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Leg	i	skolen	skal	understøtte	elevernes	

kompetenceudvikling	

Indledning	

Uddannelsessystemet	i	vores	samfund	er	konstant	under	pres,	særligt	i	en	tid	“hvor	det	

mest	 konstante	 er	 forandring.”	 (Sommer	&	Klitmøller,	 2018,	 s.	 11).	 Det	 samfund,	 som	

skaber	rammerne	for	vores	udvikling	 i	dag,	vil	være	markant	anderledes	 for	de	næste	

generationer,	hvor	forudsætningerne	for	dannelse	og	uddannelse	forskydes	(Sommer	&	

Klitmøller,	2018,	s.	11).	Globaliseringen	i	samfundet	bevæger	sig	mod	en	fremtid,	hvor	

teknologien	 kan	 komme	 til	 at	 overtage	 markedet	 og	 dets	 udvikling	 i	 højere	 grad.	

Teknologien	 i	 samfundet	 truer	menneskets	 plads	på	 arbejdsmarkedet,	 da	 udviklingen	

medfører	effektivisering	af	alle	områder.	Dette	medfører	en	større	undersøgelse	af,	hvilke	

menneskelige	 egenskaber,	 der	 endnu	 ikke	 anses	 for	 at	 kunne	 løses	 af	 teknologi	 og	

robotter	(Sommer	&	Klitmøller,	2018,	s.	17-18).	Med	et	fokus	på	konstant	optimering	af	

samfundet,	påvirker	denne	udvikling	også	begrebet	om	uddannelse.	Skolen	er	selvsagt	en	

del	af	organiseringen	af	vores	liv,	hvor	spørgsmålet	om,	hvorfor	vi	har	denne	forståelse,	

stilles	oftere.	Det	er	ikke	selvsagt	hvorfor	vi	har	skole,	og	denne	anerkendelseskrise	stiller	

krav	til	landets	folkeskoler	og	folkeskolelærere	om	at	legitimere	skolens	praksis.	For	at	

løse	 denne	 opgave	 står	 landets	 skolelærere	 i	 en	 position,	 hvor	 de	 skal	 kunne	

dokumentere,	 at	de	 lever	op	 til	 samtidens	gældende	mål,	 regler	og	krav	 for	 læring	og	

udvikling	(Sommer	&	Klitmøller,	2018,	s.	137).	Det	kan	forklare	udviklingen	af	skolen,	

hvor	målbare	resultater	og	tilgange	som	“vi	ved	der	virker”,	er	den	dominerende	tilgang	

til	læring	og	udvikling.	Eksempelvis	anses	begrebet	leg	for	at	høre	børnehaven	til.	Det	kan	

være	 svært	 at	 teste,	 hvilken	 effekt	 leg	 og	 legende	 aktiviteter	 kan	 bidrage	 med	

sammenlignet	med	andre	læringsstrategier,	der	effektiviserer	udvikling,	som	vi	gennem	

konkrete	tests	kan	måle	frem-	eller	tilbagegang	ved.	I	lærernes	valg	af	indhold,	tilgange	

og	metoder	fravælges	det,	der	er	sværere	at	måle	en	umiddelbar	effekt	af,	til	fordel	for	

målstyrede	pædagogikker	(Sommer	&	Klitmøller,	2018,	s.	215).		

Det	 kan	 derfor	 være	 stærkt	 kritisabelt,	 hvis	 det	 er	 virkeligheden	 hos	 lærerne	 i	

folkeskolen.	 For	 særligt	 hvordan	 lærerne	 arbejder	med	de	 faglige	 kompetencemål	 for	

fagene,	har	betydning	for	hvad	og	hvordan	eleverne	vil	udvikle	sig,	også	i	biologi.	Midt	i	
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dette	står	eleverne,	som	generation	efter	generation	skal	kunne	reflektere	over,	handle	

og	træffe	valg	om	deres	egen	fremtid.	Dette	afspejles	i	en	række	af	politiske	tiltag	som	

skal	 føre	dem	hurtigere	 gennem	uddannelsessystemet	 (Jakobsen	&	Holm,	 2020).	Men	

måske	er	det	ikke	det,	der	skal	til.	Vi	vil	derfor	undersøge	om	det	ellers	basale	begreb	for	

menneskelig	 færden,	 leg,	 burde	 have	 en	 større	 prioritering	 hos	 naturfagslærerne	 i	

folkeskolen.	Dette	leder	os	til	følgende	problemformulering.	

Problemformulering	

Hvordan	 kan	 leg	 understøtte	 og	 udvikle	 elevernes	 naturfaglige	 kompetencer,	 så	 de	

forberedes	 til	 den	 fælles	 faglige	 naturfagsprøve	 og	 motiveres	 til	 deltagelse	 i	

biologiundervisningen?	

Læsevejledning	

I	vores	opgave	vil	vi	undersøge	ovennævnte	problemformulering	i	en	dynamisk	analyse	

med	 et	 kontinentalt	 projektsyn.	 Vi	 vil	 belyse	 begrebet	 leg	 som	 et	 muligt	

udviklingsperspektiv	 i	 folkeskolen.	 Centralt	 for	 skolens	 formål	 beskrives	 målet	 om	

kompetence	 i	 forskellige	 faglige,	 personlige	 og	 sociale	 sammenhænge.	 Hvordan	 dette	

udspiller	sig	i	skolen,	finder	vi	interessant	at	undersøge.		

	

I	 opgavens	 første	 del	 beskrives	 vores	 videnskabsteoretiske	 retning	 samt	 vores	

metodevalg	til	indsamling	af	empiri.	Vores	undersøgelse	bygger	på	spørgeskemaer,	som	

er	en	kvantitativ	indsamlingsmetode,	som	vi	efterfølgende	har	behandlet	kvalitativt.	Vi	

har	 ligeledes	 anvendt	 semistrukturerede	 fokusgruppeinterviews,	 som	 er	 en	 kvalitativ	

indsamlingsmetode.		

Gennem	 forskningsartiklerne	 “Læring	 gennem	 leg”	af	The	 LEGO	 Foundation	 (Parker	&	

Thomsen,	 2019)	 og	 “Undervisningspraksis	 i	 udskolingen”	 af	 EVA	 -	 Danmarks	

evalueringsinstitut	 (EVA,	 Undervisningspraksis	 i	 udskolingen,	 2019),	 vil	 vi	 beskrive,	

hvilke	resultater	forskning	har	bidraget	med	til	samtidens	debatter	om	leg	og	leg	i	skolen,	

samt	 hvilke	 forventninger,	 der	 stilles	 til	 eleverne,	 når	 de	 rykker	 op	 i	 udskolingen.	 Vi	

vælger	 at	 fokusere	på	 relevante	perspektiver	nævnte	 forskning	 i	 en	 vekselvirkning	 af	

empiri	 og	 forskning.	 Vores	 valg	 af	 metoder	 tager	 afsæt	 i	 et	 socialkonstruktivistisk	

videnskabsfelt,	 hvortil	 vi	 også	 vil	 udforme	 en	 diskursanalyse	 af	 begrebet	 leg.	 Vi	 vil	
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derefter	 udfordre	 de	 sproglige	 konstruktioner,	 som	 begrebet	 leg	 er	 omgivet	 af	 i	

folkeskolen.		

	

I	den	næste	del	af	opgaven	vil	vi	i	en	vekselvirkning	mellem	forskning	og	indsamlet	empiri	

belyse	 leg	 og	 leg	 i	 folkeskolen,	 samt	hvordan	dette	 kan	have	 indflydelse	på	 elevernes	

læring	og	udvikling	i	biologi.	Den	ene	af	de	to	legeforskere,	som	vi	har	valgt	at	gøre	brug	

af	i	vores	undersøgelse,	er	Marc	Malmdorf	Andersen	med	hans	bud	på,	hvorfor	leg	er	vigtig	

for	menneskelig	udvikling.	Vi	vil	i	forlængelse	af	dette	tage	afsæt	i	Helle	Marie	Skovbjergs	

fortolkning	 af	 legens	historie,	 samt	hvilke	 kvaliteter	 leg	 kan	bidrage	med.	 I	 analysens	

næste	del	vil	vi	inddrage	begrebet	om	motivation	og	kreativitet,	samt	hvordan	vi	finder	

ligheder	mellem	dette	og	legens	beskaffenhed.	Afslutningsvis	vil	vi	sammenligne	vores	

analytiske	retninger	og	delkonklusioner	med	henblik	på	at	kunne	konkretisere	mulige	

handleperspektiver	for	vores	undersøgelse.	

Metoder		

I	det	 følgende	vil	 vi	præsentere	vores	videnskabsteoretiske	 tilgang	og	vores	anvendte	

metoder	til	indsamling	og	analyse	af	empiri.	De	forskellige	metoder,	som	vi	har	benyttet,	

har	til	formål	at	behandle	vores	data	til	besvarelse	af	vores	problemformulering.		

Videnskabsteoretisk	retning	

Vores	videnskabsteoretiske	position	tager	afsæt	i	et	socialkonstruktivistisk	perspektiv,	

hvor	vi	gør	brug	af	denne	retnings	metoder	til	indsamling	og	analyse	af	empiri.	Først	vil	

vi	 præsentere	 socialkonstruktivisme	 som	 en	 videnskabsteoretisk	 retning	 og	 dernæst	

vores	 pædagogiske	 ståsted,	 samt	 vores	 valg	 af	 metoder	 til	 indsamling	 og	 analyse	 af	

empiri.		

	

Socialkonstruktivisme	 er	 et	 teoretisk	 afsæt,	 der	 giver	 en	 forståelse	 af	 at	 menneskers	

handlinger,	holdninger	og	sprog	hænger	sammen	med,	hvordan	det	udspiller	sig	i	sociale	

kontekster,	 som	 mennesket	 er	 en	 del	 af.	 I	 et	 socialkonstruktivistisk	 perspektiv,	

undersøges	problemstillinger	derfor	i	forståelsen	af,	at	mennesket	har	en	subjektivitet,	

som	er	påvirket	af	samfundets	fortællinger	og	diskurser	(Schmidt,	Socialkonstruktivisme,	

2020).	 Som	 et	 led	 i	 vores	 undersøgelse,	 er	 vi	 interesseret	 i,	 hvilke	 forståelser	 af	 leg	
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lærerne	har	og	hvordan	de	er	formet	af	samfundets	diskurser	for,	hvordan	eleverne	skal	

udvikle	naturfaglige	kompetencer.	Vi	har	til	hensigt	at	kunne	klarlægge	de	antagelser,	der	

ligger	 om	 begreberne	 kompetence	 og	 leg	 og	 hvordan	 dette	 kan	 påvirke	 lærernes	

italesættelse	og	anvendelse	af	begreberne	i	 folkeskolen.	Dertil	vil	vi	som	et	 led	i	vores	

undersøgelse	 udarbejde	 en	 analyse	 for,	 hvilke	 diskurser,	 der	 gør	 sig	 gældende	blandt	

lærerne.	

Indsamlings-	og	analysemetoder	

Diskursanalyse	

Centralt	 i	 vores	 undersøgelse	 findes	 begrebet	 leg.	 Til	 at	 afdække	 legebegrebet	 bruges	

diskursanalysen	som	en	forståelse	og	retning	for	bearbejdningen	af	begrebet.	Dette	vil	vi	

uddybe	 sammen	 med	 vores	 videnskabsteoretiske	 afsæt	 i	 praksis	 i	 det	 næstfølgende	

afsnit.		

Kvalitativt	data	

Vi	har	valgt	at	benytte	indsamlingsmetoder,	der	har	givet	kvalitative	data.	Til	dette	har	vi	

brugt	 et	 kvalitativt	 fokusgruppeinterview	 samt	 spørgeskemaer.	 	 Med	 kvalitativ	

dataindsamling	vil	vi	fokusere	på	færre	respondenter,	da	vi	har	til	hensigt	at	undersøge	

og	 forstå	 respondenternes	 oplevelse,	 praksis	 eller	 anskuelse	 af	 vores	

undersøgelsesområde.	Ved	indsamling	af	kvalitative	data	vil	der	oftest	indgå	menneskelig	

kontakt,	hvortil	vi	benytter	 fokusgruppeinterviews	til	at	 få	et	billede	af	hvordan	vores	

undersøgelsesfelt	ser	ud	fra	deres	perspektiv.	Grundet	Covid	–	19	situationen	har	vi	været	

nødsaget	 til	kun	at	benytte	metoder	med	menneskelig	kontakt	 i	et	begrænset	omfang,	

hvortil	vores	digitale	spørgeskemaundersøgelser	skal	bidrage	med	flere	respondenters	

perspektiver.	 Med	 kvalitative	 data	 kan	 det	 være	 vanskeligt	 at	 skabe	 statistiske	

sammenhænge.	 Denne	 form	 for	 data	 kan	 være	 med	 til	 at	 danne	 hypoteser	 eller	

anskuelser,	 der	 kan	 skabe	 overblik	 over	 sammenhængen	 mellem	 disse	 og	 et	 givent	

fænomen.	Behandlingen	af	kvalitative	data	vil	i	større	eller	mindre	grad	være	fortolket	

eller	præget	af	den	der	bearbejder	materialet	 (Mottelson	&	Muschinsky,	2017,	 s.	114-

115).	
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Spørgeskema		

Et	spørgeskema	er	en	kvantitativ	dataindsamlingsmetode,	som	vi	i	høj	grad	har	benyttet	

til	at	give	både	kvantitativ,	men	også	særligt	kvalitative	data	ved	at	stille	åbne	og	lukkede	

spørgsmål	 til	vores	 respondenter.	En	spørgeskemaundersøgelse	er	baseret	på	skiftligt	

formulerede	spørgsmål	oftest	i	forbindelse	med	kvantitativ	dataindsamling.	Vi	benytter	

spørgeskema	som	en	kvalitativ	dataindsamlingsmetode,	og	 tager	derfor	 ikke	højde	 for	

antallet	af	respondenter	(Mottelson	&	Muschinsky,	2017,	s.	119).	Vi	har	valgt	at	benytte	

spørgeskemaundersøgelser	 for	 at	 opnå	 så	 mange	 respondenter	 som	 muligt.	 Vi	 har	

ligeledes	 indsamlet	 en	 del	 af	 vores	 empiri	 under	 vores	 praktikforløb,	 hvor	 vi	 har	

undervist	to	7.	klasser	i	biologi	online.	Det	har	derfor	været	nødvendigt,	at	indsamlingen	

også	 kunne	 foregå	 online	 grundet	 de	 omstændigheder,	 som	 vi	 har	 arbejdet	 under.	

Respondenterne	 har	 ved	 åbne	 spørgsmål	 frit	 kunne	 formulere	 deres	 svar,	 hvorfor	 vi	

behandler	 dette	 datamateriale	 kvalitativt.	 Vi	 har	 arbejdet	 med	 fire	 forskellige	

spørgeskemaer,	som	er	fordelt	på	tre	overordnede	temaer.	Det	første	tema	handler	om,	

hvordan	de	aktiviteter,	vi	har	gennemført	i	undervisningen	i	biologi,	har	forløbet.	Dette	

spørgeskema	er	udsendt	blandt	de	to	7.	klasser,	som	vi	underviste	i	vores	praktik.	Det	

næste	tema	omhandler	arbejdet	med	naturfaglige	kompetencer	og	elevernes	deltagelse	i	

biologiundervisningen.	 Denne	 undersøgelse	 er	 foretaget	 blandt	 biologilærere	 i	

folkeskolen,	samt	en	8.	klasse.	 	For	at	adskille	 lærere	og	elever	 i	 to	målgrupper	har	vi	

udformet	 to	 separate	 spørgeskemaer.	 I	 det	 sidste	 tema	 har	 vi	 undersøgt,	 hvordan	

begrebet	leg,	som	en	diskurs,	anvendes	blandt	lærerne	i	folkeskolen	(Nielsen,	Nielsen,	&	

Mølgaard,	2020,	s.	85-86).	Ud	fra	et	at	vores	spørgeskemaundersøgelser	har	vi	udvalgt	

enkeltpersoner	 til	 et	 uddybende	 fokusgruppeinterview.	Dette	 har	 til	 formål	 at	 give	 et	

nuanceret	 billede	 af	 spørgeskemaundersøgelsens	 indhold	 (Mottelson	 &	 Muschinsky,	

2017,	s.	119).	

