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Børnene balancerer på gryder

Af Mira Nymo Wessels, pædagog og leder og  
Dorthe Lynggren Nielsen, pædagog og souschef, Åhaven

Én af de meget interessante ting ved denne artikel er, 
at det grundlæggende ikke er arkitekters, forældres 
eller personales gode ideer til den pædagogiske lege-
plads, der ligger bag. Men det er, hvad børnene gerne 
vil have af legemuligheder – hér er deres ti bud.

Vi skulle på et tidspunkt beskrive vores legeplads 
og udemiljø.1 

Hvis I selv har prøvet det, ved I, at det kan 
være svært at få alle nuancer og stemninger med 
i sådan en tekst og derfor spurgte vi en bekendt, 
Marie, om hun ville tegne vores legeplads. Men 
først bad vi børnene om selv at vise og fortælle 
om deres yndlingssteder. Vi tog så billeder af alt 
det, de pegede på og sendte dem til Marie. 

Resultatet er derfor: 

1. ”Børnenes legeplads i Åhaven”
Legepladsen bærer tydeligt præg af, at ”hér må 
der leges!”. Vi voksne har ikke lavet mange regler, 
men vi ser børnenes nysgerrighed og fantasi som 
udtryk for god udvikling og trivsel for barnet. Det 
er så vigtigt, at vi kan lege og eksperimentere for 
at udvikle os. 

Derfor er det for eksempel efterhånden blevet 
en legeplads med mange store og små huller - 
det er altid populært at grave huller, hælde vand 
i og lave vandkanaler lige dér, hvor den store 
vandpyt ligger ved siden af. Måske er det midt 
på legepladsen, at vi kan grave gamle rør ned 
eller måske er det henne ved den store sten, vi 
kan finde insekter, orme og biller. Og - måske kan 
gryderne i dag lige bruges til balancebane. 

2. ’Rod’ - skaber leg
Nogle vil opleve vores legeplads som rodet og 
snavset, men vi ser en legeplads, der motiverer 
til leg og til en masse sanseoplevelser. Vi har 
brændekævler, bildæk, store og små grene, bræd-
der, rør og alt muligt. Vi ”rydder ikke op” og vi 
fjerner ikke gamle sager. Det hele er så godt til 
alverdens rollelege. På ”Børnenes legeplads” er 
der plads til, at børnene må eksperimentere som 
små forskere på deres sted. 

1    Ifm. udarbejdelse af Ny, Styrket Læreplan

7TEMA: UDENDØRS PÆDAGOGIK – MÅL OG IDEER

Vi bygger med det, vi har!
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Snavs og god leg følges ofte ad

Mudret rutschebane er meget populært!
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3. ’Mudder’ - forbedrer rutsche-oplevelsen
På Børnenes Legeplads må der leges med mudder 
i en grad, som nogle gange kræver, at børnene 
spules med en vandslange, inden de skal indenfor 
eller hjem. Men vi er en legeplads ’på landet’, 
hvilket afspejler børnenes leg på flere måder. 

4. ’Huller’ – der er altid ét til,  
som skal graves
Børnene graver mange og store huller. De el-
sker at lege arbejdsmænd og -kvinder og have 
et arbejde, der skal udføres; præcis ligesom for-
ældrene på arbejdet eller derhjemme. Et vigtigt 
job plus at fornemmelsen af at være sammen om 
noget arbejde styrker relationen mellem børnene. 
Det har værdi. 

5. ’Den ægte og ydre virkelighed’  
– er ofte inspirationen
Vi har for eksempel ægte mursten, så børnene kan 
bygge og mure op med dem og med mudder. Nogle 
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Svaler graver

Josefine lægger gulv
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gange lægger børnene også ”gulvvarme” med de 
gamle plasticrør, som forældrene har haft med. 
Børnene vil gerne lege med det, de kender fra vir-
keligheden og de afspejler dele af denne virkelig-
hed i legen. Josefines forældre sætter pt. hus i 
stand, så det er naturligt, hun har fundet brædder 
på legepladsen, som hun nu bruger til at lægge 
gulv med inde i legehuset. De bliver lagt pænt, 
side om side, så det ligner det, de gør derhjemme.

