er en vifte af mulige fokuspunkter – det
er IKKE en tjekliste. Vælg derfor 1-2 relevante fokuspunkter ud og arbejd med dem i en periode. Prøv ikke
at komme omkring alle fokuspunkterne på én gang.
• Legetilgangen virker kun, hvis det pædagogiske personale har forståelse for og medejerskab af fokuspunkterne. Start derfor med – sammen – at diskutere (og evt.
justere) indholdet af legetilgangen.
• Hvis legetilgangen skal blive til et fælles fagligt grundlag, er det vigtigt, at den bruges løbende til planlægning og sparring. Forpligt hinanden på at bruge den og
justér den løbende, hvis der er behov.

3. Hver gang en legesituation er blevet observeret,
reflekterer I sammen: Hvad skete der? Hvad ser I hver
især (hvis det er på video)? I bringer også legetilgangen i spil og bruger de fokuspunkter, der blev udvalgt
i trin 1 til at stille evaluerende spørgsmål: I hvilken
grad lykkes [fokuspunkt] i situationen? Hvilke faktorer
i situationen hhv. understøtter og begrænser [fokuspunkt]? Hvordan kan vi skabe flere situationer, hvor vi
lykkes med [fokuspunkt]?
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Udviklet og afprøvet i Roskilde Kommune

Fælles legetilgang

Redskab

Legetilgangen er tiltænkt at kunne fungere som personalets fælles grundlag
for planlægning og evaluering af indsatser, hvor de voksne aktivt og nysgerrigt
undersøger deres egen rolle i og omkring børnenes leg. Nedenfor fremgår en række
fælles fokuspunkter i legetilgangen, der er udviklet af det pædagogiske personale i
fællesskab. I kan lade jer inspirere af fokuspunkterne som afsæt for fælles refleksioner om, hvordan I som personale ønsker at indtage aktive roller i børnenes leg.

De deltagende dagtilbud i Roskilde Kommune har valgt
at sætte fokus på, hvordan det pædagogiske personale
kan styrke børnenes socioemotionelle kompetencer ved
aktivt at engagere sig i og understøtte børnenes leg. Det
betyder, at det pædagogiske personale vil:
• Styrke vores pædagogiske arbejde ved at tilbyde børn
mulighed for lege og aktiviteter med fælles opmærksomhed, hvor børn og voksne udfordrer hinanden på
den gode måde
• Skabe samspil, hvor den voksne bygger videre på barnets interesse og motivation for den givne leg/aktivitet
• Være imødekommende og lydhøre overfor børnenes
perspektiver

• Styrke vores bevidsthed og fælles sprog omkring,
hvornår vi bruger forskellige former for deltagelse/positioner i børns leg:
-- Træde ind og være med i legen
-- Træde ind og give barnet en ønskværdig rolle
-- Være model for interaktionen for barnet
-- Trække sig tilbage
• Være bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene
og derfor være opmærksomme på vores kropssprog og
mimik og bruge et roligt toneleje.
• Skærme børnenes leg så vidt muligt, så børnene har
mulighed for fordybelse i legen.

• Hjælpe alle børn med at blive involveret i leg
• Hjælpe børnene til at forstå og indgå i sociale samspil i
stedet for at irettesætte
• Være opmærksomme på barnets kropslige og sproglige
kommunikation omkring barnets intentioner, oplevelser,
og hvordan han/hun har det.
• Sætte ord på for at understøtte barnets oplevelse og
undersøge, om vi har forstået barnet korrekt i overensstemmelse med barnets egen oplevelse
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Anbefalinger til pædagogisk personale, som vil
fremme børnenes socioemotionelle kompetencer
• Vær opmærksom på dit kropssprog og din mimik
(venlig, smilende ansigt, åbent kropssprog, i børnenes højde)
• Vær opmærksom på et roligt toneleje (det skaber
god stemning)
• Vær opmærksom på at have øjenkontakt
• Spejl børnenes følelser, mens du sætter ord på dem
(f.eks. du smiler, ja… du er glad; eller: du kigger på
hende.… ja, det ser spændende ud”)
• Kæd børnene sammen: ”se, pigen laver mad… lige
som dig”, ”du smiler, ligesom drengen, I synes
begge, det er sjovt”, ”nøj.. hvor I hygger”. Sæt ord på
stemningen og husk at bruge børnenes navne.
• Gør børnene opmærksomme på hinanden (brug
børnenes navne så tit som muligt): ”Prøv lige at
se, hvad pigen laver… Uhmm… det bliver en super
lækker sandwich”.

I forhold til større børn:
• Inviter andre børn ind i legen… hvis gruppen
nægter:
-- Spørg ind til legen, hvad går den ud på…?
-- Spørg ind til, hvad man skal gøre for at
være med i legen?
-- Udvid legen for børnene ved at spørge om
de har ideer til, hvad man ellers kan gøre
for, at de andre kan være med.
-- Hjælp børnene med at lave aftaler om at
fortsætte legen, f.eks. efter samling. Hjælp
børnene med at overholde aftalerne.
Træk dig lidt fra legen, når den er godt i gang
og understøt efter behov.

• Skab gode positioner for børnene: ”Jeg kunne tænke
mig at den sandwich var til mig… glæder mig til at
smage… er der andre der vil smage pigens sandwich?”
• Bekræft, bekræft, bekræft…: ”Hvor er det hyggeligt,
at du er med i legen… ”, ”Alle må gerne smage på din
mad… Hvor er du en god kammerat”
• At sætte ord på børnenes intentioner: ”se, pigen
kigger på jer, jeg er sikker på, at hun synes, I leger
en spændende leg” eller ”han tager bilen, fordi han
vil så gerne køre sammen med jer”.
• Hjælp børnene med at klare små konflikter ved at
guide dem: ” ja, det er din bil, vi finder en anden bil
til drengen, så han kan være med. Hvor skal i køre
hen?”, ”Det er pigens tur nu, men når hun er færdig,
bliver det din tur” – og husk at bekræfte: ”hvor var
du god til at vente på din tur”.
• Vær aktiv i legen
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