Fokusgruppeinterview	

I	 fokusgruppeinterviewet	 har	 vi	 interviewet	 to	 udvalgte	 grupper	 af	 tre	 elever	 i	 en	 8.	

klasse.	Vi	har	valgt	at	interviewe	to	grupper	bestående	af	henholdsvis	tre	drenge	og	tre	

piger.	Dette	har	vi	gjort	 for	at	danne	et	 så	nuanceret	 resultat	 som	muligt	af	elevernes	

forståelse	omkring	samme	emne.	Fokusgruppeinterviews	er	en	kvalitativ	metode.	Derfor	

er	 interviewet	 ikke	 repræsentativt	 for	 en	 given	 befolkning	 eller	 en	 gruppe	 af	

befolkningen	 (Columbus,	 2021).	 Interviewet	 hjælper	 os	 med	 at	 skabe	 en	 dybere	
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forståelse	af	respondenternes	holdning	og	opfattelse	omkring	det	præsenterede	emne.	

Med	denne	interviewform	har	vi	flere	respondenter,	som	agerer	samtidigt.	Fokus	er	på	

interaktionen	 mellem	 eleverne	 og	 den	 fælles	 konstruktion	 af	 mening.	 Vi	 har	 brugt	

fokusgruppeinterviewet	til	at	skabe	et	nuanceret	billede	af	arbejdsformerne	i	biologi,	og	

til	at	give	et	indblik	i	elevernes	forståelse	af	begrebet	leg.	

Fordelene	ved	fokusgruppeinterview	er	at	deltagerne	kan	inspirere	hinanden.	Emnet	kan			

derfor	 blive	 diskuteret	 bredt	 sammenlignet	med	 et	 individuelt	 interview	med	 kun	 én	

respondent.	Ulempen	kan	være,	at	emner,	som	af	nogle	ses	som	noget	mere	personligt,	

kan	komme	til,	når	interviewet	foregår	i	en	gruppe.	I	praksis	kan	det	betyde	at	nogle	af	

deltagerne	 dominerer	 samtalen,	 og	 derfor	 ikke	 giver	 plads	 til	 interviewets	 øvrige	

deltagere	 (Columbus,	 2021)..	 Vi	 sammenholder	 efterfølgende	 elevernes	 svar	 fra	

fokusgruppeinterviewet	med	en	større	spørgeskemaundersøgelse	foretaget	blandt	flere	

elever,	 heriblandt	 også	 eleverne	 som	 deltager	 i	 fokusgruppeinterviewet.	 Vi	

sammenholder	 ligeledes	 de	 to	 fokusgruppeinterviews	 med	 en	

spørgeskemaundersøgelse,	 som	 er	 foretaget	 blandt	 landets	 folkeskolelærere,	 hvor	 vi	

beder	dem	definere	deres	forståelse	af	begrebet	leg.	

Forskningsoversigt	

I	dette	afsnit	vil	vi	præsentere	eksisterende	forskning,	der	er	relevant	for	behandlingen	

af	 vores	 problemformulering.	 Vi	 vil	 kort	 beskrive,	 hvilke	 projekter	 og	

forskningsresultater	 der	 gør	 sig	 gældende	 for	 samtidens	 debat	 om	 vores	

undersøgelsesområde,	herunder	om	leg	kan	harmonere	med	læring,	kompetencemål	og	

afsluttende	prøver	i	folkeskolen.	Først	præsenteres	en	undersøgelse	udgivet	i	år	2019	af	

The	 LEGO	 Foundation,	 som	 undersøger	 “Læring	 gennem	 leg	 i	 skolen”.	 Dernæst	 en	

forskningsrapport,	der	også	er	udgivet	i	år	2019	fra	EVA	-	Danmarks	evalueringsinstitut,	

som	sætter	fokus	på	“Undervisningspraksis	 i	udskolingen”	(EVA,	Undervisningspraksis	i	

udskolingen,	2019).	

“Læring	gennem	leg	i	skolen”	
Denne	undersøgelse	beskæftiger	sig	med	læring	gennem	leg	og	hvordan	det	i	skolen	kan	

understøtte	børn	og	deres	udvikling	af	kompetencer.	Undersøgelsen	er	iværksat	af	LEGO	

Fonden	og	deres	partnere,	som	sammen	har	undersøgt,	hvilken	rolle	 leg	kan	spille	 i	et	

læringsperspektiv.	I	undersøgelsen	har	de	arbejdet	med	at	forstå	effekten	af	den	læring,	
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der	kan	opstå	gennem	leg.	 I	rapporten	finder	de	frem	til,	at	 leg	skal	 indeholde	særlige	

elementer	for	at	kunne	skabe	læring.	Legen	skal	indeholde	eksperimenterende	tilgange	

og	social	interaktion.	Legen	skal	ligeledes	vække	glæde,	være	meningsfuld	og	kræve	aktiv	

deltagelse.	 Alle	 ovenstående	 elementer	 i	 en	 legende	 aktivitet,	 skal	 ses	 i	 lyset	 af	LEGO	

Fondens	 rammesætning	 om	 et	 holistisk1	 læringsperspektiv,	 hvor	 læringsbegrebet	

rummer	 forskellige	kompetencer,	såsom	sociale,	 følelsesmæssige,	kognitive,	 fysiske	og	

kreative	(Parker	&	Thomsen,	2019,	s.	6).			

		

I	 udarbejdelsen	 af	 denne	 rapport	 har	 de	 undersøgt	 litteratur,	 der	 handler	 om	 læring	

gennem	leg.	Dette	arbejde	har	ledt	til	otte	integrerede	pædagogikker,	der	med	elementer	

af	 leg,	kan	skabe	 læring	 i	et	holistisk	perspektiv.	For	at	kunne	skabe	en	 forståelse	 for,	

hvordan	læring	gennem	leg	kan	bidrage	til	børn	i	6-12-årsalderens	kompetenceudvikling,	

indleder	 rapporten	 med	 et	 kontekstuelt	 afsæt	 i	 skolens	 snævre	 fokus	 på	

konkurrencedygtige	og	målbare	resultater	(Parker	&	Thomsen,	2019,	s.	7-8).	Skolernes	

øgede	 fokus	 på	 resultater	 af	 målbare	 færdigheder	 såsom	 læsning,	 skrivning	 og	

talforståelse	kritiseres.	De	henviser	til,	at	skolerne	med	dette	fokus	ikke	må	glemme	eller	

nedprioritere	de	holistiske	kompetencer	(Parker	&	Thomsen,	2019,	s.	16).	

		

De	otte	læringstilgange	tager	alle	afsæt	i	de	socialkonstruktivistiske	læringsteorier	og	kan	

hver	 især	 facilitere	 legende	 aktiviteter,	 således	 at	 det	 fremmer	 læring.	 Fælles	 for	 alle	

tilgangene	er,	at	de	udvalgte	aktiviteter	skal	veksle	ligeligt	mellem	at	være	elevbaseret,	

lærerstøttet	 eller	 lærerstyret.	 For	 at	 en	 aktivitet	 kan	være	 elevbaseret,	 kræver	det,	 at	

eleverne	 er	 med	 til	 at	 styre	 aktiviteten.	 Hvis	 læreren	 er	 den	 der	 stilladserer	

arbejdsprocessen	i	en	aktivitet,	vil	den	være	 lærerstøttet.	Hvis	en	aktivitet	er	styret	af	

rammer	 og	 instrukser	 grundet	 et	 behov	 fra	 eleverne,	 vil	 aktiviteten	 være	 lærerstyret	

(Parker	&	Thomsen,	2019,	s.	53).			

	

I	denne	forskningsrapport	forefindes	der	en	omfattende	mængde	af	dokumentation	for	

at	 læring,	 der	 sker	 gennem	 leg,	 har	 en	 positiv	 indflydelse	 på	 udviklingen	 af	 børns	

kompetencer,	set	i	et	holistisk	perspektiv	(Parker	&	Thomsen,	2019,	s.	6).	Med	dette	afsæt	

vil	 vi	 undersøge	 legens	 kvaliteter	med	 henblik	 på	 elevernes	 udvikling	 af	 naturfaglige	

 
1	Et	holistisk	læringsperspektiv	er	en	forståelse	af,	at	krop,	sanser	og	bevægelser	spiller	en	central	rolle	i	
børns	udvikling	(EVA,	Børn	udvikler	sig	med	kroppen	forrest,	2019).	
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kompetencer,	 således	 at	 de	 er	 motiveret	 for	 deltagelse	 og	 klædt	 på	 til	 den	 fælles	

naturfagsprøve.	Til	dette	er	denne	rapport	i	sin	særdeleshed	relevant.		

	

Med	 en	 øget	 kvalitetssikring	 af	 vores	 uddannelsessystem,	 er	 efterspørgslen	 på	

veluddannede	 medborgere,	 der	 besidder	 et	 bredt	 udvalg	 af	 særlige	 kompetencer,	

særdeles	 attraktiv	 på	 arbejdsmarkedet	 i	 vores	 globaliserede	 samfund.	 Det	 kan	 derfor	

findes	 kritisabelt,	 hvis	 virkeligheden	 i	 den	 danske	 folkeskole	 langt	 fra	 kan	 skabe	

rammerne	 for,	 at	 eleverne	 kan	 forberede	 sig	 på	 et	 liv	 fyldt	 med	 fleksibilitet,	

omstillingsparathed	 og	 kompetencer	 (Nielsen	 &	 Tanggaard,	 2018,	 s.	 98-99).	 Denne	

problematik	 vil	 vi	 belyse	 i	 skyggen	 af	 vores	 problemformulering	 med	 en	 anden	

forskningsartikel,	 der	 undersøger	 hvilke	 fortællinger,	 der	 kan	 være	 styrende	 for	

undervisningen	i	udskolingen.	

EVA	rapport	-	Undervisningspraksis	i	udskolingen	
I	denne	forskningsrapport	undersøges	skiftet	fra	mellemtrin	til	udskolingen.	Med	skiftet	

følger	der,	ifølge	rapporten,	et	skærpet	fokus	mod	folkeskolens	afsluttende	prøver.	

Rapporten	 fremhæver	 tre	 fortællinger,	 som	 er	 dominerende	 for	 undervisningen	 i	

udskolingen,	 i	 et	 kritisk	 udviklingsperspektiv.	 Med	 rapporten	 ønskes	 der	 at	 skabe	

anledning	til	faglige	diskussioner	om,	hvordan	udskolingen	kan	danne	de	bedste	rammer	

og	 betingelser	 for	 alle	 elevers	 læring	 og	 trivsel	 (EVA,	 2019,	 s.	 3).	 En	 af	 rapportens	

dominerende	fortællinger	stiller	skarpt	på,	hvordan	de	“boglige	aktiviteter	prioriteres,	når	

de	afsluttende	prøver	nærmer	sig”	 samt	hvordan	udskolingen	forbindes	med	prøver	og	

tidspres	(EVA,	2019,	s.	8).		

	

Rapporten	 fremhæver	 ligeledes	 den	 dobbelthed,	 som	 opstår,	 når	 eleverne	 skifter	 til	

udskolingen.	Jævnfør	skolereformen	er	skolen	forpligtet	til,	at	undervisningen	skal	være	

præget	af	variation,	åben	skole	og	motion	og	bevægelse.	Skolen	er	samtidig	underlagt	det	

præsentations-	 og	 resultatorienterede	 fokus,	 der	 er	 mod	 skolerne	 i	 form	 af	

karaktergennemsnit.	Der	er	 ligeledes	opstillet	 skærpede	adgangskrav	 for	optagelse	på	

ungdomsuddannelserne.	 Noget	 som	 også	 har	 indflydelse	 på	 skolernes	 praksis	 for	

undervisning,	er	de	pengebeløb,	som	tildeles	skoler,	der	lykkes	med	at	hæve	elevernes	

karaktergennemsnit	(EVA,	2019,	s.	6).		
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“Der	sker	et	skift	i	ansvars-	og	rollefordelingen,	når	eleverne	bliver	ældre	og	mere	modne.”	

Med	 dette	 perspektiv	 fortæller	 lærere	 i	 udskolingen,	 at	 der	 er	 en	 underforstået	

forventning	om,	at	når	eleverne	bliver	ældre,	 fylder	adfærdsregulering	mindre,	og	der	

bliver	 derfor	mere	plads	 til	 at	 engagere	 sig	 i	 det	 faglige	 indhold.	Det	 nævnes	 også,	 at	

lærere	og	elever	kan	indgå	i	mere	jævnbyrdige	relationer	i	udskolingen.	Denne	påstand	

underkendes	af	elever,	som	føler,	at	de	er	mere	overladt	til	dem	selv	(EVA,	2019,	s.	8).		

	

Rapporten	 kaster	 lys	 over	 netop	 en	 af	 de	 problematikker,	 som	 vi	 finder	 interessant	 i	

forberedelsen	 og	 undervisningen	 frem	 mod	 prøven.	 Hvad	 går	 der	 tabt,	 når	

undervisningen	 i	 højere	 grad	 kredser	 omkring	 faglige	 og	 boglige	 aktiviteter?	 Hvilke	

konsekvenser	får	det	for	undervisningen,	hvis	prøverne	skaber	et	øget	tidspres	for	både	

lærere	 og	 elever?	 Ligesom	 forskergruppen,	 er	 vi	 interesserede	 i	 at	 blive	 klogere	 på,	

hvordan	 vi	 som	 lærere	 kan	 skabe	 tre	 værdifulde	 år	 i	 udskolingen,	 som	 tager	 afsæt	 i	

elevernes	 forskellige	 forudsætninger	 og	 potentialer.	 Vi	 er	 ligeledes	 interesserede	 i	

udviklingen	af	undervisningen,	særligt	i	naturfag,	som	ikke	længere	planlægges	frem	mod	

færdigheder,	men	i	stedet	ud	fra	fagets	kompetenceområder,	som	har	til	formål	at	styrke	

elevernes	naturfaglige	kompetencer.		

Leg	og	dets	kvaliteter	

I	det	følgende	afsnit	vil	vi	nu	præsentere	vores	indsamlede	empiri.	Dette	vil	forekomme	i	

en	vekselvirkning	mellem	den	indsamlede	data	og	de	teoretiske	perspektiver,	der	gør	sig	

gældende	 for	 vores	 analyse.	 Som	 det	 første	 vil	 vi	 præsentere	 vores	

spørgeskemaundersøgelse	om	leg	og	hvilken	diskurs	begrebet	leg	har	blandt	en	række	

folkeskolelærere.	Dertil	vil	vi	inddrage	Marc	Malmdorf	Andersens	definitioner	på,	hvad	leg	

er	og	efterfølgende	give	et	historisk	blik	på	begrebet	leg	gennem	Helle	Marie	Skovbjergs	

anskuelser.	Til	dette	vil	vi	 inddrage	og	analysere	endnu	en	spørgeskemaundersøgelse,	

som	skal	præsentere	konkrete	aktiviteter	med	elementer	af	leg.	For	at	kunne	analysere	

vores	 problemformulering	 i	 et	 nuanceret	 perspektiv,	 vil	 vi	 dernæst	 undersøge	

kompetencebegrebet	og	hvordan	de	afsluttende	prøver	i	biologi	og	naturfag	påvirkes	af	

begrebet.	 Således	 vil	 vi	 inddrage	 og	 analysere	 en	 spørgeskemaundersøgelse	 omkring	

kompetencer	 og	 som	 et	 led	 i	 denne	 analyse,	 undersøge	 betydningen	 af	 elevernes	

motivation	for	deltagelse	i	undervisningen.		
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Hvad	er	leg?	

Dette	spørgsmål	lægger	op	til	mange	forskellige	udlægninger	og	som	en	folkeskolelærer	

udtaler	sig,	så:	”	…	kunne	det	blive	et	langt	svar…”	(Bilag	1).	Dog	har	75	folkeskolelærere	i	

vores	spørgeskemaundersøgelse	forsøgt	at	formulere	deres	oplevelse	af,	hvad	de	forstår	

ved	begrebet	leg	i	forbindelse	med	undervisning	i	folkeskolen.	En	anden	relevant	metode	

vi	kunne	have	benyttet	os	af	til	indsamling	af	empiri	til	vores	diskursanalyse,	kunne	have	

været	 interviewmetoden.	Men	med	Covid	–	19	situationen	 taget	 i	betragtning,	har	det	

ikke	været	muligt	at	gennemføre	dette	i	praksis.	Vi	har	med	dette	perspektiv	stillet	åbne	

spørgsmål	og	således	gjort	det	muligt	for	vores	respondenter	at	kunne	svare	med	længere	

sætninger.	For	at	vi	så	vidt	muligt	kunne	få	indsigt	i	deres	egne	forståelser	af	begrebet	

(Nielsen,	Nielsen,	&	Mølgaard,	2020,	s.	127).		