6. ’Leg med naturens frembringelser’  
– de kan ofte mere end købeting
Vi får eksempelvis hvert år halmballer fra lokale 
landmænd og forældre. Halmen køres blandt andet 
rundt i trillebør. Der hoppes fra halmen, tumles, 
sanses og nogle bygger hule af dem. Halmen ka-
stes også op i luften og vi hviner af fryd, når det 
lander igen i ansigtet. Rollelegen styrkes. ”Hvis du 
tager halmen derhenne, så bygger jeg videre her”. 

7. ’Vand er et legemirakel, 1.’  
– det kan så mange ting
Når det har regnet, er vores vandkanal fyldt med 
vand og børnene kan lege i timer ved den og bade i 
den. Forældrene byggede den i øvrigt selv i sin tid!
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7. ’Vand er et legemirakel, 2.’  
– og nedløbsrør er en gave for børn
De gamle nedløbsrør bruger vi til vandlege 
eller til at vandet blandes med sand til det 
skønneste mudder. Der kan trille biler, grene, 
vand og dimser igennem. Det er en fryd, når 
det kommer ud i den anden ende! Rørene er 
en stor del af vores hverdag og børnene bruger 
dem virkelig meget.

8. ’Vi bruger naturen til leg’  
– mulighederne er uendelige
Vores klatretræer har både tykke og tynde grene, 
præcis som naturen har skabt dem. Når vi kommer 
ud på de tynde grene, kilder det i maven og det 
føles lidt farligt. Måske tør vi endda klatre højere 
op, end vi gjorde i går. Vi kan også rulle ned ad 
vores bakke eller cykle ret hurtigt - så det bliver 
lidt farligt. Dét er yderst vigtigt for motorikken 
og for udviklingen af at ’turde’ det svære i livet. 

Om børn ka’ li’ at klatre? OM?

Vi har fået bygget en vandkanal!
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Vi har de flotteste mursten i byen!

0-14 2/2021

11TEMA: UDENDØRS PÆDAGOGIK – MÅL OG IDEER

9. ’Der er musik i legepladsens ting’  
– og mange musikalske stilarter kan høres!
Børnene ’ser’ musik mange steder og med mange 
virkemidler. Sang og musik er ikke kun til inden-
dørs brug!

10. ’Og meget, meget mere …’
Når børnene selv har indflydelse – som vi star-
tede med at skrive – dukker der hele tiden flere 
og nye muligheder op: 
 · Vi har drejebænke, save og hamre. Børnene 

bygger pistoler og geværer (ja, vi må godt 
lege med ”våben” hos os) og biler, iPads samt 
mange andre gode ting. 

 · Vi har frugtbuske og jordbærplanter, så vi kan 
lugte og smage og bruge sanserne. 

 · Vi har tomatplanter. Nogle gange skal vi 
strække os på tå for at nå lige dén tomat, der 
er blevet mest moden, andre gange spiser vi 
bare dem, som vi kan nå, uanset farven.

 · Vi har en aftale med borgerforeningen om, 
at vi skal have byens kæmpe juletræ ned 
på vores legeplads. Det skal bare ligge på 
jorden til gemmeleg, rolleleg, sanseople-
velser og det lidt farlige, når man bliver 
væk…

 · Vi maler vores mursten med vandfarver. Bør-
nene elsker at male. Igen vil de gerne af-
spejle virkeligheden. Mor og far maler huset 
derhjemme, vi maler børnehaven. Vi maler, 
fordi vi har lyst. Nogle gange et billede på 
væggen. 

At lege er at leve og vi skal turde åbne op for 
børnenes egne ønsker og fantasier!

ÅHAVEN, Det grønne børnehus i Ørbæk 

Sentvedvej 7, 5853 Ørbæk 

Tlf.: 4038 2455 

Mail: minw@nyborg.dk


