
Kapitel 1 
Leg 
Leg er ikke bare leg. Leg er fundamental for børns udvikling. Leg styrker relationen og 
børn udvikler et væld af kompetencer gennem leg. Man kan som forældre opleve, at det er 
udfordrende at prioritere legen i en travl hverdag. Andre gange kan vi støde på udfordringer 
som protester og konflikter, når legen skal afsluttes. 
Vi skal i dette kapitel se nærmere på, hvorfor og hvordan daglig leg mellem forældre og børn 
kan blive den bedste investering i familielivet og barnets trivsel og udvikling.
Børns forskellighed træder tydeligt frem i relationen til andre. Nogle børn inviterer helt 
automatisk til positiv kontakt med grin, sjov, ros og kærlige ord, mens andre af forskellige 
årsager har flere handlinger, der inviterer til irettesættelser, kritik og skæld ud. I de tilfælde 
er man som forælder på ekstra hårdt arbejde med at skabe og bevare en god relation. 
Her er børnestyret leg et meget effektivt redskab til at sætte ind på den tidligere omtalte 
relationskonto og dermed forebygge konflikter.  
Forskning viser, at 75 % af børns uhensigtsmæssige adfærd forsvinder, når forældre sætter 
ind med positiv opmærksomhed, nærvær, anerkendelse og børnestyret leg.
Hvorfor mindsker børnestyret leg negativ adfærd? Udover den styrkede relation hænger det 
sammen med opmærksomhedsreglen, som vi omtalte i indledningen: Den adfærd, du giver 
opmærksomhed, får du mere af. Børn har brug for deres forældres opmærksomhed, og de 
lærer sig hurtigt den opførsel, der kan indbringe mest opmærksomhed. Et barn kan derfor 
lære, at fraværende og fortravlede forældres opmærksomhed bedst kan indfanges med 
raserianfald, plageri eller aggressiv adfærd. Omvendt giver den fælles leg anledning til, at vi 
som forældre kan give opmærksomhed til en perlerække af positive situationer, når barnet 
udfolder sin kreativitet og opfindsomhed, øver sine sproglige og sociale færdigheder eller 
udviser koncentration og vedholdenhed. 
Børn har et ganske specielt udbytte af at lege med deres forældre, især når vi som forældre 
følger bestemte principper under legen. 

Lad barnet føre an i legen
Når legen styres af barnet, kalder vi det for børnestyret leg. At lege børnestyret betyder, at 
du lader barnet føre an i legen, og at du retter dig efter dit barns ønsker og anvisninger. På 
mange områder af børns liv bliver de kontrollerede af andre, og legen kan derfor være et frirum 
sammen med en nærværende voksen, som viser glæde og anerkendelse og kommer med 
opmuntrende kommentarer – men uden at den voksne overtager legen eller bestemmer over 
legens indhold. 

Udover at den børnestyrede leg giver børn et frirum, bliver børnenes opfindsomhed, selvstæn-
dighed og selvværdsfølelse stimuleret, når de får lov til at føre an i legen. 

Selvom vi skal undgå styring og anvisninger, bliver vi selvfølgelig nødt til at handle, hvis barnet  
begynder at gøre ting i legen, som vi ikke kan acceptere. Men generelt gælder det, at dit barn 
er chefen i legen. 



Lad barnet bestemme tempoet
Børn har brug for at gøre ting i deres eget tempo. Giv barnet den fornødne tid og undgå at skynde på 
hende/ham. Formålet med, at lege sammen, er først og fremmest at styrke relationen – ikke at  
færdiggøre et projekt. 
Børn lærer af gentagelser, og de nyder dem. De vil ofte gerne lege den samme leg igen og igen. Dette 
kan måske føles lidt kedeligt for os som voksne, men barnet udvikler både sine færdigheder og sin  
selvtillid ved at gentage en leg mange gange.