 

Med	 denne	 undersøgelse	 har	 vi	 været	 særligt	 interesseret	 i,	 hvilke	 diskurser	

respondenterne	 tager	 afsæt	 i.	 Vi	 har	 derfor	 systematiseret	 besvarelserne	 efter	 hvilke	

fortællinger	 eller	 vendinger,	 som	 går	 igen	 (Mottelson	 &	 Muschinsky,	 2017,	 s.	 68).	

Målgruppen	for	vores	undersøgelse	har	været	uddannede	folkeskolelærere.	Dette	for	så	

vidt	muligt	at	få	et	bredt	perspektiv	på	begrebet	leg	i	folkeskolen.	Vi	vil	undersøge,	om	

der	foreligger	særlige	diskurser	for	biologilærernes	brug	af	begrebet	leg.	I	vores	analyse	

arbejder	vi	med	en	kritisk	diskursanalyse,	hvor	begrebet	leg	analyseres	som	en	flydende	

betegner.	 Ordet	 tillægges	 derfor	 ikke	 nogen	 forudgående	 betydning,	 og	 det	 vil	 blive	

analyseret	med	udgangspunkt	i	de	diskurser,	som	foreligger	i	vores	datamateriale.	I	vores	

analyse	er	vi	særligt	opmærksomme	på,	at	svarene	vil	være	præget	af	fortolkning	i	større	

eller	mindre	grad.	I	vores	datamateriale	finder	vi	gentagne	ord,	vendinger	og	begreber,	

der	bruges	til	at	retningsbestemme,	hvad	leg	er	og	hvad	det	kan	(Schmidt,	Diskursanalyse,	

2020).	Lærernes	udtalelser	har	vi	inddelt	i	tre	overordnede	betydningskæder,	også	kaldt	

ækvivalenskæder,	hvor	begrebet	 leg	overordnet	 får	 tre	 forskellige	betydninger.	De	 tre	

ækvivalenskæder	 defineres	 til	 tre	 nodalpunkter,	 i	 form	 af	 faglighed,	 fantasi	 og	

socialisering.	Vi	har	i	denne	analyse	samlet	alle	lærernes	forskellige	udlægninger	af,	hvad	

leg	er,	hvad	leg	kan,	og	hvordan	den	kan	organiseres.	

		

Nodalpunktet	faglighed	defineres	af	en	ækvivalenskæde,	hvor	lærerne	lægger	vægt	på,	at	

leg	 for	 dem:	 fordrer	 læring,	 er	 et	 metodevalg,	 eller	 noget	 der	 er	 mere	 eller	 mindre	

struktureret	af	forskellige	rammer	eller	regler.	Dette	analyserer	vi	til	at	være	en	faglig,	
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struktureret	 diskurs	 af	 leg,	 hvor	 leg	 defineres	 til	 at	 have	 en	 form	 for	 indhold	 i	

undervisningssammenhænge	(Bilag	1).	

		

Antagonistisk	 definerer	 vi	 en	 modsatrettet	 diskurs	 for	 begrebet	 leg	 med	 afsæt	 i	

forskellige	udlægninger	af,	hvad	leg	er.	Fortællingen	om	at	leg	er	noget	fantasifuldt	er	den	

dominerende	diskurs	for	vores	datamateriale,	og	mange	lærere	definerer	leg	til	at	være	

noget	 fantasifuldt,	 og	 at	 det	 giver	 plads	 til	 kreativitet.	 Legen	 defineres	 til	 at	 være	

selvstyret	uden	voksen	indblanding,	og	at	processen	er	fri,	kreativ	og	fuld	af	fantasi.	Der	

er	mange	af	lærernes	udlægninger,	der	beskriver	leg	til	at	være	drevet	af	lyst,	og	at	det	

også	kan	være	et	fripas	for	hjernen.		

		

En	sidste	diskurs	 for	begrebet	 leg	kaldes	 for	socialisering.	Lærerne	definerer	det	 til	at	

være	en	social	aktivitet.	Leg	er	altså	noget,	der	oftest	foregår	i	samspil	med	andre,	hvor	

dem	der	er	med	i	legen,	skal	være	aktive	deltagere	for	at	være	med.		

		

Samlet	set	for	alle	lærernes	tilbagemeldinger	er,	at	leg	kan	noget	helt	særligt.	Dertil	er	der	

forskellige	 sproglige	 vendinger,	 der	 bliver	 sat	 på	 begrebet,	 som	 leder	 til	 forskellige	

diskurser.	Vi	 finder	det	relevant	efter	denne	diskursanalyse	at	undersøge	begrebet	 leg	

endnu	mere.	Vi	vil	derfor	inddrage	flere	perspektiver	på,	hvad	leg	kan	være.	Til	sidst	vil	

vi	 i	 en	 diskussion	 konkretisere	 dette	 spørgsmål	 som	 et	 led	 i	 at	 kunne	 besvare	 vores	

problemformulering	omkring	leg	i	biologiundervisningen	i	folkeskolen.		

	

Udover	at	spørge	lærerne	om,	hvad	de	forbinder	med	begrebet	leg,	har	vi	også	spurgt	ind	

til,	hvordan	de	bruger	leg	i	undervisningen,	og	om	hvilke	muligheder	eller	begrænsninger	

de	 finder	 i	 forbindelse	med	 begrebet.	 Hertil	 kommer	 lærerne	med	mange	 forskellige	

fortællinger	om,	hvordan	de	bruger	leg	i	undervisningen.	Ud	af	vores	samlede	svarpulje,	

er	der	92,5%	der	svarer	”ja”	til,	at	de	selv	bruger	leg	i	undervisningen.	Lærerne	bruger	

eksempler,	hvor	de	fortæller,	at	de	bruger	leg	til	at	understøtte	faglig	læring,	enten	med	

noget	nyt	eller	for	at	repetere	et	indhold.	Andre	fortæller,	at	leg	kan	bruges	til	at	være	

eksperimenterende,	give	eleverne	en	“hjernepause”	eller	at	det	kan	skabe	et	rum,	hvor	de	

kan	være	kreative	(Bilag	1).		

	

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Lena	Hjorth	Heiselberg:	le160022	 	 Professionsbachelor	-	Læreruddannelsen	
Natasja	Bech:	le170028	 	 UC	Syd,	Esbjerg	

 13	

Vi	 har	 i	 denne	 sammenhæng	 også	 spurgt	 lærerne,	 om	 de	 kan	 forestille	 sig,	 hvilke	

begrænsninger	 leg	 kan	 sætte	 enten	 i	 eller	 for	 undervisningen,	 hvilket	 der	 også	 er	

forskellige	bud	på.	Nogle	fortæller,	at	det	er	elementer	såsom	pladsmangel,	at	det	kræver	

for	meget	energi	og	forberedelse,	at	det	støjer,	at	der	er	for	mange	skift	i	undervisningen,	

at	 det	 bliver	 for	 fjollet	 eller	 at	 det	 bliver	 for	 overfladisk,	 der	 kan	 være	 de	 største	

udfordringer.	Samlet	set	kan	lærernes	bud	på,	hvilke	begrænsninger	leg	i	undervisningen	

kan	rumme,	konkretiseres	til	at	være	frygten	for,	at	eleverne	enten	ikke	kan	se	meningen	

med	legen	eller	at:	“Eleverne	kan	miste	blikket	for	læringen	og	i	stedet	blive	fokuserede	på	

at	have	det	sjovt	eller	vinde	et	spil”	eller	“Det	tager	tid	at	forberede,	instruere	og	“stoppe”	

igen”	(Bilag	2).	Lærerne	lægger	op	til	en	diskussion	om,	hvad	det	kræver	at	bruge	leg	i	

undervisningen,	 og	 hvad	 eleverne	 får	 ud	 af	 det	 i	 et	 læringsperspektiv.	 Dette	 vil	 vi	

undersøge	nærmere	med	et	perspektiv	på,	hvorfor	vi	leger.		

	

For	 at	 kunne	 arbejde	 med	 forståelsen	 af,	 hvorfor	 vi	 leger,	 vil	 vi	 nu	 inddrage	 Marc	

Malmdorf	Andersens	perspektiver	på,	hvad	leg	kan.	I	bogen	“Leg”	beskriver	han	leg	til	at	

være	noget,	vi	alle	kan	genkende,	når	vi	ser	det.	Vi	vil	alle	uden	tøven	kunne	genkende	

legen,	når	både	mennesker	og	dyr	udfolder	sig	legende	i	samspil	med	andre.	Det	at	lege	

er	en	særlig	adfærd,	da	den	ikke	umiddelbart	er	til	at	gennemskue	nytte	eller	funktion	af	

til	 trods	 for,	 at	 den	 kræver	 energi	 og	 til	 tider	 er	 risikofyldt.	 Han	 beskriver,	 hvordan	

dyreunger	leger	på	forskellige	måder,	i	stedet	for	at	bruge	energi	på	åbenlyse	tiltag	for	

overlevelse	eller	reproduktion	af	egen	art.	Herved	opstilles	spørgsmålet	om,	hvorfor	man	

bruger	 tid	på	at	 lege,	og	hvad	man	 lærer	af	det	 (Andersen,	2019,	 s.	8).	Leg	kan	skabe	

rammerne	for,	at	man	kan	styrke	sine	sociale	og	fysiske	kompetencer.	Man	har	gennem	

særlige	 rutiner	 og	 erfaringer	 kunne	 udleve	 gennem	 leg	 eller	 legende	 aktiviteter.	

Læringsudbyttet	 kan	 være	 svært	 at	 definere,	 da	 det	 ikke	 umiddelbart	 giver	 et	 synligt	

udbytte,	men	ved	at	udforske	sine	omgivelser	gennem	leg,	kan	man	skabe	erfaringer,	som	

kan	 blive	 relevante	 senere	 i	 livet.	 Dertil	 er	 det	 blevet	 undersøgt,	 hvad	 der	 er	 særligt	

karakteristisk	for	leg,	og	der	fremsættes	fem	karakteristiske	træk.	Det	første	er,	at	leg	er	

sjovt,	og	at	dette	er	belønning	nok	i	sig	selv	for,	at	man	begiver	sig	ud	i	at	 lege.	Leg	er	

udover	dette	noget,	man	inviterer	til,	og	hvor	alle	involverede	parter	er	indforstået	med,	

at	det	 ikke	er	alvor.	Man	sørger	 for	 sammen	 ikke	at	kunne	misforstå	hinanden	ved	at	

bestemme	sig	for,	at	det	“bare	er	noget	vi	leger”.	Leg	er	også	nyskabende,	forstået	på	den	

måde,	at	man	i	legen	kan	skabe	en	ny	verden	eller	udforske	den	allerede	eksisterende	på	
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forskellige	måder,	og	derigennem	skabe	erfaringer	for	livet.	Et	andet	kendetegn	ved	leg	

er,	 at	 det	 er	 præget	 af	 gentagelser	 fra	 den	hverdag,	 vi	 allerede	 indgår	 i,	 som	gradvist	

udfordres	 ved	 at	 over-	 eller	 underdrive	 virkeligheden	 for	 at	 kunne	 beholde	

overraskelsesmomentet.	Vi	vil	derfor	kunne	genkende	synet	af,	når	nogen	leger,	da	de	

genskaber	dele	af	virkeligheden	uden	alvor.	Ved	det	sidste	karakteristika	defineres	leg	til	

at	være	et	fænomen,	der	opstår	ved	et	fravær	af	sult,	stress	eller	sygdom.	Vi	kan	derfor	

kun	lege,	når	vi	har	fået	dækket	vores	basale	behov	for	overlevelse	(Andersen,	2019,	s.	9-

11).	

	

Der	defineres	en	helt	særlig	grund	til,	at	de	fleste	forskere	kæder	begreberne	leg	og	læring	

sammen.	Man	finder	en	sammenhæng	mellem,	at	de	arter	som	biologisk	set	har	en	større	

hjerne	også	har	en	længere	barndom.	Her	menes	der	den	periode,	hvor	de	er	afhængige	

af	hjælp	fra	voksne	forsørgere	for	at	kunne	overleve.	Med	en	længere	barndom	bliver	der	

leget	mere,	 da	 leg	 er	 en	mulighed	 for,	 at	man	 som	 et	 ungt	menneske	 kan	 undersøge,	

udfordre	 og	 lære	 om	 sit	 nærmiljø.	 I	 denne	 undersøgelse	 af	 omverdenen	 finder	 man	

forskellige	redskaber,	 som	man	kan	eksperimentere	med	 for	at	 finde	dets	 funktion	og	

nytte.	På	den	måde	lærer	man	nye	muligheder	og	perspektiver,	gennem	undersøgende	og	

eksperimenterende	metoder	 (Andersen,	 2019,	 s.	 12-13).	Den	 type	 af	 leg,	 hvor	 særligt	

børn	 undersøger	 fysiske	 ting	 fra	 omverdenen	 fuldstændig	 usystematisk,	 kaldes	 for	

eksplorativ	 leg	 (Andersen,	 2019,	 s.	 17).	Mennesket	 er	 storforbruger	 af	 ny	 viden	 og	

opsigtsvækkende	 informationer,	 og	 vi	 vil	 derfor	 udforske	 de	 nye,	 ukendte	 eller	

overraskende	informationer	mere,	end	vi	ville	med	det,	vi	allerede	kender	til.	Gennem	

flere	 undersøgelser	 af	 både	 dyr	 og	 mennesker	 kommer	 Andersen	 frem	 til,	 at	 vi	 vil	

foretrække	at	 lege	med	de	ting,	som	vi	mener	kunne	give	ny	og	spændende	viden	ved	

nærmere	undersøgelse	(Andersen,	2019,	s.	22).	

	

Det	legende,	undersøgende	og	eksperimenterende	element	er	påvirket	af,	hvilket	miljø	

der	befinder	sig	omkring	den	enkelte.	I	et	forsøg	med	et	nyt	legetøj	og	to	adskilte	grupper	

af	 børn,	 foreviste	 et	 forsøg,	 hvordan	 instruktioner	 fra	 voksne	 kan	 påvirke	 børnenes	

nysgerrighed	 og	 udfoldelse	 i	 legen.	Hos	 den	 ene	 gruppe	 fik	 børnene	 forevist	 en	 af	 de	

funktioner,	som	legetøjet	havde	af	en	voksen,	som	de	efterfølgende	gentog	i	legen	med	

objektet.	Dog	varede	legen	ikke	længe	for	denne	gruppe	af	børn,	og	de	fandt	heller	ikke	

ud	af	alle	legetøjets	yderligere	funktioner.	Hos	den	anden	gruppe	foreviste	den	voksne	
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den	selv	samme	funktion,	men	som	om	at	den	blev	fundet	ved	et	uheld.	Denne	gruppe	

legede	 med	 legetøjet	 i	 længere	 tid	 og	 forsøgte	 nysgerrigt	 at	 undersøge	 det	 for	 flere	

funktioner,	som	de	med	tiden	fandt	(Andersen,	2019,	s.	22-24).	

	

Udover	at	kunne	udforske	verden	gennem	eksplorativ	leg,	så	leger	børn	også	rollelege.	

Rollelege	 skaber	 rammerne	 for,	 at	 børn	 kan	 opstille	 hypoteser	 for	 at	 teste	 dem	 og	

samtidig	vide,	at	det	er	noget,	barnet	forestiller	sig	var	virkeligt,	uden	at	det	er	det.	Det	

kalder	man	for	kontrafaktisk	tænkning	og	er	en	måde	hvorpå,	de	kan	tænke	hypotetiske	

handlinger	og	konsekvenser	af	disse	handlinger	på.	Denne	evne,	til	at	tænke	handlinger	

og	forestille	os	konsekvenserne	deraf,	er	essentiel	for	menneskelig	udvikling,	og	børns	

rollelege	er	et	 eksempel	på	 træning	af	præcis	denne	evne	 (Andersen,	2019,	 s.	28).	En	

anden	evne	som	Andersen	også	påpeger	i	forbindelse	med	rollelege	er	Theory	of	mind.	

Theory	of	mind	er	evnen	til	at	forestille	sig,	hvad	andre	mennesker	tænker	sammen	med	

den	 viden,	 man	 har	 om	 verdens	 faktiske	 tilstand.	 Forskere	 har	 undersøgt	

sammenhængen	mellem	børns	evne	til	at	forestille	sig,	hvad	andre	vil	tænke,	og	hvor	gode	

de	var	til	at	 lege	rollelege.	Gennem	forsøget	 fik	 forskerne	bekræftet,	at	de	egenskaber,	

som	børnene	 tilegner	 sig	gennem	rollelege,	 tydeligt	hænger	 sammen	med	evnen	 til	 at	

forestille	sig	andre	menneskers	tanker	(Andersen,	2019,	s.	32-33).	

