At transformere fællesskabsrum til
glædelige læringsmuligheder

www.playfullearninglandscapes.fun
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Mission + Vision
Vores mission:

At tilføre vores nabolag legende læringsmuligheder, der
tilskynder til tværgående interaktion mellem generation og
styrker børns kognitive og sociale udvikling, samt
forberede dem til succes i en skiftende verden..

Vision:
Forestil dig byer og offentlige rum, hvor videnskaben om
hvordan børn lærer og udvikler sunde relationer er
indbygget i selve fundamentet for at gøre familier og
lokalsamfund stærkere, sundere og mere kraftfulde, da
de har selvtilliden og færdighederne, som de har brug
for, for at skabe den fremtid, som de ønsker.
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Hvad hvis......
Vi kunne forvandle byer til legende læringscentre, der er levende med sjove
muligheder for børn, der forbereder dem til succes i en global verden?
Hvad hvis vi i et givent kvarter kunne finde børn, der leger sammen, mens de opbygger færdigheder i matematik,
naturvidenskab, sprog og læsning? Hvad hvis børn ikke kun lærte "grundlæggende" færdigheder men også lærte at lære eksperimentere,
tage risici og opnå selvtillid ved at lege hver dag?
Når vi erkender de store forskelle mellem racemæssige og etniske baggrund, er vi nødt til at sikre, at alle børn, og ikke kun nogle børn, har lige
adgang til kritiske legefærdigheder, der vil støtte dem nu og i fremtiden.
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Playful
Learning
Landscapes
Playful Learning Landscapes anvender videnskaben om, hvordan børn
lærer atudvise interaktioner med omsorgspersoner, andre børn og miljøet,
ved at øge grundlæggende læring og færdigheder. Et landskab kan være
et hvilket som helst sted hvor et lokalsamfund samles naturligt. Et
landskab kunne være et busstoppested i et kvarter, en tom grund eller
steder såsom et bibliotek, supermarked,
frisør, eller legeplads. Playful Learning Landscapes integrerer legende
læring ind i fællesskabsrum, for at transformere sociale interaktioner og
landskabets fysiske arkitektur med innovativt design.
.
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Udfordringen: Uddannelse er den mest kraftfulde motor for social
mobilitet, endnu

Men hvor ville det være fantastisk, hvis vi kunne øge de resterende 80 % af et barns
tid, ved at tilføre pædagogiske elementer i offentlige rum og nå ud til familier i
parker, supermarkeder, busstoppesteder og andre steder, hvor de regelmæssigt går?
.

Børn tilbringer
af deres tid
uden for
klasseværelset

80%

Playful Learning Landscapes er en investering i vores lokalsamfund og et
løfte om større lighed og adgang for dem, der systematisk er blevet
udelukket.
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Sådan bruges
denne legebog
Legebogen er tænkt som en introduktion til legende læringslandskaber. Den er er
opdelt i fire hovedafsnit, der begynder med koncepterne om legende læring gennem
skabelsen af dynamisk legende læringsmiljøer.

Husk at fremtidige udvidelser af legebogen, vil målrette sig det specifikke
behov hos designere, undervisere, samfundsorganisationer, forældre,
bygherrer
og innovatører, der er interesserede i at skabe legende læringsmiljøer.

1. Hvad er legende læring? …........................... 8
2. Handlingstrin …................................................17
3. Eksempler …......................................................23
4. Et dybere dyk ned i videnskaben…............... 49
5. Anbefalet læsning …............................ 71
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En vigtig statistik::
I 2050 vil over 70 % af verdens
børn vil bo i byer...
70
%

Det er nu vigtigere end nogensinde, at hjælpe disse byer med at
blive levende med legende læringsmuligheder, hvor børn og
familier samles, og derved fremme kognitiv og social udvikling,
samt bedre forberede børn til succes i det 21. århundrede.