Undgå for mange spørgsmål og brug i stedet beskrivende kommentarer
Velmenende forældre kan have en tilbøjelighed til at stille en hel masse spørgsmål, mens de leger: 
”Hvilken farve er det her? ” eller ”Hvad er du i gang med at bygge? ”. Ved at stille mange spørgsmål, 
forsøger forældre som regel at hjælpe deres børn med at lære eller at producere noget bestemt. 
Desværre har spørgsmål ofte den modsatte effekt, idet børnene kan føle, at de skal levere et bestemt 
svar eller et bestemt produkt, og det kan hæmme deres udfoldelse. 
Man kan vise interesse for sit barns leg ved at beskrive, hvad han/hun laver, og komme med 
kommentarer: ”Nå, du bruger den gule farve”, eller ”Jeg er spændt på at se, hvad du er ved at bygge, 
- ah, jeg tror, det bliver et tårn”. På denne måde viser vi interesse, uden at barnet skal levere et korrekt 
svar. Når vi med begejstring beskriver, hvad barnet laver, vil han/hun føle sig vigtig, set og værdsat, og 
ordforråddet vil blive styrket. Beskrivende kommentarer kan desuden være værdifulde, når vi vil udvikle 
børns sociale færdigheder eller hjælpe dem med at regulere deres følelser. Dette vil vi uddybe i næste 
kapitel.

Hav fokus på positive kommentarer og undgå kritik
Beskrivende kommentarer øger opmærksomheden på det, vi beskriver. Derfor bør kommentarerne 
være positive. I leg er der ikke så meget, der er rigtigt eller forkert. Indenfor rimelighedens grænser er 
det, som barnet vælger at lege, det rigtige. At ignorere aggressiv eller uhensigtsmæssig leg er ofte mere 
effektfuld end at irettesætte eller kritisere det. Dette vender vi tilbage til i kapitel 13.

Vær nærværende og vis begejstring
Børn opfanger ikke kun vores ord og kommentarer, når vi leger. Toneleje og kropssprog er lige så vigtige 
elementer. Forestil dig, at du er en sportskommentator, der med indlevelse begejstring og engagement 
beskriver barnets leg. Barnet vil opfange dit nærvær og begejstring og føle sig værdifuld og set. Vores 
nærværende tilstedeværelse og kommentarer vil desuden bidrage til, at barnet kan koncentrere sig om 
og fordybe sig i legen i lidt længere tid.

Vær forudsigelig omkring start og afslutning på en legetid
Selvom barnet er chef under legen, er det os som voksne, der sætter rammerne for legeperioden. Lad 
dig ikke fange i en leg i længere tid, end du vil, da du så kan være tilbøjelig til at ville undgå at lege 
igen næste gang. Det kan være, at dit barn beklager sig, når du afslutter legen, men tag dette som en 
kompliment – det betyder, at dit barn har nydt din positive opmærksomhed. Efterhånden vil dit barn 
acceptere rutinerne omkring jeres legetid og føle sig tryg med forudsigeligheden. 



Der er flere ting, man kan gøre for at hjælpe barnet med at acceptere det skift, som afslutningen på  
en leg også er:

• Giv et forvarsel et par minutter før.

• Fortæl, at I skal lege igen i morgen. 

• Fortæl, hvad I hver især skal gøre, når legen er slut.  

Husk at fortælle dit barn, at du har nydt at lege sammen, og at du glæder dig til, at I skal lege igen.

Sådan kan det se ud i praksis
Louise er flov over og træt af sin 4-årige datters opførsel, når de handler ind efter børnehaven.  
Hendes datter kræver konstant opmærksomhed ved at løbe rundt i supermarkedet og hiver varer ned 
fra hylderne eller ved at plage og kræve slik eller sodavand. Louise sætter sig for at tanke sin datter 
op med positiv opmærksomhed ved at lege koncentreret med hende en halv time hver dag de næste 
to uger, uden at andre er med, og uden at Louise samtidig laver andre ting. Det er tydeligt, at Louises 
datter nyder at have sin mors fulde opmærksomhed på daglig basis. Hun føler sig betydningsfuld og 
værdsat, selvværdet vokser, og deres positive relation styrkes. Behovet for at udfordre sin mor under 
turene til supermarkedet mindskes, og efter en uges tid begynder handleturene at blive nemmere. 
Nærværet er blevet nøglen til datterens mulighed for at samarbejde.



Afprøv barnestyret leg

• Leg minimum 15 minutter barnestyret leg med dit barn hver dag.

• Prioritér én til én leg hvis det er muligt.

• Vær nærværende, tæt på og i øjenhøjde.

• Giv barnet din fulde opmærksomhed.

• Følg barnets initiativ og tempo.

• Vis din begejstring.

• Brug beskrivende kommentarer.

• Lyt aktivt til barnet.

• Find gerne en leg eller aktivitet du også nyder at deltage i.