	

For	at	opsummere,	så	kommer	Andersen	med	en	række	perspektiver	på,	hvorfor	vi	leger.	

Han	fortæller,	hvordan	mennesker	og	dyr	leger	til	trods	for,	at	leg	er	fyldt	med	risikoen	

for	at	komme	til	skade	og	kræver	energi,	som	ellers	kunne	være	brugt	på	andre	ting,	der	

kunne	give	et	synligt	og	målbart	udbytte.	Han	påpeger	efterfølgende	en	række	parametre,	

der	 kendetegner	 leg	 og	 legende	 aktiviteter.	 Derefter	 inddrager	 han	 forskellige	

perspektiver	og	eksperimenter	af	både	biologer	og	psykologer,	der	gennem	forsøg	har	

påvist,	at	en	legende	tilgang	kan	skabe	åbne	rammer	for	en	opgave,	således	at	børn	kan	

være	 nysgerrige	 og	 undersøgende	 i	 længere	 tid,	 end	 hvis	 opgaven	 var	 instrueret.	

Derudover	 påpeger	 forskerne	 også,	 at	 børn	 gennem	 leg	 kan	 udvikle	 kontrafaktisk	

tænkning	samt	Theory	of	mind,	og	derigennem	lære	de	kompetencer,	det	kræver	for	at	

kunne	navigere	i	menneskets	komplekse,	sociale	fællesskaber.		
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Vi	vil	 i	det	kommende	afsnit	 tage	afsæt	 i	nogle	af	de	spørgeskemaer,	vi	 fik	 indsamlet	 i	

biologiundervisningen	 gennem	 vores	 seneste	 praktikforløb.	 Hvordan	 aktiviteterne	 og	

spørgeskemaet	var	planlagt	og	udført	er	beskrevet	i	det	følgende	afsnit.	

Legens	historie	
I	dette	afsnit	vil	vi	præsentere	en	del	af	den	empiri,	som	vi	har	indsamlet	gennem	vores	

seneste	praktikforløb.	Vi	vil	 inddrage	et	 landsdækkende	spørgeskema,	der	er	sendt	ud	

blandt	landets	folkeskolelærere,	som	bidrager	med	deres	forskellige	syn	på	leg	og	legens	

rolle	i	skolen.	Vi	vil	ligeledes	forsøge	at	skabe	et	idéhistorisk	overblik	på	legen	og	legens	

potentialer,	med	inddragelse	af	Helle	Marie	Skovbjerg,	som	har	ladet	sig	inspirere	af	nogle	

af	fortidens	tænkere	og	samtidens	legeforskere.	

Et	idéhistorisk	perspektiv	på	leg	

I	Helle	Marie	Skovbjergs	artikel	”Idéhistoriske	perspektiver	på	leg”	peges	der	på	legen	i	et	

dannelsesperspektiv	med	inddragelse	af	idéhistoriske	tænkere,	filosoffer	og	nuværende	

legeforskere.	Artiklen	handler	om,	hvordan	legen	er	knyttet	til	at	opleve.	Samtidig	stilles	

der	skarpt	på	samtidens	blik	på	legen	med	det	primære	fokus	på,	hvad	legen	i	sidste	ende	

skal	 gøre	 godt	 for.	 Med	 artiklen	 ønsker	 Skovbjerg	 at	 understrege	 vigtigheden	 af	 at	

erkende	legens	egenværdi,	fordi	det	kun	er	i	den	anerkendelse,	at	det	er	muligt	at	opleve	

og	 erfare	 legen.	 Dette	 er	 med	 et	 perspektiv	 om	 at	 skabe	 en	 bredere	 forståelse	 for	

vigtigheden	af	legen	i	menneskers	liv.	Artiklen	er	inddelt	i	tematikker,	og	vi	vil	uddrage	

relevante	pointer	og	 elementer,	 som	bidrager	 til	 et	 historisk	 indblik	 i	 legen	og	 legens	

udvikling	og	mening.	

		

Legen	er	noget,	vi	alle	forbinder	med	og	husker	fra	vores	barndom,	men	ved	vi	egentlig	

hvor	stor	indflydelse,	den	har	haft	på,	hvem	vi	er	som	voksne	i	dag?	Legen	betragtes	som	

en	funktion	og	et	middel,	som	vi	bruger	til	at	 lære,	være	kreative,	være	sunde	og	til	at	

blive	 voksne	 (Skovbjerg,	 2017,	 s.	 42).	 Skovbjerg	 bruger	 her	 et	 par	 eksempler,	 som	

beskriver,	 hvordan	vi	har	 tendens	 til	 at	negligere	og	 instrumentalisere	 legen.	Et	 af	de	

eksempler,	 som	 Skovbjerg	 fremstiller,	 handler	 om,	 hvordan	 nutidens	 legetøjsbutikker	

omdannes	til	læringscentre.	Legetøjet	er	blevet	stemplet	med	aldersmålgrupper	designet	

til	 at	 fremme	problemløsning,	kreativitet	eller	social	ansvarlighed	(Skovbjerg,	2017,	 s.	

42).	Et	andet	eksempel	er	de	læreplaner,	der	konstrueres	for	børnehavebørn.	Disse	skal	
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sikre,	at	børnene	gøres	skoleparate.	Skovbjerg	påpeger	dog,	at	selve	det	læringsmæssige	

i	legen	ikke	er	i	vejen.	Det	er	samfundet,	som	hovedsageligt	ser	legen	som	en	funktion	og	

nytte	for	andre	formål.	Dette	begrænser	de	handlemuligheder,	som	et	samfund	besidder	

og	samtidig	også	det	blik,	man	har	på	mennesket.	Det	er	problematisk,	at	der	allerede	fra	

begyndelsen	 sættes	 begrænsninger	 for,	 hvad	 legens	 væsen	 er	 og	 hvilken	 særlig	

samværsform,	den	åbner	(Skovbjerg,	2017,	s.	42-43).		

		

Skovbjerg	pointerer,	at	der	findes	en	særlig	samværsform	i	legen.	Hun	kalder	det: ”Legen	

som	 eksistensform.”	Den	 betinger	 den	 måde,	 vi	 er	 til	 på.	 Med	 afsæt	 i	 filosof	 Frederik	

Schiller,	argumenterer	Skovbjerg	for,	at	”legen	er	den	kraft,	hvor	mennesket	er	allermest	

menneskelig,	for	legen	har	evnen	til	at	forene	følelser	og	fornuft”	(Skovbjerg,	2017,	s.	44).	

Dette	skal	forstås	således,	at	mennesket	både	består	af	følelser	og	fornuft,	og	at	vi	helt	

naturligt	 vil	 efterleve	 idealet	 om	 at	 skabe	 helhed	 og	 harmoni	mellem	dem.	 Skovbjerg	

fremhæver	 også	 målet	 med	 legen	 i	 Schillers	 perspektiv:	 ”Legen	 (...)	 er	 i	 den	 forstand	

knyttet	til	dannelse	af	et	menneske,	der	hverken	undertrykker	sine	 følelser	eller	styres	af	

fornuftens	kolde	logik”	(Skovbjerg,	2017,	s.	44).	Der	er	her	tale	om	en	kløft	mellem	teori	

og	moral,	og	denne	kløft	kan	være	svær	at	finde	sig	til	rette	i.	Her	mener	Schiller,	at	legen	

kan	være	det	led,	som	afløser	kløften	med	helhed	(Skovbjerg,	2017,	s.	44).	

  

I	artiklen	nævner	Skovbjerg	også	Friedrich	Fröbel.	Han	har	haft	en	afgørende	betydning	

for	 legens	centrale	placering	 i	den	pædagogiske	praksis.	Fröbel	 taler	om	 ”Legetøj	med	

dannelsespotentiale”.	Forstået	på	den	måde,	at	legetøjet	har	en	betydning	for	dannelsen	

af	mennesket	i	legen.	Han	beskriver	legematerialerne,	som	kan	være	en	bold,	en	terning,	

en	kegle	eller	lignende,	som	værende	legegaver	med	særlige	potentialer	(Skovbjerg,	2017,	

s.	45).	Legegave	skal	forstås	som	en	metafor	for	de	forventninger	og	håb,	som	voksne	kan	

have	 til	 det	 legetøj,	 de	 giver	 som	 gaver	 til	 barnet.	 Fröbel	 udtaler	 ligeledes,	 at	 det	 i	

omgangen	med	 legetøjet	 bliver	 det	muligt	 for	 os	mennesker	 at	 lære	 os	 selv	 bedre	 at	

kende,	fordi	legesager	besidder	erkendelsespotentialer	(Skovbjerg,	2017,	s.	45).		

	

Skovbjerg	 præsenterer	 begrebet	 stemningsperspektiver,	 som	 hun	 med	 inspiration	 fra	

andre	legeforskere	har	undersøgt.	Hun	har	undersøgt,	hvordan	legen	har	betydning	for	

os	som	mennesker,	og	hvordan	legen	motiverer	og	indbyder	os	til	at	være	undersøgende.	

I	legen	er	man	i	stemning,	og	i	den	stemning	er	man	dybt	fokuseret	på	omgivelser,	ting	og	
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de	 mennesker,	 man	 interagerer	 med.	 Stemningen	 er	 knyttet	 til	 handlinger	 og	

sammenhænge,	og	i	legen	oplever	man	forskellige	stemninger	i	forhold	til	karaktererne,	

som	er	tilstede	i	legen.	Legestemningsbegrebet	udfoldes	yderligere	senere	i	opgaven.	

		

Legens	indstilling	får	en	helt	central	rolle	i	forhold	til	legens	betingelser	og	det	at	overgive	

sig	til	legen.	For	at	kunne	skabe	legens	egenværdi,	er	man	som	deltager	nødt	til	at	have	

en	særlig	indstilling	til	legen.	Skovbjerg	fremsætter	et	eksempel,	hvor	åbenhed	kommer	

til	 udtryk	 i	 accepten	 af	 en	 genstand	 i	 legen:	 ”(…)når	 børn	 siger	 ja	 til	 at	 en	 pind	 er	 en	

flyvemaskine,	eller	når	regler	udvikler	sig	i	en	gemmeleg…”	(Skovbjerg,	2017,	s.	46).	Hele	

denne	åbenhed	er	vigtig	for,	at	legen	kan	lykkes.	Både	for	børn	og	voksne	kan	det	kræve	

mod	at	lade	sig	rive	med	og	give	sig	hen	til	legen.	Åbenheden	er	dog	en	betingelse	for,	at	

kunne	muliggøre	legen	(Skovbjerg,	2017,	s.	46).	

		

Legemodet	knytter	den	tyske	filosof	Friedrich	Nietzsche	sammen	med	legen	som	værende	

en	livsteknik.	Legemodet	præsenteres	af	Nietzsche,	som	en	mentalitet,	der	er	forbundet	

med	 fantasien.	 Uforudsigelighed	 tvinger	 deltagerne	 til	 at	 lade	 kroppen	 og	 sanserne	

overtage.	 Denne	 livsteknik	 sidestiller	 Nietzsche	 med	 livskraft,	 og	 Skovbjerg,	 som	

legekraft.	Når	man	giver	sig	hen	og	lader	paraderne	falde,	er	der	en	øget	risiko	for	at	falde.	

Nietzsche	henstiller	hertil,	at	frygten	ikke	skal	være	i	centrum.	Lad	i	stedet	accepten	af	

uforudsigelighed,	 det	 vilde,	 det	 tilfældige	 og	 tilliden	 til	 livskraften	 tage	 over	 og	 skabe	

legemod.	 Denne	 idéhistoriske	 tilgang	 viser	 nødvendigheden	 i	 at	 støtte	 modet,	 skabe	

åbenheden	 og	 acceptere	 uforudsigeligheden	 for	 at	 give	 legen	 de	 bedste	 betingelser	

(Skovbjerg,	2017,	s.	46-47).	

  

Foruden	mentale	perspektiver	spiller	Legens	dynamik	og	udtryksform	også	en	vigtig	rolle.	

Schiller	 taler	 om	 foreningen	 af	 følelser	 og	 rationalitet,	 og	 hvordan	de	 i	 forening	 vil	 få	

mennesket	til	at	fremstå	fuldkomment.	Her	har	den	tyske	filosof	Hans-Georg	Gadamer	i	

stedet	knyttet	legen	sammen	med	Legens	dynamik	og	udtryksform	forstået	på	den	måde,	

at	legen	kan	kaldes	fremstillende.	Når	en	leg	er	fremstillende	kan	det	være	i	dannelsen	af	

legekarakterer	 eller	 når	 deltagerne	 gøres	 til	 genstande.	 Gennem	 former,	 regler	 og	

organiseringer	kommer	legen	til	udtryk	for	de	legende.	Disse	bruges	til	at	fremstille	legen	

(Skovbjerg,	2017,	s.	48).	
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Legens	fremstilling	har	en	bærende	betydning	for	hele	oplevelsen,	og	afslutningsvis	siger	

Skovbjerg:	 ”At	 tage	 legen	alvorligt	 er	præcist	at	 støtte	deltagernes	 legekraft	og	mod	og	

betragte	de	udtryksformer	og	dynamikker,	som	de	er	optaget	af	som	værdifulde	for	det	liv,	

de	 lever.”	 I	 legen	 fortæller	 deltagerne,	 hvem	 de	 er,	 og	 hvordan	 de	 ser	 det	 at	 være	

menneske	(Skovbjerg,	2017,	s.	49).	

	

Leg	 som	 fænomen	 gennemgår	 en	 konstant	 udvikling,	 hvor	 blandt	 andet	 Helle	 Marie	

Skovbjerg	 taler	 for,	 at	 leg	 og	 legeperspektivet	 har	 brug	 for	 et	 nyt	 sprog.	 Vi	 har	 i	 den	

anledning	 undersøgt,	 hvad	 lærerne	 i	 den	 danske	 folkeskole	 finder	 af	 muligheder	 og	

begrænsninger	i	leg,	set	i	et	læringsperspektiv.	I	vores	spørgeskemaundersøgelse	om	leg,	

fortæller	lærerne	om	flere	begrænsninger,	som	vi	også	tidligere	har	nævnt	i	forbindelse	

med	vores	diskursanalytiske	perspektiver.	I	vores	spørgeskemaundersøgelse	finder	vi	en	

gruppe	af	lærere,	der	til	spørgsmålet	om	hvilke	begrænsninger	de	forestiller	sig,	at	leg	

kan	sætte	for	undervisningen,	fortæller	om	leg	som	værende	adskilt	fra	undervisning.	De	

udtaler	blandt	andet	at:	“Leg	må	ikke	tage	over	for	at	læringen	ikke	sker”	eller	“Jeg	tror,	at	

eleverne	 vil	 tro,	 at	 vi	 skal	 lege	 en	 leg,	 hvor	 det	 udelukkende	 handler	 om	 lyst	 og	 sjov	 og	

ballade”	(Bilag	2).	

	

Ovenstående	 udtalelser	 er	 eksemplariske	 for	 den	 gruppe	 af	 lærere,	 som	 i	 vores	

undersøgelse	 taler	 om	 leg	 og	 bruger	 begrebet	 leg	 i	 sammenhæng	 med	 sproglige	

vendinger,	der	indeholder	ord	som	sjov,	ballade,	useriøst	eller	lyst.	Den	gruppe	af	lærere	

vil	overvejende	 ikke	bruge	begrebet	 leg	 i	undervisningen	 i	 frygt	 for,	at	ordet	 i	sig	selv	

signalerer	 andet	 end	 læring,	 udvikling	 eller	 faglighed.	 De	 mener,	 at	 det	 kan	 præge	

eleverne	 til	 ikke	 at	 kunne	 opfylde	 de	 mål	 for	 undervisningen,	 som	 lærerne	 i	 deres	

besvarelser	 signalerer	 at	 have	 planlagt.	 I	 deres	 besvarelse	 bruger	 de	 ordet	 leg,	 som	 i	

fortolkningen	 rummer	 et	 sprogligt	 narrativ	 om,	 at	 leg	 ikke	 er	 faglig	 eller	 lærende	 og	

derfor	 er	 svær	 at	 bruge	 i	 undervisningen.	 I	 forlængelse	 af	 denne	 undersøgelse	 har	 vi	

fundet	 det	 relevant	 at	 interviewe	 to	 grupper	 af	 elever	 om	 begrebet	 leg.	 Vores	

fokusgruppeinterviews	 skal	 bidrage	med	 et	 elevperspektiv	 på,	 hvordan	nogle	 elever	 i	

udskolingen	oplever	leg	i	skolen.	Eleverne	bidrog	med	forskellige	perspektiver	omkring	

begrebet	leg.	Den	ene	gruppe	fortalte,	at	de	forbinder	begrebet	leg	med	noget:	“Man	laver	

i	de	mindre	klasser,	noget	man	laver	udenfor	i	pauserne	og	sådan.”	(Bilag	3).	De	fortæller	

også,	 at	 de	 finder	 en	 sammenhæng	 mellem	 begrebet	 leg	 og	 noget	 der	 er	 frit	 eller	
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“Frikvartersagtigt”	(Bilag	3).	Den	anden	gruppe	uddyber	deres	forståelse	af	begrebet	med	

forskellige	eksempler,	hvor	to	af	dem	relaterer	det	til	at	spille	fodbold	med	sine	venner,	

og	en	anden	til	at	spille	rollespil,	brætspil	eller	have	en	anden	hobby	at	bruge	tid	på.	De	

selv	samme	elever	fortæller	senere	i	interviewet,	hvordan	de	i	biologi	har	arbejdet	med	

forskellige	praktiske	aktiviteter,	hvor	de	taler	om	undersøgende	og	frie	aktiviteter,	der	

bringer	dem	glæde	og	nysgerrighed	(Bilag	4).	