Deltag i initiativet bag Playful
Learning Landscapes...
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Hvad er
legende
læring?
Lær mere om begreberne legende
læring og hvorfor det er såd
vigtigt…
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Definition

af legende
læring

Børn lærer og udvikler færdigheder fra alle former for leg, men de
lærer bedst, når læringsmål er bevidst integreret i leg fra starten,
samt når de bliver guidet af en voksen eller selve miljøet, mod et
photo: Sahar CostonHardy

bestemt læringsmål.

Vi kan tænke på leg, som at løbe langs et spektrum fra fri leg til
instruktionsspil. Beviser tyder på, at når folk har et læringsmål,
som de håber at opnå, er guidet leg bedre end fri leg, for at opnå
læring.
photo: Sahar Coston-

9

Fri leg

Klatring af pælen til legepladsen
netting? Det er fri leg.

Børn på en legeplads nær en bus
hold op? Gratis spil.

Lager et bibliotek med mere
legetøj?
Det tilskynder til fri leg

transformeret til

Glegend
e læring
Tilføj skraveringsmærker med tal
til de samme polakker og børn
taler om hvor højt de klatrede –
legend læring.

Tilføj puslespil rettet mod rumlige
færdigheder eller specielle
hopscotch spil, der bygger
impulskontrol og du skaber
legende læring.

Tilføj tangramblokke, der inviterer
familier at lege med geometriske
former og en klatrevæg med
bogstaver og du får legende
læring.
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De 5 principper for hvordan børn lærer.. Børn lærer...
Læring kan være glædeligt, stimulerende og sjovt. Børn er
naturligt nysgerrig og elsker at lære gennem leg! I legende
læring, har børn ansvaret og læring er udformet til
miljøet gennem de 5 principper for hvordan børn lærer.

“The Daisy”
Meningsfuldt: Børn lærer bedst, når læring har et formål oger
forbundet med noget, de værdsætter. Aktiviteten skal udløse
indhold, såsom matematik, naturvidenskab eller
læsefærdighed, eller opbygge kritisk tænkning eller
kreativitet.
Sjov: Glæde øger børns interesse og motivation for læring.
Legefulde læringsaktiviteter bør tilbyde noget nyt, hver gang
børn leger.

Meningsfuldt

Socialt interaktiv: At arbejde sammen driver læring. Børn lære
mere, når de samarbejder, diskuterer og blander sig med andre,
end når de arbejder alene. Når familier laver ting sammen,
trives børn.

Nye
perspektiver

Sjov

Aktivt
engagerend
e
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Socialt
interaktiv

Aktivt engagerende: Børn skal være "tilstede" og ikke være
passivt observerende. Aktiviteten skal udløse et
læringsformål.
Ny perspektiver: Børn nyder aktiviteter, der giver nye
perspektiver frem for gentagen ensartethed. Aktiviteter skal
være åbne for ændringer.
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The 6 C’s

What Kids Learn… The 6Cs

Opbygning af
færdigheder til
fremtidig succes.

Kreativ
innovation

For at blomstre i denne fremtid bliver børn nødt til
det mestre en række færdigheder, der supplerer og
udvikle sig med hinanden. Vi ringer dem de 6 C'er:

Kritisk
tænkning

Samarbejde

Meddelelse
Tillid
Indhold
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De 6 C'er: Samarbejde

Børns første stop på 6 C’er er. samarbejde. At engagere
sig i legende læring opmuntrer Maria og Dante til at
opbygge deres samarbejdsevner, fra at lege alene, til at
lege side om side, til at interagere frem og tilbage, for til
sidst at bygge noget sammen
Fordi Dante og Maria udvikler effektive
samarbejdsevner, kan de komme videre på vej til

Samarbejde

bedre kommunikation.