	

Vi	har	bevidst	valgt	at	centrere	vores	spørgsmål	omkring	de	kendetegn	for	legens	kunnen,	

som	Marc	Malmdorf	Andersen	definerer	skal	være	til	stede	for,	at	noget	kan	kaldes	for	leg	

eller	 legende	 aktiviteter.	 Kendetegnende	 for,	 hvad	 leg	 kan,	 var	 skjult	 bag	 forskellige	

sproglige	 vendinger,	 i	 et	 forsøg	 på	 at	 isolere	 elevernes	 forståelse	 af	 begrebet	 leg	 og	

kendetegnene	i	sig	selv.	I	en	sammenkobling	af	elevernes	oplevelser	fra	undervisningen,	

er	det	tydeligt,	at	det,	de	kan	huske,	kategoriseres	som	praktiske	aktiviteter.	Dog	har	disse	

aktiviteter,	i	større	eller	mindre	grad,	værnet	omkring	de	kendetegn,	der	gør	sig	gældende	

for	 legende	aktiviteter.	Begge	elevgrupper	 fortæller	også,	at	de	gerne	vil	 lave	 lignende	

aktiviteter	igen.	Dette	står	overfor	deres	besvarelser	om,	hvad	de	forbinder	med	ordet	

leg,	 hvor	 ellers	 ingen	 af	 eleverne	 sammenligner	begrebet	med	noget,	 de	har	 oplevet	 i	

undervisningen	 i	 skolen	 (Bilag	 6).	 Elevernes	 brug	 af	 begrebet	 leg	 understøtter	 den	

sproglige	diskurs,	som	en	gruppe	af	 lærerne	sætter	 i	vores	spørgeskemaundersøgelse.	

Det	tyder	derfor	på,	at	leg	har	en	helt	særlig	betydning	i	en	gruppe	af	lærere	og	elevers	

bevidsthed.	 Dette	 leder	 til	 legeforskeren	 Helle	 Marie	 Skovbjergs	 perspektiver	 på	

italesættelsen	om	og	af	begrebet	leg.		

Legens	dimensioner	

Helle	Marie	Skovbjerg	henstiller	i	bogen	“Perspektiver	på	leg”	til,	at	der	er	behov	for	et	

andet	sprog.	Et	fagsprog,	som	skal	danne	et	nyt	perspektiv	på	italesættelsen	af	leg.	Det	

skal	være	en	anden	måde	at	 spørge	 til	 legen	på,	 en	anden	måde	at	 spørge	 til	 livet	på.	

Denne	diskursændring	skal	argumentere	for	legen	som	læringsmetode,	ligesom	den	skal	

gøre	 op	 med	 forestillingen	 om,	 at	 legen	 kun	 er	 noget,	 som	 hører	 barndommen	 til	

(Skovbjerg,	Perspektiver	på	leg,	2016,	s.	55-56).		
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Legens	stemninger	

Legestemninger	er	det,	der	beskriver,	hvordan	man	er	til	stede	i	leg.	I	legen	interagerer	

man	med	andre	mennesker,	man	inddrager	artefakter	og	man	skaber	situationer,	hvor	

stemningerne	 giver	 anledning	 til	 oplevelse.	 I	 legens	 stemninger	 er	 man	 særligt	 åben	

overfor	legens	uforudsigelighed.	Hvad	skal	der	ske,	hvad	kan	der	ske?	Det	handler	særligt	

om	at	være	åben	på	en	sådan	måde,	at	man	ikke	allerede	fra	legens	start	har	udformet	et	

indre	manuskript.	Dygtige	 legende	har	evnen	til	at	slippe	kontrollen,	 lytte	 til	de	andre	

deltagere	og	håbe	på	det	bedste	(Skovbjerg,	2016,	s.	61).	

Legen	skal	ses	som	et	eksistentielt	forhold	i	forbindelse	mellem	mennesker,	verden	og	

ting.	Legens	værdi	danner	rammerne	for	legens	drivkraft	og	deltagernes	engagement.	Det	

er	nemlig	her,	at	legen	defineres.	I	deltagernes	interaktion	dannes	relationerne	mellem	

dem.	De	er	ligeledes	vigtige	for	deltagelsen,	og	den	legekraft	som	skabes	heri.	Legen	skal	

ses	 som	 et	 fænomen,	 hvori	 der	 skabes	 erfaring	 gennem	 legens	 diversitet	 (Skovbjerg,	

2016,	s.	61-62).	

	

Legestemninger	er	forbundet	til	legens	handlinger.	Legen	kan	inddeles	i	tre	dimensioner:	

Legemedie,	legepraksis	og	legestemning.	Her	er	der	tale	om	et	redskab,	en	handling	og	en	

stemning.	Legemedie,	som	begreb,	er	skabt	ud	fra	en	idé	om,	at	alle	typer	lege	har	en	form	

for	redskab	med	sig.	Det	kan	være	enkelte	eller	flere	redskaber.	Såsom	fysiske	artefakter,	

en	 sang,	 et	 eventyr	 eller	 lignende.	 Legepraksis	 er	 et	 begreb,	 som	 dækker	 over	

legedeltagernes	gøren	og	formåen,	i	en	gentagelig	rytme.	Rytmerne	kan	være	taktfulde	

og	forsigtige,	men	de	kan	også	være	udtryksfulde	og	vilde.	Handlinger	i	legen	kan	være	

alt	fra,	at	man	flytter,	henter,	åbner,	mener,	rydder,	rækker	eller	falder	til	at	passe,	hoppe,	

beslutte,	smage	eller	bestemme.	Alle	legens	deltagere	byder	ind	med	handlinger	og	det	er	

disse	handlinger,	som	skaber	legens	fremdrift.	Legestemning	er	præsenteret	ovenfor,	så	i	

en	sammenkobling	med	de	to	forestående	begreber,	får	legestemning	også	en	betydning,	

som	noget,	der	er	knyttet	til	praktik.	Altså	det	som	man	i	legen	gør.	Ligesom,	det	også	er	

knyttet	til	sammenhængen	i	legen.	Stemningerne	er	defineret	i	en	åbenhed	overfor,	at	vi	

ikke	 nødvendigvis	 ved,	 hvad	 der	 kommer	 til	 at	 ske,	 men	 at	 der	 forefindes	 en	 række	

muligheder	for,	hvad	der	kan	ske.	

Legens	 stemninger	 har	 Helle	 Marie	 Skovbjerg	 inddelt	 i	 fire	 arketypiske	 stemninger	

indenfor	legen:	
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Glid		

Denne	stemningstype	betegner	Den	hengivne	stemningstype.	Denne	stemning	er	særligt	

karakteriseret	ved	den	kontinuerlige	og	glidende	bevægelse,	som	finder	sted	i	legen.	Der	

er	fokus	og	koncentration	og	legen	foregår	ofte	i	stille	position,	forstået	på	den	måde,	at	

kroppen	bevæger	sig	i	et	roligt	tempo	uden	de	store	udsving.	Legestemningen	er	diskret	

og	indadvendt,	hvilket	gør,	at	legen	ikke	gør	sig	særlig	bemærkelsesværdig,	idet	den	ikke	

er	forstyrrende.	Eksempler	på	denne	stemningstype	udspiller	sig	ofte	i	dukkelege,	når	der	

tegnes	eller	laves	perleplader	og	lignende	(Skovbjerg,	2016,	s.	72).	

	

Skift	

Den	anden	 type	 legestemning	er	Den	højspændte	 stemningstype.	Denne	 stemningstype	

forbindes	 med	 sus	 igennem	 krop	 eller	 mave.	 Man	 har	 en	 fornemmelse	 af	 kropslig	

tilstedeværelse	i	legen,	hvor	man	får	lyst	til	mere.	En	tur	på	trampolinen,	en	klatreleg	med	

luft	under	fødderne	og	andre	situationer,	hvor	kroppen	er	på	usikker	grund.	Dette	skaber	

Den	højspændte	stemningstype.	Stemningen	er	ofte	forbundet	med	begejstring,	bevægelse	

og	fysisk	udfoldelse	(Skovbjerg,	2016,	s.	73).	

	

Fremvise	

I	den	tredje	legestemningstype,	Den	opspændte	stemningstype,	er	man	klar	til	at	vise	frem	

og	man	er	bevidst	om,	at	legens	andre	deltagere	også	viser	sig	frem.	Legestemningstypen	

bærer	 præg	 af	 at	 være	 opspændt.	 Legen	 kan	 udfolde	 sig	 i	 form	 af	 en	 cirkusleg,	 et	

modeshow	eller	en	danseleg.	Publikum	spiller	en	stor	rolle	i	denne	legestemningstype,	

idet	man	 har	 brug	 for	 andres	 bedømmelse.	 Bevægelserne	 skaber	 legens	 fremdrift	 og	

holder	legen	i	gang.	Stemningen	er	meget	udadvendt	og	larmende,	da	formålet	er	at	gøre	

sig	til	og	skabe	begejstring	blandt	publikum	(Skovbjerg,	2016,	s.	74-75).	

	

Overskride	

Den	 fjerde	 og	 sidste	 legestemningstype	 er	 euforisk.	 Kendetegnene	 for	 denne	

legestemningstype	er	det	skøre,	det	pjattede	og	det	frække.	Stemningen	opstår,	når	børn	

for	 eksempel	 fortæller	 vittigheder,	 overrasker	 med	 pjat	 eller	 falder	 med	 vilje.	

Stemningstypen	er	spontan	og	fodres	med	de	grin,	som	handlingen	ofte	kan	medføre.	Det	

handler	hele	tiden	om	at	overskride	det,	som	blev	gjort	før.	Legen	her	kan	være	svær	at	

komme	ind	i	og	få	adgang	til.	Denne	legestemning	er	hård	at	være	i	for	lang	tid	ad	gangen.	
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Den	er	ikke	knyttet	til	nogen	bestemt	leg	og	er	ofte	kortvarig,	fordi	den	ikke	bliver	ved	

med	at	være	sjov	(Skovbjerg,	2016,	s.	76-77).	

Legekvaliteter	

Begrebet	 legekvaliteter	 er	 opstået	 med	 ønsket	 om	 at	 skabe	 et	 bedre	 greb	 omkring	

polariseringen	mellem	 den	 leg	 og	 læring,	 som	 finder	 sted	 i	 det	 didaktiske	 rum.	 Selve	

begrebet	har	rødder	i	begreberne	legestemninger	og	legetyper.	Disse	to	begreber	kan	give	

os	 en	 retning,	 når	 vi	 som	 undervisere	 eksperimenterer	 med	 legende	 tilgange	 til	

undervisning	 og	 læring.	 Helt	 centralt,	 så	 kan	 legekvalitetsbegrebet	 bidrage	 til	

bevidstgørelse	omkring,	hvilke	legekvaliteter	man	planlægger	med	som	underviser.	Dette	

er	medvirkende	 til	 en	mere	reflekteret	og	bred	 inddragelse	af	begrebet,	når	man	som	

underviser	 træffer	 didaktiske	 beslutninger.	 Legekvalitetsbegrebet	 åbner	 også	

muligheden	for	at	se	legen	i	undervisningen	som	andet	end	drivkraft	og	motivation.	I	en	

tid	hvor	samtidens	fokus	er	på,	at	legens	funktion	fungerer	som	drivkraft	for	noget	andet,	

overser	man	legens	eksistensform.	Man	overser	også	legens	måder	at	komme	til	udtryk	

på	og	hele	samspillet	mellem	mennesker,	materialer	og	kontekst	(Skovbjerg,	2017,	s.	43)	

Legekvaliteter	 rummer	 potentialet	 for	 nye	 forståelser	 og	 vidensomsætning.	

Legekvaliteter	 tilbyder	 nye	 åbninger	 for	 både	 fag	 og	 andre	 akademiske	discipliner	 og	

videnskaber.	Legekvaliteter	kan	danne	grundlag	for	en	ny	række	deltagelsesmuligheder	

og	veje	til	at	konstruere	viden	(Podcast,	2020).	Begrebet	legekvaliteter	er	stadig	under	

udvikling,	 hvorfor	 det	 ikke	 er	 udelukket,	 at	 der	 gennem	den	 næste	 tid	 vil	 blive	 skabt	

endnu	 flere	 perspektiver	 på,	 hvad	 legekvaliteter	 er,	 og	 hvilke	 potentialer	 begrebet	

besidder	(Podcast,	2020).	

	

Legefænomenet	undersøges	af	flere	legeforskere	sideløbende	med,	at	man	i	folkeskolen	

målsætter	elevernes	udvikling	i	skolen	efter	kompetencer.	Som	Skovbjerg	definerer,	så	

findes	der	mange	forskellige	måder	at	lege	på,	hvilket	åbner	for,	hvordan	vi	kan	forene	

legestemninger	 og	 kompetenceudvikling	 i	 skolen.	 I	 vores	 spørgeskemaundersøgelse	

kommer	 flere	 lærere	 med	 bud	 på,	 hvilke	 muligheder	 de	 ser	 i	 legen	 og	 hvordan	 de	

anvender	den	i	en	undervisningssammenhæng.	De	fortæller	blandt	andet	om	lege,	der	

involverer	rolleleg	eller	rollespil	til	at	give	elever	mod	på	at	deltage	i	legen,	da	de	oplever	

at	kunne	indtage	en	karakter	eller	rolle,	som	ikke	er	dem	selv.	En	lærer	fortæller	blandt	

andet	at:	“Leg	(rollespil)	giver	også	mulighed	for	at	turde	noget	man	måske	synes	er	lidt	
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svært/farligt,	 fordi	 det	 ikke	 er	 en	 selv,	 men	 en	 rolle/karakter.”	 (Bilag	 1).	 Udover	 de	

muligheder	 rollespil	kan	bringe,	nævnes	det	også	af	 flere	 lærere	at	 leg:	 “Giver	gladere	

elever,	 og	 de	 husker	 det	 bedre”	 og	 at	 det	 kan	 skabe:	 “Højere	 motivation	 hos	 eleverne,	

variation	i	undervisningen,	somme	tider	aha	-	oplevelser”	(Bilag	1).	Størstedelen	af	lærerne	

nævner	 motivation,	 når	 vi	 spørger	 ind	 til,	 hvilke	 muligheder	 de	 forbinder	 med	 leg	 i	

undervisningen,	 ligesom	 flere	af	dem	nævner,	 at	de	oplever	 et	 styrket	 fællesskab,	når	

eleverne	samles	om	legen.	I	et	sammendrag	af	lærernes	bud	på,	hvad	legen	kan	bidrage	

med,	vil	vi	med	afsæt	i	Helle	Marie	Skovbjergs	begreb	om	legestemninger	belyse	lærernes	

perspektiver	på	 legens	muligheder.	Ud	fra	 lærernes	besvarelser	 finder	vi	 flere	bud	på,	

hvordan	 legestemninger	 udspiller	 sig	 i	 undervisningen.	 Skovbjerg	 giver	 sit	 bud	 på,	

hvordan	legens	stemninger	kan	facilitere	drivkraft	og	engagement.	Ligesom	man	i	legens	

stemninger	åbner	for	legens	uforudsigelighed,	fortæller	lærerne,	hvordan	de	forbinder	

dette	med	 varieret	 undervisning.	 Undervisningen	 kan	 fremstå	 som	 fri,	 hvor	 eleverne	

gennem	forskellige	legestemninger	kan	deltage,	og	ud	fra	lærernes	betragtninger	udvise	

en	 øget	 motivation	 og	 deltagelse	 i	 undervisningen.	 For	 nogle	 elever	 kan	 det	 være	

grænseoverskridende	at	slippe	kontrollen	og	give	sig	hen	til	legen,	hvilket	kan	resultere	i	

begrænset	deltagelse.	En	del	af	det	at	være	i	legestemning	kræver,	at	man	skal	kunne	give	

sig	hen,	hvortil	en	af	 lærerne	 foreslår	rollespil	 som	mulighed	 for	at	skabe	rammer	 for	

deltagelse.	 Dette	 understøtter	 Skovbjergs	 udsagn	 om,	 hvordan	 legen	 kan	 skabe	 nye	

deltagelsesmuligheder	og	læring	for	eleverne	i	et	legende	fællesskab.	Lærerne	fortæller	

dog	 også	 om	begrænsninger,	 såsom	det	 pres,	 der	 ligger	 i	 at	 forberede	 eleverne	 til	 de	

afsluttende	prøver.	Det	er	derfor	et	spørgsmål	om,	hvordan	ovenstående	muligheder	kan	

forenes	med	 et	 stigende	 fokus	 på	 udvikling	 af	 kompetencer	 frem	mod	 de	 afsluttende	

prøver	 i	 folkeskolen.	 Som	 et	 led	 i	 arbejdet	 med	 leg	 i	 skolen,	 vil	 vi	 nu	 definere	 de	

obligatoriske	kompetencemål,	der	er	nedsat	af	Børne-	og	Undervisningsministeriet.	Vi	vil	

som	 en	 del	 af	 vores	 besvarelse	 af	 problemformuleringen	 konkretisere	 begrebet	

kompetence	i	et	naturfagligt	udviklingsperspektiv.		

Naturfaglige	kompetencer	og	kompetenceudvikling	
I	 dette	 afsnit	 vil	 vi	 undersøge	 de	 naturfaglige	 kompetencer	 i	 et	 udviklingsperspektiv.	

Dertil	vil	vi	inddrage	kompetencebegrebets	indtog	i	det	danske	samfund	med	Jens	Dolins	

redegørelse	Naturfaglige	kompetencer	–	om	kompetencetænkning	i	nye	Forenklede	Fælles	

Mål	(Dolin,	2014).	Med	afsæt	i	hvad	leg	er,	og	hvordan	lege	og	legende	aktiviteter	kan	
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skabe	rammerne	for	menneskelig	kompetenceudvikling,	vil	vi	træde	et	skridt	nærmere	

en	 besvarelse	 af	 vores	 problemformulering	 med	 en	 definition	 på	 de	 naturfaglige	

kompetencer	 i	 folkeskolen.	 Afslutningsvis	 vil	 vi	 inddrage	 og	 analysere	 en	

spørgeskemaundersøgelse	 om,	 hvordan	 lærerne	 i	 biologi	 giver	 deres	 bud	 på	 arbejdet	

med	de	naturfaglige	kompetencer.		

	

Leg	og	legende	aktiviteter	defineres	til	at	have	mange	muligheder	og	kvaliteter	som	både,	

Marc	Malmdorf	Andersen	og	Helle	Marie	Skovbjerg	 argumenterer	 for	 i	deres	materiale.	

Flere	legeforskere	er	interesseret	i	at	udvikle	legefænomenet,	så	det	får	sit	eget	fagsprog.	

Det	 vil	 med	 sit	 eget	 fagsprog	 kunne	 komme	 til	 sin	 ret	 i	 et	 menneskeligt	

udviklingsperspektiv.	Denne	retning	gør	 legebegrebet	 interessant	 i	et	skoleperspektiv,	

hvor	 samfundet	 og	 erhvervslivet	 også	 sætter	 kompetencebegrebet	 på	 dagsordenen	 i	

skolen	(Skovbjerg,	Perspektiver	på	leg,	2016,	s.	55-56).	

	

Ifølge	 Dolin	 udspringer	 kompetencebegrebet	 af	 erhvervslivets	 interessefelt.	 Det	 at	

besidde	kompetence	betyder,	at	man	ud	fra	en	viden	kan	handle	i	forudsete	såvel	som	

uforudsete	konkrete	situationer.	Dette	indebærer	også	evnen	til	at	kunne	reflektere	over	

sin	 praksis	 og	 handle	 derefter.	 Kompetencebegrebet	 fik	 sit	 indtog	 i	 skolen	 ved	 at	

undervisningsministeriet	sammensatte	et	hold	af	repræsentanter	fra	erhvervslivet	til	at	

fremhæve,	 hvilke	 væsentlige	 udfordringer	 de	 oplever	 i	 erhvervslivet.	 Gennem	 deres	

arbejde	brugte	de	en	række	termer	for	kompetencer	til	at	definere,	hvilke	egenskaber	der	

vil	være	gavnlige	for	samfundet	(Dolin,	2014,	s.	51).	I	det	efterfølgende	arbejde	blev	der	

nedsat	en	arbejdsgruppe	til	at	formulere	kompetencemål	for	blandt	andet	naturfag,	for	at	

skabe	en	fælles	retning	for	kompetencebegrebets	anvendelse	i	folkeskolen	(Dolin,	2014,	

s.	52).	Dette	 fokus	på	kompetencer	og	kompetencebegrebet	udspringer	af	 samfundets	

udvikling	nationalt	og	globalt,	hvor	 fokus	på	 læring	 ikke	 længere	er	konkretiseret	ved	

specifikke	færdigheder,	men	derimod	på	de	almene,	personlige	og	sociale	kompetencer	

(Dolin,	2014,	s.	53).	For	at	kunne	måle	disse	kompetencer,	er	det	muligt	at	skulle	afslutte	

med	 to	 forskellige	 afsluttende	 prøver,	 henholdsvis	 en	 multiple	 choice-test	 hvis	 faget	

udtrækkes	samt	den	obligatoriske	fælles	faglige	naturfagsprøve.	
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De	naturfaglige	kompetencer	

De	 fire	 naturvidenskabelige	 kompetencer	 blev	 til	 i	 en	 samling	 af	 fællestræk	 ved	 de	

naturvidenskabelige	 fag	 (Dolin,	 2014,	 s.	 54).	Disse	 fællestræk	dannede	 grundlaget	 for	

beskrivelsen	af	de	fire	naturvidenskabelige	kompetencemål:	Undersøgelse,	modellering,	

perspektivering	og	kommunikation	(Undervisningsministeriet,	2019).	

Skriftlig	biologi	eksamen	-	multiple	choice-test		

Folkeskolens	skriftlige	prøver	i	biologi	i	9.	klasse	er	en	udtræksprøve	i	den	naturfaglige	

udtrækspulje.	Prøveformatet	er	en	digital	selvrettende	prøve	af	60	minutters	varighed.	

Prøven	er	udviklet	således,	at	den	består	af	tre	dele.	Hver	del	tager	udgangspunkt	i	hele	

biologifagets	genstandsfelt	på	tværs	af	færdigheds-	og	vidensområderne.	Hver	af	de	tre	

dele	har	fokus	på	ét	kompetenceområde,	som	så	er	fordelt	på	undersøgelse,	modellering	

samt	 perspektivering	 og	 argumentation.	 Alle	 opgaverne	 er	 relateret	 til	 de	 samme	

vurderingskriterier,	ligesom	alle	dele	også	har	relation	til	en	faglig	kontekst.	Prøvesættet	

er	inddelt	i	tre	temaer.	I	et	eksempel	fra	en	tidligere	prøve	lød	det	således:	Skolehaven	-	

Krop,	kost	og	sundhed	og	fødevareproduktion	(Undervisningsministeriet,	2020,	s.	5)	Hver	

af	disse	tre	temaer	 inddrager	på	 forskellig	vis	 indhold	fra	mere	end	et	af	biologifagets	

bindende	færdigheds-	og	vidensområder.	På	den	måde	sikres	det,	at	prøven	favner	bredt	

i	faget.		

Den	fælles	faglige	naturfagsprøve	

Den	fælles	faglige	naturfagsprøve	er	en	obligatorisk	prøve	i	9.	klasse.	Prøven	dækker	over	

fagene:	fysik/kemi,	biologi	og	geografi.	For	at	sammenkoble	fagene,	er	der	lavet	en	række	

bindende	 kompetencemål,	 som	 danner	 rammerne	 for	 en	 fællesfaglig	 problembaseret	

undervisning.	Den	fællesfaglige	retning	for	undervisningen	skal	give	eleverne	mulighed	

for	at	udvise	naturfaglig	kompetence	med	inddragelse	af	fagspecifik	viden	til	belysning	af	

en	 selvvalgt	 problemstilling	 (Undervisningsministeriet,	 2019,	 s.	 5).	 Det	 er	 en	

forudsætning,	 at	 der	 er	 gennemført	 minimum	 fire	 fællesfaglige	 og	 helhedsbetonede	

undervisningsforløb	 således,	 at	 de	 kan	 opgives	 frem	mod	 prøven.	 Det	 er	 ligeledes	 en	

forudsætning,	 at	 alle	 naturfagslærerne	 er	 bekendte	 med	 det	 faglige	 indhold,	

kompetencefokusset	og	undervisningens	organisering	 indenfor	alle	 tre	 fag.	Til	prøven	

bedømmes	 eleverne	 ud	 fra	 i	 hvor	 høj	 grad,	 de	 udviser	 naturfaglig	 kompetence.	

Kompetencerne	skal	eleven	have	tillært	sig	mellem	1.	og	9.	klasse	i	et	samspil	mellem	det	
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enkelte-	og	fællesfaglige	i	naturfagsundervisningen	(Undervisningsministeriet,	2019,	s.	

6-7).		

	

Det	kan	være	svært	som	folkeskolelærer	at	skulle	navigere	i	at	understøtte	og	udvikle	

elevernes	 kompetencer	 samtidig	 med,	 at	 de	 skal	 gøre	 eleverne	 bekendte	 med	

prøveformen	for	deres	afsluttende	eksaminer.	I	den	sammenhæng	har	vi	spurgt	en	række	

folkeskolelærere,	 der	 underviser	 i	 biologi	 i	 udskolingen,	 hvilken	 indflydelse	 de	

afsluttende	prøver	har	på	deres	planlægning	af	undervisning	i	biologi.	Til	det	svarer	én	

ud	af	23	af	vores	respondenter	at:	“Vi	arbejder	hele	tiden	med	de	emner	som	bliver	opgivet	

til	eksamen,	men	det	har	ikke	noget	med	eksamen	at	gøre,	men	tilgange	til	at	arbejde	med	

kompetencerne.”	(Bilag	5).	I	denne	besvarelse	statuerer	læreren	et	eksempel	på	en	måde	

at	indtænke	de	naturfaglige	kompetencer	i	undervisningen.	En	anden	lærer	fremsætter	

et	 andet	 perspektiv	 på,	 hvilken	 indflydelse	 prøven	 har	 på	 planlægningen	 af	

undervisningen:	 “Vi	kommer	hurtigere	 igennem	emnet	 -	og	går	 ikke	altid	 i	dybden	med	

emnet	 i	 det	 vi	 skal	 nå	 pensum.”	 (Bilag	 5).	 I	 denne	 sammenhæng	 er	 det	 relevant	 at	

fremhæve,	at	der	i	prøvevejledningen	for	den	fælles	naturfagsprøve	ikke	er	defineret	et	

pensum,	men	vi	formoder,	at	det	pensum	læreren	hentyder	til,	er	de	fokusområder,	som	

opgives	for	den	fællesfaglige	naturfagseksamen.	Vi	fandt	det	også	relevant	at	spørge	om,	

hvordan	 lærerne	 arbejder	 med	 at	 styrke	 elevernes	 naturfaglige	 kompetencer.	 Ud	 fra	

deres	besvarelser	kan	vi	udlede	en	række	tendenser	for,	hvordan	lærerne	blandt	andet	

forsøger	at	 tydeliggøre	de	naturfaglige	kompetenceområder	 i	undervisningen	sammen	

med	eleverne.	Derudover	fortæller	en	gruppe	af	lærerne	også,	at	de	forsøger	at	inddrage	

elevernes	hverdag	i	undervisningen	for	at	skabe	motiverende	rammer	for	aktiv	deltagelse	

hos	 eleverne.	 Det	 er	 forskelligt,	 hvordan	 lærerne	 skaber	 sammenhæng	 mellem	 de	

naturfaglige	kompetencer	og	de	afsluttende	prøver	i	blandt	andet	biologi.	En	af	årsagerne	

til	 dette	 kunne	 være,	 at	 det	 er	 svært	 at	 gøre	 udviklingen	 af	 elevernes	 kompetencer	

målbare.	 Kompetencemålene	 er	 pejlemærker	 for	 fagets	 formål,	 der	 sammen	 med	 de	

andre	 naturfag,	 geografi	 og	 fysik/kemi,	 skal	 bidrage	 til	 folkeskolens	 formål.	 De	

naturfaglige	kompetencer	 skal	hver	 især	bidrage	 til,	 at	 eleverne	 lærer	 selvstændigt	 at	

kunne	reflektere,	kritisk	tage	stilling	og	deri	handle	(Undervisningsministeriet,	2019,	s.	

19).	Men	koblingen	mellem	fagets	kompetenceområder	og	færdigheds-	og	vidensmål	kan	

stadig	 være	 en	 udfordring	 og	 ikke	 kun	 for	 de	 lærere,	 der	 har	 deltaget	 i	 vores	

undersøgelse.	Derfor	er	der	foretaget	ændringer	i	fokus	for	fagets	formål,	og	vi	er	derfor	
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gået	fra	færdigheds-	og	vidensmål	til	kompetencemål.	I	forbindelse	med	denne	ændring	

blev	 der	 dog	 i	 første	 omgang	 ikke	ændret	 noget	 ved	 den	 skriftlige	 prøve.	 Dette	 satte	

lærerne	 i	et	dilemma	mellem	at	undervise	 frem	mod	de	ønskede	kompetencer	og	den	

skriftlige	prøve,	som	fortsat	var	formuleret	efter	de	traditionelle	evalueringskrav	(Dolin,	

2014,	s.	60).	

	

Hvordan	det	skulle	gøres	muligt	skriftligt	at	måle	de	naturfaglige	kompetencer,	viser	sig	

i	 en	 række	 formelle	 ændringer	 for	 den	 skriftlige	 prøve.	 Prøven	 skulle	 blandt	 andet	

udvides	tidsmæssigt	 fra	30	minutter	til	60	minutter.	Selve	 indholdet	skulle	også	gøres	

grafisk	mere	tilgængeligt.	Dette	ved	både	at	indsætte	videoklip	og	animationer.	Prøven	

blev	 derudover	 inddelt	 i	 tre	 dele,	 som	 skulle	 gøre	 det	 muligt	 at	 berøre	 alle	

kompetenceområder	for	naturfagene,	således	at	eleverne	herigennem	fik	muligheden	for	

at	udvise	de	opnåede	kompetencer	og	samtidig	gøre	dem	målbare	 for	 lærerne	(Binau,	

2020).	

Det	at	arbejde	med	kompetencer	betyder,	at	man	ud	fra	viden	og	færdigheder	kan	tage	

stilling	 og	 deraf	 handle.	 Det	 vil	 derfor	 være	 nødvendigt	 for	 kompetenceudviklingen	 i	

folkeskolen,	at	eleverne	aktivt	vil	kunne	deltage	i	undervisningen.	I	vores	undersøgelse	

om,	hvorvidt	leg	kan	understøtte	denne	udvikling,	med	henblik	på	at	forberede	eleverne	

til	 den	 fælles	 faglige	 naturfagsprøve,	 får	 elevernes	 motivation	 også	 indvirkning	 på	

udbyttet	af	 læring	gennem	 leg.	Dette	 leder	os	videre	 i	vores	undersøgelse	 for,	hvilken	

betydning	 elevernes	 motivation	 kan	 have	 for	 deres	 deltagelse,	 kompetenceudvikling	

samt	udbytte	af	legende	aktiviteter	i	undervisningen.		

Motivation		

I	dette	afsnit	vil	vi	 inddrage	begrebet	om	motivation	med	afsæt	 i	Einar	M.	Skaalvik	og	

Sidsel	 Skaalviks	 perspektiver	 på	mestringsforventning	 samt	 indre	 og	 ydre	motivation.	

Dette	har	 til	 formål,	 at	 vi	med	dette	perspektiv	vil	 sammenligne	de	 reaktioner,	der	er	

forbundet	 med	 motivation,	 sammen	 med	 begrebet	 om	 leg,	 i	 forbindelse	 med	 vores	

spørgeskemaundersøgelse	med	elever	om	forskellige	aktiviteter.	