Lad os følge to børn, Dante og Maria på
vej mod udvikling af de 6 C’er.
Gennem legene læring, kan Dante og
Maria komme et "niveau op" eller gøre
fremskridt på hvert C, som de rejser til.
Samarbejde

Side om side
Frem og tilbage
Alene
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De 6 C'er: Kommunikation + Indhold

Samarbejde

Kommunikation

Tidlig læring

Overfladisk
forståelse

Ekspertise
Forbindels
er

Gaining collaboration and communications skills drives Maria and
Dante’s Content learning. At opnå samarbejds- og kommunikationsevner
driver Maria og Dantes indholdslæring. Legende læring støtter børn i at

Samarbejde fremmer kommunikationsevner ved at tilskynde
Maria og Dante til at bevæge sig forbi blot at kommunikere
gennem rå følelser, for at lære at vise og fortælle forskellige
ting, og indgå i ægte dialog frem og tilbage At dele tanker,
ideer og nyt ordforråd, kan yderligere drive Maria og Dante, til
det øverste kommunikationsniveau.

gå ud over tidlige indholdsfærdigheder, som at identificere katte og
hunde til at erkende, at katte og hunde har meget til fælles med andre
dyr. Deres bredde af viden vil øges yderligere, når de lærer om pattedyr
kontra andre dyr. At skabe disse forbindelser og forstå information på en
dybere måde, fører til evnen til at identificere og anvende information til
nye sammenhænge.

Kommunikation

Indhold

Samarbejde

Dialog
Rå følelser

Fortæl en fælles
historie
Vis og
fortæl
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De 6 C'er: Kritisk tænkning + kreativ innovation

Samarbejde

Kommuni
kation

Kritisk
tænkni
ng

Middel- og
slutresultat

Udløbsdato

Stem
me

Indhold

Mens Maria og Dante øger deres indholdsindlæring, begynder de at
engagere sig i kritisk tænkning. Legende læring kan hjælpe dem med
at gå forbi blot "at se er at tro" og bevæge sig op til at forstå, at folk
kan have forskellige ideer, hvilket giver anledning til, at de danner
deres egne meninger, baseret på det de ved. Det endelige niveau af
kritisk tænkning omfatter at kunne bruge viden til at udfordre deres
egne meninger.

Kritiske tænkningsfærdigheder og at lære at håndtere viden og
information, kan tilskynde til kreativ innovation, som ofte starter
med at eksperimentere og udforske verden omkring dem. De
begynder at forstå, at de skal gøre visse ting for at nå til et mål.
Måske kan de finde nye og unikke måder at nå deres mål på.
Maria og Dante er ved at opdage deres egen stemme. Ved at udøve
deres stemmer, fortsætter børnene med at udvikle deres egen
vision og stil til, hvordan man kreativt kan innovere.

Samarbejde

Kritisk
tænkning

Meninge
r

At se
er at tro

Beviser
Sandheder er
forskellige

Vision

Kommunikation

Kreativ
innovation
Indhold
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De 6 C'er: Tillid

Kreativ
innovation

Kritisk
tænkning

Bliv ved

Hvor står
jeg?

Turde fejle
Beregnet
risiko

Tillid

Samarbejde

Kommunikation

Indhold

Sidste stop– Tillid! Tillid udvikles som Maria og Dante tilegner
sig og mestrer de andre fem færdigheder og taler om hvordan
de griber det an, om at lære nye ting. Legende læring
opfordrer børn til at engagere sig i selvrefleksion og til at
evaluere deres indsats, og hvordan det tilskrives deres
succeser og fiaskoer, der hjælper dem med at indse, at fiasko
kun er en del af læring. At forstå, at fiasko er en del af en
læringenproces, hjælper Maria og Dante med at få større tillid
til at tage risici, "give det et skud" og turde fejle.