Mestringsforventninger	

Elevers	mestringsforventninger	i	skolen	har	stor	betydning	for	deres	motivation,	når	det	

kommer	 til	 skolearbejde.	 Det	 er	 videnskabeligt	 bevist,	 at	 elever,	 som	 har	 store	
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mestringsforventninger,	yder	en	større	arbejdsindsats	i	skolearbejdet.	De	udviser	også	

mere	 tålmodighed	 og	 større	 engagement,	 når	 de	 møder	 udfordringer	 (Skaalvik	 &	

Skaalvik,	2015,	s.	14-15).	Forskningen	viser	endvidere	også	en	klar	sammenhæng	mellem	

motivation	og	faglig	præstation	(Skaalvik	&	Skaalvik,	2015,	s.	15).	For	at	 fremme	egne	

forventninger	 til	mestring	er	der	en	række	 faktorer,	 som	kan	være	medvirkende	 til	at	

understøtte	 denne	 proces.	 Man	 kan	 blandt	 andet	 tilrette	 undervisningen	 således,	 at	

tidligere	 erfaringer	 med	 mestring	 kommer	 til	 udtryk	 i	 tilsvarende	 opgaver.	 Det	 kan	

ligeledes	skabes	ved	at	observere	andre,	der	kan	klare	opgaverne.	Opmuntring	og	tillid	

fra	 andre	 kan	 også	 have	 betydning	 for	 troen	 på	 mestring.	 Kropslige	 reaktioner,	 som	

forankrer	sig	i	indre	følelser,	kan	både	fungere	som	en	blokade,	men	også	som	et	drive	til	

mestring.	 I	et	drive-perspektiv	vil	det	betyde,	at	eleven	motiveres	gennem	aggression,	

forstået	på	den	måde,	at	adrenalin	blandt	andet	kan	have	indflydelse	på	viljen	og	vejen	

mod	 mestring	 (Skaalvik	 &	 Skaalvik,	 2015,	 s.	 18).	 I	 begrebet	 mestringsforventning	

gemmer	 der	 sig	 et	 større	 teorikompleks,	 som	 hænger	 sammen	med	 en	 central	 social	

kognitiv	 præmis.	Mennesket	 styres	 og	 kontrolleres	 ikke	 af	miljø	 og	 ydre	 stimuli,	men	

styres	heller	ikke	alene	af	indre	drivkraft.	Vi	mennesker	påvirker	og	påvirkes	af	det	miljø,	

som	vi	befinder	os	i.	En	anden	central	præmis	er,	at	vi	mennesker	har	kapacitet	til	at	sætte	

mål	 for	os	 selv	og	handler	 intentionelt	den	vej.	Dette	giver	os	muligheden	 for	at	have	

indflydelse	på	vores	eget	liv	(Skaalvik	&	Skaalvik,	2015,	s.	18).	Noget	af	det,	som	kan	have	

konkret	indvirkning	på	egne	målsætninger,	udvikling	af	kompetencer	og	udvikling	af	nye	

færdigheder,	er	motivation.	Her	kan	både	den	indre	og	ydre	motivation	spille	en	stor	rolle	

(Skaalvik	&	Skaalvik,	2015,	s.	51).	

Selvbestemmelsesteorien	samt	indre	og	ydre	motivation	

Selvbestemmelsesteorien	præsenteres	gennem	to	amerikanske	psykologer	Edward	Deci	

og	Richard	Ryan.	Deci	og	Ryan	retter	fokus	mod	indre	og	ydre	motivation,	som	bygger	på	

en	 idé	 om,	 at	 elever	 har	 brug	 for	 et	 indre	 motiv	 for	 at	 udvikle	 kompetence,	 nye	

færdigheder	og	målsætninger,	for	dem	selv.	Dette	påvirkes	af,	hvor	motiverede	eleverne	

er,	men	også	i	særlig	grad	mod	typen	af	motivation	(Skaalvik	&	Skaalvik,	2015,	s.	51).	

	

Indre	motivation	

Indre	 motivation	 minder	 om	 indre	 værdi.	 Et	 eksempel	 herpå	 er	 leg	 og	 aktiv	 læring.		

Indre	motiveret	læringsadfærd	sker,	fordi	eleverne	finder	stoffet,	som	de	arbejder	med,	
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interessant.	I	aktiviteten	skabes	en	følelse	af	glæde	og	tilfredsstillelse,	som	ikke	påvirkes	

af	hverken	belønning	eller	udefrakommende	ros	(Skaalvik	&	Skaalvik,	2015,	s.	51).	Det	

bedste	 læringsresultat	 opnås,	 ifølge	 forskning,	 når	 læringen	 sker	 gennem	 indre	

motivation.	Til	 forskel	 for	ydre	motivation,	er	 interessenøglen	at	skabe	engagement	og	

fascination	(Skaalvik	&	Skaalvik,	2015,	s.	51).		

	

Ydre	motivation	

Ydre	 motivation	 sker,	 når	 en	 aktivitet	 udføres	 med	 en	 belønning	 for	 øje.	 Til	 dette	

fremsætter	 vi	 to	 perspektiver,	 en	 kontrolleret	 og	 en	 autonom	 ydre	 motivation.	 Den	

kontrollerede	ydre	motivation	skabes	ved,	at	eleven	intet	valg	har	samt	en	følelse	af	at	

være	 tvunget	 til	 at	 udføre	 en	 handling.	 Med	 dette	 arbejdes	 der	 frem	 mod	 enten	 en	

belønning	eller	for	at	undvige	en	straf	eller	en	anden	form	for	sanktion.	Elevens	arbejde	

reguleres	her	af	en	lærer	eller	en	anden	magtfuld	person.	Ydre	motivation	kan	også	ske	

ved,	 at	 eleven	 selv	begynder	 at	 se	 værdien	 i	 at	 klare	 sig	 godt	 i	 skolen	og	 derigennem	

vurderer	 sig	 selv	 ud	 fra	 kriterier,	 som	 skolen	 eller	 forældrene	 nedsætter	 (Skaalvik	&	

Skaalvik,	2015,	s.	51-52).	Med	autonom	ydre	motivation	mener	Deci	og	Ryan,	at	eleverne	

ikke	længere	kun	arbejder	for	at	klare	sig	godt,	men	også	fordi	de	ser	en	værdi	i	fagene.	I	

store	 træk,	 handler	 det	 om	 at	 fagene	 og	 indholdet	 skaber	 en	 større	 sammenhæng	 og	

værdi,	og	det	er	heri,	at	motivationen	skabes	til	at	fortsætte	(Skaalvik	&	Skaalvik,	2015,	s.	

52).	Det	har	derfor	været	essentielt	 for	os	at	beskæftige	os	med	begrebet	motivation	i	

undervisningen	for	at	understøtte	vores	undersøgelse	af	begrebet	leg.		

	

Gennem	vores	praktik	har	motivation	været	en	uundgåelig	del	af	undervisningen.	I	en	tid	

med	onlineundervisning	har	elevernes	motivation	været	påvirket,	specielt	på	grund	af	

manglen	 på	 fysisk	 social	 interaktion.	 Vi	 brugte	 her	 vores	 spørgeskemaer	 til	 at	

tilrettelægge	 og	 målrette	 vores	 undervisning,	 med	 inddragelse	 af	 elevernes	

tilbagemeldinger	 for	 ad	 den	 vej	 at	 skabe	 medbestemmelse.	 Tilbagemeldingerne	 lød	

blandt	 andet	med	ønsker	 om:	 “At	 vi	 skal	 ud	 og	 lave	 noget	mere,	 så	 vi	 er	mere	 aktive	 i	

timerne.	Det	vil	være	dejligt”	og	“Aktiviteten	kunne	godt	vare	lidt	længere	ellers	kunne	man	

lave	1-2	aktiviteter	mere.”	(Bilag	6).	Udover	at	vi	fortløbende	tilpassede	vores	didaktiske	

valg	for	undervisningen	på	baggrund	af	elevernes	tilbagemeldinger,	så	brugte	vi	dem	også	

til	at	lære	eleverne	bedre	at	kende.	Vi	spurgte	ind	til,	om	de	ville	lave	lignende	aktiviteter	

igen	 for	 derved	 at	 undersøge,	 hvilke	 elementer	 eller	 emner	 som	 eleverne	 fandt	
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interessante.	 Med	 spørgeskemaerne	 fik	 vi	 konkretiseret,	 hvordan	 vores	 forskellige	

legende	 aktiviteter	 havde	 indvirkning	 på	 elevernes	 motivation	 og	 deltagelse	 i	

undervisningen.	Aktiviteterne	var	præget	af	uforudsigelighed	samt	frihed	til	selv	at	skabe	

deres	 egen	 arbejdsproces	 frem	 til	 løsning	 af	 opgaven.	 Det	 gav	 øget	 deltagelse	 blandt	

elevgruppen,	hvor	flere	af	dem	fordybede	sig	i	opgaverne.	Legende	aktiviteter	kan	med	

rette	 stemning	 skabe	 rammerne	 for,	 at	 eleverne	 kan	 give	 sig	 hen	 og	 finde	 interesse	 i	

aktivitetens	indhold	eller	metode.		Leg	kan	derfor	understøtte	elevernes	arbejdsproces	

ved	 at	 skabe	 motivation,	 deltagelse	 og	 kreativitet	 gennem	 sjov,	 overraskelse,	

nysgerrighed	og	genkendelighed.	Med	denne	delkonklusion	vil	 vi	 indlede	vores	næste	

afsnit	om,	hvordan	leg	kan	bidrage	til	kreativ	tænkning.	

Kreativ	tænkning	
Leg	og	kreativitet	minder	 i	 store	 træk	om	hinanden.	Det	har	Marc	Malmdorf	Andersen	

undersøgt	 nærmere	 i	 hans	 bog	 “Leg”.	 Leg	 har	 mange	 kvaliteter	 og	 han	 fortæller	 om	

særlige	 ligheder	 mellem	 leg	 og	 kreativitet.	 Vi	 vil	 i	 dette	 afsnit	 undersøge	 begrebet	

kreativitet	 i	 forbindelse	med	 begrebet	 leg	med	 perspektiver	 først	 fra	Marc	Malmdorf	

Andersen.	

	

Andersen	finder	visse	sammenhænge	mellem	leg	og	kreativitet.	Han	definerer	kreativitet	

til	at	være,	når	man	sætter	ting	sammen	på	nye	måder,	og	at	det	ligesom	leg	ofte	er	noget,	

der	 opstår,	 når	 vi	 er	 i	 godt	 humør	 eller	 har	 det	 sjovt.	 Der	 er	 gode	 betingelser	 for	

nyskabelse,	når	man	med	viden	og	færdigheder	kan	bryde	med	rammer	og	regler	for	at	

finde	ud	af	noget,	som	ikke	nogen	hidtil	har	fundet	på	(Andersen,	2019,	s.	47).	Med	flere	

opfindelser	 gennem	 tiden	 viser	 det	 sig,	 at	 flere	 er	 umiddelbart	 kommet	 til	 gennem	

menneskets	evne	og	lyst	til	at	lege.	Dog	mener	han	at	mennesker	og	børn	ikke	er	lige	så	

kreative,	som	de	har	været.	Det	forklarer	han	med	et	perspektiv	om,	at	nutidens	forældre	

afholder	deres	børn	fra	aktiviteter	eller	lege,	fordi	de	er	bange	for,	at	de	kommer	til	skade	

(Andersen,	2019,	s.	53).	Det	har	betydning	for	vores	kreativitet,	hvor	Andersen	henviser	

til	den	amerikanske	professor	Kyung	Hee	Kim.		Han	fortæller,	at	børn	i	denne	udvikling	

er	blevet	mindre	livlige,	humoristiske,	energiske,	fantasifulde	samt	at	de	har	sværere	ved	

at	se	hverdagen	fra	forskellige	vinkler.	Han	begrunder	dette	med,	at	børn	i	højere	grad	

bruger	mere	tid	foran	skærmen	og	derfor	ikke	indgår	i	sociale	samspil	lige	så	ofte,	som	

børn	gjorde	førhen.	Her	kan	leg	give	børn	muligheden	for	at	interagere	i	sociale	samspil,	
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hvor	 de	 sammen	 i	 kreative	 processer	 kan	 nytænke	 forskellige	 løsninger	 og	 scenarier	

(Andersen,	2019,	s.	55).		

	

Der	udledes	flere	perspektiver	på,	hvordan	leg	og	kreativitet	hænger	sammen.	Både	leg	

og	 kreativitet	 kan	 sammen	 skabe	 rammerne	 for	 dele	 af	menneskets	 udvikling.	 Vi	 kan	

gennem	leg	være	kreative	og	nysgerrige	i	vores	søgen	på	noget	uforudsigeligt	og	unikt.	

Det	uforudsigelige	giver	overraskelser,	som	vi	mennesker	intuitivt	vil	søge,	da	det	viser	

sig	at	kunne	frembringe	følelser	af	kompetence	og	motivation	i	en	uventet	mestring	af	

forskellige	udfordringer.	Når	vi	oplever	momenter	af	overraskelse	og	uforudsigelighed,	

skal	vi	omlægge	vores	nye	konstruerede	viden	til	noget,	der	igen	er	forudsigeligt,	hvorved	

vi	har	lært	noget	nyt	(Andersen,	2019,	s.	56).		

	

Dette	 perspektiv	 understøtter	 vores	 undren	 over,	 hvorfor	 lærerne	 i	 folkeskolen	 ikke	

beskæftiger	 sig	 mere	 med	 leg	 til	 fordel	 for	 umiddelbare	 målbare	 aktiviteter.	 Vi	 har	

gennem	 vores	 undersøgelse	 beskæftiget	 os	 med	 leg	 som	 sproglig	 diskurs,	 hvor	 flere	

lærere	 sætter	ord	på,	hvordan	de	beskæftiger	 sig	med	 legebegrebet.	Vi	har	undersøgt	

flere	perspektiver	på,	hvilke	kvaliteter	legen	kan	bidrage	med,	og	hvorfor	det	har	brug	for	

et	 nyt	 sprog	 for	 at	 kunne	 forstå	 legens	 potentialer	 i	 et	 udviklingsperspektiv.	 Vi	 har	

gennem	 spørgeskemaer	 og	 fokusgruppeinterviews	 fået	 elever	 og	 biologilærere	 til	 at	

sætte	ord	på,	hvordan	 leg	 fremstår	 i	deres	praksis.	 I	en	vekselvirkning	mellem	alle	de	

ovenstående	perspektiver	vil	vi	udfolde	mulige	handleperspektiver.	

Handleperspektiver		

I	 vores	 afsnit	 om	 handleperspektiver	 vil	 vi	 anvende,	 sammenligne	 og	 diskutere	

resultaterne	 af	 vores	 undersøgelse.	 Det	 vil	 tage	 afsæt	 i	 vores	 diskursanalyse,	 hvor	 vi	

efterfølgende	vil	konkretisere,	hvad	leg	er,	hvilke	kvaliteter	legen	besidder,	samt	hvordan	

det	kan	understøtte	elevernes	udvikling	af	naturfaglige	kompetencer	i	biologi	ud	fra	vores	

undersøgelse.	 I	 vores	 sammenligning	 og	 diskussion	 af	 de	 mange	 perspektiver,	 vil	 vi	

afslutningsvis	udfolde	konkrete	handlingsforslag.	

I	 vores	 diskursanalyse	 af	 begrebet	 leg	 kan	 vi	 uddrage	 flere	 perspektiver	 af	 lærernes	

udtalelser.	 Vi	 har	 samlet	 deres	 besvarelser	 og	 herefter	 inddelt	 dem	 i	 tre	 diskurser.	

Diskursanalysen	giver	os	 en	 forståelse	af,	 hvordan	 lærerne	 italesætter	og	bruger	 leg	 i	
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deres	 undervisning	 i	 dagligdagen.	 I	 analysen	 med	 lærernes	 besvarelser	 finder	 vi	 det	

interessant,	 hvordan	 lærerne	 omtaler	 ordet	 leg	 i	 forskellige	 sammenhænge.	 Deres	

forståelser	af	begrebet	leg	stemmer	overens	med,	hvordan	de	i	praksis	benytter	sig	af	leg.	

En	række	af	lærerne	vælger	ikke	at	bruge	ordet	“leg”	i	undervisningen	i	frygt	for,	hvilke	

signaler	det	vil	sende	til	eleverne.	Dette	er	bemærkelsesværdigt	når	vi	sammenholder	

disse	udtalelser	med	Helle	Marie	Skovbjergs	perspektiv	om,	at	leg	skal	have	et	nyt	sprog.	