Børn kan øve hver af 6 C'erne individuelt, men det er helheden ved de 6 C'er,
at de arbejder sammen med andre børn.
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Handlingstrin
For at skabe et
legende
læringsmiljømiljø
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Handlingstrin til at skabe et legende læringsmiljø

Handlingstrin til at skabe
et legende læringsmiljø

1

Byg på fællesskabets ekspertise
og erfaring

Fællesskaber ved, hvad de har brug for og ønsker for
deres børn Playful Learning Landscapes omfavner
fællesskabets, kulturens og mangfoldighedens kraft, til
at integrere læringsvidenskaberne i kvarterernes
bindevæv.

At starte hvert af Playful Learning Landscapeinitiativerne fra den dynamiske ekspertise og
forskellige erfaringer af samfundsmedlemmer
sikrer, at værdierne om håb og mål, afspejler og
respekterer er til stede. Jo større ejerskab, jo større
potentiale for bæredygtighed og relevans.

photo: Sahar Coston-

18

Handlingstrin til at skabe et legende læringsmiljø

2
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Start med
en idé

Måske er det for at aktivere en underudnyttet plads ved et
busstoppested, for at skabe en sikker rute for børn til at gå i
skole, eller for øge læsefærdigheder i et kvarter.

At skabe et legende læringsinitiativ starter med
en idé- ofte fra fællesskabet, men nogle gange
kommer de fra andre kilder. Måske
repræsenterer de en organisation, der arbejder
med samfund for at realisere deres mål, en
arkitekt engageret til at designe et nyt område i
et lokalsamfund. Brug tid på at lytte til
samfundets forhåbninger og visdom. Deling og
tilpasning af muligheder er afgørende til
succes.
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Handlingstrin til at skabe et legende læringsmiljø

Definer læringsmålet
med fællesskabet.

Målet kan være at fremme mere samarbejde mellem voksne
og børn ved busstoppestedet, eller forbedre kommunikationen
og samarbejdet mellem børn og voksne generelt. Uanset hvad
driver læringsmålet aktiviteterne.

Identificer
partnere og
byg et team

Dette kræver planlægning, koordinering
og ressourcer. Hvem er forkæmperen
for ideen? Hvem skal sidde ved bordet
med dig? Hvordan vil teamet arbejde
sammen og fordele ansvar?

5

Maksimer de
legende
læringsprincipper

Når der er nogle ideer til aktiviteter, så test
dem i forhold til "hvordan" børn lærer og
"hvad" de lærer at sikre sig gennem læring.
Spørg om aktivitet(er) kvalificeres
som aktiv eller for passiv? Vil
børnene have det sjovt med denne
aktivitet, eller vil de blive let
distraheret? Kan aktiviteten være
mere meningsfuld til
lokalsamfundet?
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Handlingstrin til at skabe et legende læringsmiljø

7

6

Planlæg efter behov
Er siden passende og tilgængelig til brug?
Hvilke materialer vil være nødvendige? Er
der ressourcer til at opretholde arbejdet?
Hvilke tilladelser er nødvendige for at
fortsætte arbejdet? Eller regler, der styrer
aktiviteterne? Hvem vil udføre
projektdesignet? Hvordanvil aktiviteten blive
vedligeholdt?

Opret lette
aktiviteter
Når meddelelser vises sammen med
aktiviteter, kan de henlede
opmærksomheden på intentionel læring mål og skabe
spændende muligheder for interaktion, mellem voksne
og børn. For eksempel når pårørende og børn leger i
naturlig størrelse, kan den voksne foreslå
"Hvor langt du kan hoppe med to hop?" Denne
enkleudfodring kan inspirere omsorgspersonen til at
engagere sig i at snakke om matematik med barnet

photo:
Ultimate Block Party

photo:
Sahar Coston-Hardy
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Handlingstrin til at skabe et legende læringsmiljø

8

9

10

Vedligehold
og forbedre

Test ydeevne
Kommuniker,
kommuniker,
kommuniker
Del, hvad der sker med det
bredere fællesskab.
Kommuniker ofte og
tydeligt.

Er aktiviteten i
rummet intuitiv? Se
hvordan familier
bruger og interagerer
med pladsen.
Ernaboer glade?
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Forfin til fremtiden
Gentagelser

Sikre at der er planer om at
vedligeholde siden, og til
forbedre aktiviteterne.

Juster ud fra familie og
Feedback fra samfundet
Husk
at
dele
dine
oplevelser!
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Eksemple
r

Det er tid til at genforestille, hvordan almindelig
børn kan blive ekstraordinære.

Forestil dig et supermarked, der fungerer som et børnemuseum, et
busstop udstyret med puslespilsvægge og kognitive spil, eller en
menneskelig størrelse af brætspil, hvor børn intuitivt løser
matematikopgaver til at flytte rundt på spillepladen.

Playful Learning Landscapes come in many forms.
Legefulde læringslandskaber kommer i mange former.
De spænder fra gør-det-selv aktiviteter, der er enkle og
billig at implementere, til større installationer. Uanset
dit budget, kan du skabe et legende læringslandskab.
Følgende er nogle eksempler på legende læring fra hele
verden, der begynder med nogle grundlæggende
aktiviteter...
photos: Sahar Coston-Hardy, Rachael Todaro and Saxum
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Eksempler - Del 1

Gør det
selv
Disse gør-det-selv-aktiviteter er nemme at lave
ogomkostningseffektive, så du kan lave dem
alene…
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photos: Sahar Coston-Hardy, Rachael
Todaro

Gør det selv

Gør det selv!
Børn kan kontrollere deres impulser og komme til at tænke fleksibelt,
når de engagerer sig i denne nye type leg, der udfordrer dem til at
bruge en fod til at hoppe på to fødder og to fødder til at hoppe på en.

Spørg dit barn:
Kan du sætte to fødder, hvor der er en fod og en fod, hvor der er to
fødder?

Fakta:
Det kan opbygge impulskontrol!

Læringsmål:

Estimeret pris: $

Udvikl impulskontrol og fleksibel tænkning, mens du hopper sammen

Sværhedsgrad: Lav

med venner og pårørende.

Sværhedgrad af implementering: Lav

Indeholder den principperne for leg?

Indeholder den
principperne for leg?

Sjov
Aktivt engagerende
Meningsfuld

Kommunikation

Samarbejde

Indhold

Kritisk
tænkni
ng

Tillid

Socialt interaktiv
Nye perspektiver
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Gør det selv

Lineal i naturlig
størrelse
Børn kan more sig med at se, hvor langt de kan hoppe på denne
lineal i naturlig størrelse, for at udvikle måle- og talfærdigheder.

Spørg dit barn:
Mål hvor langt du kan nå med 2 hop!

Fakta:
Lineal i naturlig størrelse hjælper med at opbygge matematiske
færdigheder!

Estimeret pris: $
Sværhedsgrad: Lav

Læringsmål:
Øvelse af nummeridentifikation, optælling og målefærdigheder.

Indeholder den
principperne for leg?

Sværhedgrad af implementering: Lav

Indeholder den principperne for leg?
Sjov
Aktivt engagerende
Meningsfuld

Kommunikation

Indhold

Kritisk
tænkning

Socialt interaktiv
Nye perspektiver
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Gør det selv

Musikrør
Børn følger hjemmelavede kort eller opfordringer til at spille
musikmønstre.

Spørg dit barn:
Spil dette mønster på de musikalske rør! Hvad kommer dernæst?

Fakta:
Reorganisering af mønstre hjælper børn med at forudsige, hvilket er en
væsentlig færdighed for matematiks læring!

Læringsmål:
Forståelse og fortsættelse af mønstre gennem instruktion

Estimeret pris: $ $$
Sværhedsgrad: Lav Mellem
Sværhedgrad af implementering: Lav Mellem

Indeholder den principperne for leg?

Indeholder den
principperne for leg?