Hun	fortæller	blandt	andet,	at	leg	mangler	et	fagsprog,	hvor	der	skal	findes	særlige	ord	

og	vendinger,	der	knytter	sig	til	begrebet	for	at	give	den	en	fælles	forståelse.	Vi	ser	i	vores	

undersøgelse,	at	der	er	flere	diskurser	for	legen,	hvilket	har	indflydelse	på,	hvordan	det	

bliver	brugt	i	forskellige	sammenhænge.	Det	vil	derfor	være	op	til	den	enkelte	at	bruge	

legen	 i	 sin	 undervisning	 ud	 fra	 den	 diskurs,	 der	 gør	 sig	 gældende	 i	 den	 pågældende	

institution.	Leg	og	legebegrebet	mangler	således	et	fælles	sprog,	og	dermed	også	en	fælles	

retning	for,	hvad	det	kan,	og	hvordan	det	kan	bruges	i	 læringssammenhænge	i	skolen.	

Dette	 kan	 være	 en	 begrænsning	 for	 legen	 i	 et	 udviklingsøjemed,	 da	 disse	 narrativer	

skaber	 variationer	 af	 legebegrebet,	 der	 er	 antagonistiske.	 De	 begrænsninger,	 som	

lærerne	i	biologi	definerer,	er,	at	der	er	et	øget	tidspres	i	udskolingen	ved	at	skulle	nå	

“pensum,”	inden	de	afsluttende	prøver	i	faget.	De	ser	legen	som	en	begrænsning,	i	forhold	

til	 det	 faglige	 indhold,	 og	 tillægger	 den	 derfor	 i	 mindre	 grad	 plads	 i	 undervisningen.	

Ligeledes	 har	 de	 lærere,	 der	 sammenkobler	 leg	 med	 fantasi,	 kreativitet	 og	 frihed,	

umiddelbart	 ikke	samme	opfattelse.	 Selvom	de	ser	 leg	 til	 at	være	noget,	der	er	 frit	og	

ustruktureret,	 ser	de	det	også	som	noget,	der	er	en	begrænsning	 for	 faglig	udvikling	 i	

undervisningen.		

	

Fælles	 for	 lærernes	 forståelse	 observerer	 vi,	 at	 uafhængigt	 af	 hvilken	 betydning	 som	

lærerne	 tillægger	 leg,	 så	 taler	de	om	 leg	 som	et	 lukket	 fænomen.	Dette	på	 trods	af,	 at	

flertallet	er	af	den	overbevisning,	at	 leg	kan	noget	helt	særligt.	Lærerne	ser	leg	som	et	

forudbestemt	element,	som	de	gerne	vil	kunne	implementere	 i	undervisningen.	Denne	

forestilling	om	leg	kan	derfor	være	begrænsende	og	legen	fratages	i	denne	sammenhæng	

sin	 retmæssige	 plads	 i	 skolen.	 Sammen	med	 lærerne	mener	Marc	Malmdorf	Andersen	

også,	at	leg	er	noget	særligt.	De	særlige	karakteristika	han	fremhæver	for	legen	er	med	til	

at	definere,	hvilke	muligheder	legende	aktiviteter	kan	skabe	for	menneskets	udvikling	af	

kompetencer.	Særligt	undersøgende	og	eksperimenterende	tilgange	til	 læring	viser	sig	

gennem	leg	at	kunne	skabe	livslange	erfaringer.	I	et	skoleperspektiv	vil	det	derfor	være	
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relevant	at	gøre	brug	af	legens	elementer,	når	der	arbejdes	med	undersøgende	tilgange.	

Det	 undersøgende	 arbejde	 kan	 skabe	 rammerne	 for,	 at	 eleverne	 aktivt	 kan	 være	

nysgerrige	 indenfor	 et	 fagligt	 fordybelsesområde.	 Et	 særligt	 karakteristikum	 vi	 vil	

fremhæve	er,	hvordan	man	gennem	en	fælles	forståelse	af	leg	kan	skabe	en	stemning,	som	

alle	 involverede	 parter	 tager	 del	 i.	 På	 den	 måde	 kan	 leg	 skabe	 en	 fælles	 retning	 for	

løsningen	af	et	muligt	problem,	dilemma	eller	en	opgave,	hvor	alle	deltagerne	er	enige	

om,	 at	 de	 arbejder	 hypotetisk	med	 en	 given	 problemstilling.	 Ved	 problemløsning	 kan	

denne	 måde	 at	 tænke	 på	 skabe	 enighed	 blandt	 eleverne	 om,	 at	 alle	 ideer,	 tanker,	

handlinger	 er	 uden	 begrænsninger	 og	 kan	 bidrage	 til	 en	 fælles	 udvikling.	 I	 et	

udviklingsperspektiv	 betyder	 det,	 at	 eleverne	med	 sin	 viden	 og	 sine	 færdigheder	 kan	

handle.	Dette	vil	være	et	udtryk	for,	at	eleverne	har	tillært	sig	kompetencer,	som	gør	dem	

i	stand	til	aktivt	at	tage	del	i	deres	egen	og	andres	udvikling.	Kompetencebegrebet	er	det,	

der	 i	 skolen	 står	 centralt	 for	 elevernes	 udvikling	 ifølge	 Fælles	 Mål	

(Undervisningsministeriet,	2019).		

	

Kompetencemålene	i	Fælles	Mål	findes	i	alle	fag.	Disse	mål	er	nedsat	af	en	arbejdsgruppe	

bestående	af	en	udvalgt	gruppe	repræsentanter	fra	erhvervslivet.	Kompetencemålene	er	

sidenhen	 blevet	 en	 styrende	 del	 af	 undervisningen	 i	 blandt	 andet	 naturfag.	 I	 vores	

undersøgelse	nævner	nogle	af	naturfagslærerne,	at	de	er	begrænsede	af	pensum,	som	vi	

formoder	må	være	de	naturfaglige	kompetencer,	da	der	i	naturfag	ikke	findes	et	konkret	

pensum.	Lærerne	i	folkeskolen	kan	frit	vælge	indhold	og	metoder	til	at	arbejde	med	de	

kompetencer,	som	eleverne	måles	i	til	de	afsluttende	prøver.	Dette	kan	vi	også	udlede	af	

de	 besvarelser,	 vi	 har	 fået	 i	 vores	 spørgeskemaundersøgelser.	 Flere	 lærere	 føler	 sig	

presset	 på	 undervisningstid	 og	 progression	 i	 undervisningen,	 hvilket	 de	 udtrykker,	

skaber	begrænsninger	i	deres	undervisning.	Dertil	beskriver	nogle	af	lærerne	også,	at	de	

“kun”	arbejder	med	emnerne	 i	et	begrænset	omfang,	og	derfor	 ikke	når	 i	dybden	med	

fagområderne	i	faget.	Eleverne	vil	i	en	undervisningssituation	som	denne	blive	frataget	

muligheden	for	fordybelse,	og	det	at	kunne	give	sig	hen.	Åbenhed	i	undervisningen	skaber	

rammerne	for,	at	eleverne	med	viden	og	færdigheder	nysgerrigt	kan	udfordre	regler	og	

rammer,	og	deri	kreativt	udvikle	nye	løsninger.	Denne	evne	til	at	være	åben	og	kunne	give	

sig	 hen	 til	 en	 given	 opgave	 kræver,	 at	 rammesætningen	 for	 opgaven	 giver	 plads	 og	

mulighed	for,	at	eleverne	kan	åbne	sig	for	indholdet	i	undervisningen.	Dette	kan	leg	og	

legebegrebet	muligvis	bidrage	med,	da	det	defineres	til	at	kunne	noget	særligt.		
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De	problematikker,	som	lærerne	beskriver	for	elevernes	kompetenceudvikling	frem	mod	

prøverne,	 kan	med	 begrebet	 legekvaliteter	 give	 lærerne	 nye	 handlemuligheder	 for	 at	

forene	læring	med	leg.	Dette	kan	derfor	åbne	for,	at	man	gennem	leg	kan	arbejde	med	

elevernes	 handlekompetence	 i	 forskellige	 faglige	 sammenhænge.	 Legekvaliteterne	 vil	

ikke	 kun	 gavne	 elevernes	 faglige	 kompetenceudvikling	 men	 også	 skabe	 rum	 for	 nye	

deltagelsesmuligheder,	 der	 understøtter	 elevernes	 sociale	 kompetenceudvikling.	 I	

undervisningen	 kan	 leg	 derfor	 med	 sine	 kvaliteter	 skabe	 nye	 handlemuligheder	 for	

lærerne,	som	umiddelbart	ellers	ser	flere	begrænsninger	end	muligheder	knyttet	til	ordet	

leg.	Blandt	andet	rollespil	eller	rollelege	kan	give	eleverne	plads	til	at	kunne	udfolde	sig	

og	deltage	i	fællesskabet	med	egne	eller	andres	perspektiver.	I	en	legende	aktivitet	hvor	

opgaver,	problemløsning	eller	 fagrelevant	viden	er	rammesat	gennem	et	 rollespil,	kan	

eleverne	deltage	i	fællesskabet	på	nye	måder	ved	at	indtage	en	given	rolle.	Læreren	kan	

med	 rammesætningen	 af	 legen	 skabe	 rollerne	 således,	 at	 legen	 mere	 eller	 mindre	

beskæftiger	eleverne	i	en	faglig	kontekst.	Selvom	eleverne	muligvis	ikke	får	dét	faglige	

udbytte,	 som	 læreren	 har	 planlagt	 med	 aktiviteten,	 så	 kan	 legende	 aktiviteter,	 hvor	

eleverne	aktivt	deltager,	bidrage	til	elevernes	alsidige	udvikling.	Da	legen	kan	rumme	en	

vis	 form	 for	 uforudsigelighed,	 kan	 særligt	 denne	 kvalitet	 ved	 legende	 aktiviteter	

understøtte	en	 fælles	 legestemning,	hvor	eleverne	sammen	motiveres	 til	deltagelse	og	

videre	 undersøgelse	 i	 undervisningen.	 Dette	 understøtter	 også	 elevernes	

kompetenceudvikling	frem	mod	de	afsluttende	prøver,	som	er	det,	lærerne	i	folkeskolen	

arbejder	frem	mod.		

	

I	vores	undersøgelse	af	hvorvidt	man	kan	understøtte	og	udvikle	elevernes	naturfaglige	

kompetencer	 frem	 mod	 de	 afsluttende	 prøver	 i	 biologi	 gennem	 leg,	 finder	 vi	 det	

gennemgående	 at	 leg	 forbindes	 med	 noget,	 der	 er	 sjovt	 eller	 har	 karakter	 af	

underholdning.	 Leg	 kan	 med	 sin	 anderledes	 tilgang	 til	 elevernes	 arbejdsgang	 være	

motiverende	 og	 derigennem	 skabe	 deltagelse.	 I	 arbejdet	 med	 naturfaglige	

problemstillinger	er	der	et	vigtigt	element	i	at	besidde	naturfaglig	kompetence,	herunder	

undersøgelse,	modellering,	 perspektivering	 og	 kommunikation.	 Eleverne	 kan	 gennem	

legende	aktiviteter	motiveres	på	forskellige	måder	til	at	deltage	i	undervisningen,	som	

bidrager	til	udviklingen	af	de	naturfaglige	kompetencer.		
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Selvom	begrebet	leg	møder	modstand,	når	det	bliver	brugt	i	sammenhæng	med	læring	og	

undervisning,	 så	 besidder	 det	 alligevel	 en	 række	 kvaliteter,	 som	 kan	 gavne	 elevernes	

naturfaglige	 kompetenceudvikling	 i	 skolen.	 Vi	 har	 i	 vores	 undersøgelse	 fået	 defineret	

flere	forskellige	perspektiver	på,	hvad	leg	er,	hvad	leg	kan,	samt	hvordan	lærere	og	elever	

i	 folkeskolen	 taler	 om	 og	 benytter	 leg.	 Dette	 leder	 os	 nærmere	 et	 svar	 på	 vores	

problemformulering	om	hvordan	leg	kan	understøtte	og	udvikle	elevernes	naturfaglige	

kompetencer,	 så	 de	 forberedes	 til	 den	 fælles	 faglige	 naturfagsprøve	 og	 motiveres	 til	

deltagelse	i	biologiundervisningen.	

Konklusion	

I	dette	afsnit	vil	vi	begynde	med	en	sammenfatning	af	vores	afsnit	om	handleperspektiver.	

Vi	 vil	 efterfølgende	 udlede	 særlige	 pointer,	 som	 vil	 kunne	 bruges	 som	 mulige	

handlingsanvisninger	for,	hvordan	leg	kan	understøtte	elevernes	kompetenceudvikling	

af	 naturfaglige	 kompetencer.	 Afslutningsvis	 vil	 vi	 med	 dette	 afsæt	 besvare	 vores	

problemformulering.	

	

Samfundet	er	i	konstant	udvikling	og	den	verden,	vi	vokser	op	i	idag,	vil	være	fortid	for	

de	næste	generationer.	Med	samfundets	udvikling	følger	skolen	med	sin	opgave	om	at	

skulle	understøtte	elevernes	alsidige	udvikling,	så	de	 forberedes	 til	et	 liv	med	 livslang	

læring.	 Den	 konstante	 udvikling	 har	 medført,	 at	 Børne-	 og	 Undervisningsministeriet	

sammen	med	udvalgte	repræsentanter	fra	erhvervslivet	har	sammenfattet	en	række	af	

kompetencer,	som	er	tilpasset	de	egenskaber,	som	erhvervslivet	definerer	er	gavnlige	for	

samfundet.	Hvordan	kompetencemålene	kan	 forenes	med	elevernes	alsidige	udvikling	

kan	variere.	Her	mener	vi,	at	 leg	kan	bidrage	til	at	skabe	rammer,	der	kan	rumme	den	

enkelte	 elevs	 forudsætninger	 og	 understøtte	 dem	 i	 udviklingen	 af	 deres	 naturfaglige	

kompetencer.	En	del	af	de	lærere,	der	har	deltaget	i	vores	undersøgelse,	har	bidraget	til	

et	 samlet	 overblik	 over,	 hvilke	 diskurser	 der	 knytter	 sig	 til	 begrebet	 leg.	 Denne	

information	har	dannet	omdrejningspunktet	for	vores	videre	undersøgelse.	Her	fandt	vi	

ud	af,	hvor	meget	betydning	ordet	tillægges,	samt	hvilke	konsekvenser	det	har	for	brugen	

af	leg	i	undervisningen.	Leg	i	skolen	har	brug	for	et	nyt	sprog	for	at	kunne	legitimeres	i	

læringssammenhænge.		
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Legens	kvaliteter	får	en	afgørende	betydning	i	skellet	mellem	leg	og	læring	for,	at	vi	kan	

udnytte	 dets	 fulde	 potentiale.	 Legen	 danner	 rammerne	 for,	 at	 eleverne	 kan	 opleve	

åbenhed,	hengivenhed	og	overraskelse	for	sammen	i	fællesskabet	at	skabe	erfaringer	for	

livet.	Leg	kan	skabe	hypotetiske	situationer	 for	at	afspejle	en	virkelighed,	hvor	de	kan	

eksperimentere	med	forskellige	handlinger	og	derigennem	skabe	erkendelse.	Derfor	kan	

leg	noget	helt	særligt.		

	

I	biologi	arbejder	vi	med	fire	forskellige	kompetenceområder:	Undersøgelse,	modellering,	

perspektivering	og	kommunikation.	Eleverne	kan	gennem	leg	understøttes	i	udviklingen	

af	 disse	 kompetencer.	 I	 udviklingen	 af	 kompetencerne	 kan	 leg	 bruges	 til	 at	 give	 nye	

perspektiver	på	faglige	områder,	skabe	motivation,	danne	rammerne	for	fordybelse	og	

kreativ	tænkning.	Særligt	kan	leg	skabe	konsensus	blandt	deltagerne	om,	at	det	“bare	er	

noget	vi	leger”,	så	eleverne	kan	træde	ind	eller	ud	af	tildelte	roller	i	forbindelse	med	deres	

deltagelse	 i	 legen.	 Eleverne	 kan	 derfor	 gennem	 leg	 eller	 legende	 aktiviteter	 sammen	

undersøge,	modellerer,	kommunikere	eller	perspektivere	således,	at	de	forberedes	til	den	

fælles	faglige	naturfagsprøve.	

	

Leg	 kan	 derfor	 gennem	 åbenhed	 og	 nysgerrighed	 understøtte	 og	 udvikle	 elevernes	

naturfaglige	 kompetencer,	 så	 de	 forberedes	 til	 den	 fælles	 faglige	 naturfagsprøve	 og	

motiveres	til	deltagelse	i	biologiundervisningen. 	
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