Sjov
Aktivt engagerende
Meningsfuld Socialt

Kommunikation

Kritisk
tænkning

Kreativ
innovation

interaktiv Nye
perspektiver
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Gør det selv

Formspil
Børn hopper fra den ene form til den næste, afhængigt
afregler, som de skaber med omsorgspersoner og andre
børn.

Spørg dit barn:
Hop i alle cirklerne i formzonen!

Fakta:
Formspil understøtter ræsonnementfærdigheder, der spiller
en vigtig rolle i videnskabelig tænkning!

Læringsmål:
At identificere forskellige former, forstå sammenhængene
mellem forskellige former og farver, ved hjælp af form- og
farveregler, for at udøve impulskontrol.

Estimeret pris: $ $$
Sværhedsgrad: Lav Mellem
Sværhedgrad af implementering: Lav Mellem

Indeholder den
principperne for leg?

Indeholder den principperne for leg?
Sjov
Aktivt engagerende
Meningsfuld

Indhold

Kritisk
tænkning

Socialt interaktiv
Nye perspektiver
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Gør det selv

Bønneposekast
Børn kaster sække ind i et tavlegitter, med håndtegnede nummer 1-5. First
one to 21 wins!Første en til 21 vinder!

Spørg dit barn:
Smid sækken i hullerne. Træk ulige tal fra og tilføh ligetal fra din score. First one
to 21 wins!Første en til 21 vinder!

Fakta:
Sække bygger rumlige og matematiske færdigheder!

Læringsmål:
Estimeret pris: $ $$

Lær at samarbejde som et team, ved at øve nummeridentifikation og

Sværhedsgrad: Lav Mellem

regnefærdigheder.

Sværhedgrad af implementering: Lav Mellem

Indeholder den principperne for leg?

Indeholder den
principperne for leg?

Sjov
Aktivt engagerende
Meningsfuld

Kommunikation

46

Indhold

Kritisk
tænknin
g

Tillid

Socialt interaktiv
Iterativ
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Gør det selv

Puslespil
Børn laver puslespil med meningsfulde billeder, for at stimulere
rumlig

Spørg dit barn:
Hvordan hænger brikkerne sammen?

Fakta:
Puslespil bygger rumlige færdigheder!

Læringsmål:

Estimeret pris:
$$ $$$
Sværhedsgrad:
Mellem Høj

Forbedre kritisk tænkning og rumlige færdigheder, kendt for
at forudsigesenere matematiske evner.

Sværhedgrad af implementering:

Mellem Høj

Indeholder den principperne for leg?

Indeholder den
principperne for leg?

Sjov
Aktivt engagerende
Meningsfuld

Kommunikation

Samarbejde

Indhold

Kritisk
tænkning

Tillid

Socialt interaktiv
Nye perspektiver
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Gør det selv

Brøkterninger
Børn kaster brøk terningerne for at komme videre på en naturlig
størrelselineal. Opmuntrer til måling, størrelse og rumlige færdigheder.

Spørg dit barn:
Roll the dice! Kaste terningerne! Bevæg dig frem og tilbage på
linealen.

Fakta:
At lege med linealer og brætspil hjælper med at opbygge matematiske
færdigheder!

Læringsmål:

Estimeret pris: $ $$
Sværhedsgrad: Lav Mellem Høj

Forstå hele tal og brøker ved at kaste brøkterninger og bevæg dig frem
eller tilbage på en spilleplade/lineal i naturlig størrelse.

Sværhedgrad af implementering: Lav Mellem
Indeholder den principperne for leg?
Indeholder den principperne for leg?

Sjov
Aktivt engagerende
Meningsfuld

Indhold

Kritisk
tænkning

Socialt interaktiv
Nye perspektiver

31

Gør det selv

Historier
Børn hopper fra et fortællende billedsignal, til et andet for at
skabe.

Spørg dit barn:
Kan du forbinde billederne sammen for at fortælle din
egen historie?

Fakta:
At fortælle historier bygger stærke sprogfærdigheder!

Læringsmål:

Estimeret pris: $ $$

Udvikl fortælle- og læsefærdigheder og sprogbrug.

Sværhedsgrad: Lav Mellem
Sværhedgrad af implementering: Lav Mellem

Indeholder den principperne for leg?

Indeholder den
principperne for leg?

Sjov
Aktivt engagerende
Meningsfuld

Kommunikation

Samarbejde

Indhold

Kritisk
tænknin
g

Kreativ
Innovation

Socialt interaktiv
Iterativ
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Eksempler - Del 2

Byg dem hvor
som helst
aktiviteter
Lidt mere komplekse, men stadig nemme at
bygge.

photo: Sahar Coston-
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Byg dem hvor som helst

photos: Molly Schlesinger

Læringsmålet : Spillevæggen er designet efter Candy Changs Before I Die-udstilling og er designet

Spillevæg

Inkluder den de
6 C’er?

til at forbedre intergenerationel kommunikation blandt samfundsmedlemmer, kritisk tænkning om
meningsfulde typer af spil og den selvtillid, der vokser fra samfundsengagement..

Enhver almindelig væg kan omdannes til en spillevæg, der inviterer forældre og børn til at
dele "Da jeg var lille, elskede jeg at spille...”. Væggen vil snart blive fyldt med spændende
spil, så fællesskabets ældre kan undervise den yngre generation, uddybe
fællesskabsforbindelser og tillade voksne og børn at lære, mens de spiller sammen.

Kommunikation
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Byg dem hvor som helst

Siden 2008 "stiger antallet af parker i hele Philadelphia dramatisk hvert år
den tredje fredag i september, hvor aktivister, kunstnere, arkitekter og
andre borgere forvandler kedelige parkeringspladser til midlertidige

Park(ing)
Day

Inkluder den de
6 C’er?

Kommunikation

offentlige parker. Kendt som PARK(ing) Day, genforstiller denne årlige
begivenhed mulighederne for 160 kvadratmeter offentligt
rum. Begivenheden fejrer parker og andre offentlige rum i byer over hele
landet, ogøger bevidstheden om behovet for mere fodgængervenlige rum i
vores byområder." (fra Parking Day Philadelphia’s hjemmeside)

Samarbejde

Indhold

Kritisk
tænkni
ng

Tillid
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photos: Rachael Todaro

Byg dem hvor som helst

PopUpPlayogPlayfulLearningLandscapessamarbejdeti2019,omat
bringelegendelæringtilBelmontAllianceCivicAssociationsårligeMovies
ontheBlock-arrangementogPopUpPlays2.årligePlayFestpå

PopUpPlay

Inkluder den de
6 C’er?

Kommunikation

Samarbejde

Philadelphia'sCherryStreetPier,hvorvoreslavprisaktiviteternaturligt
foranledigetdenslagsinteraktioner,derhjælpermedatbyggestærke
relationermellemomsorgspersonerogbørn.

Indhold

Kritisk
tænkning

Kreativ
innovation

Tillid
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Byg dem hvor som helst

Philly’s
fantastis
ks
ungdom

Inkluder den de
6 C’er?

Kommunikation

Philadelphia Play Streets-programmet, overvåget af Philadelphia Parks & Recreation, lukker
åbner på hundredvis af bygader i løbet af sommeren, for at give gratis måltider og muligheder
for børn, til at lege med lokalsamfundsbaserede organisationer. En sådan samfundsbaseret
organisation som Fab Youth Philly, skabte Play Captains Initiative, som fokuserer på
teenageres udvikling af arbejdsstyrke og civilt engagement med missionen om at styrke og
træne dem i ledelse, legende læring for at lave legegader og kvartererne iPhiladelphia mere
legende for børn i nabolaget.

Samarbejde

Tillid
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photos:
Saxum

Byg dem hvor som helst

Supermarkedet kan være så meget mere end et sted hvor man købe
ind Der er læring i gangene. Fyldt med etiketter og skilte, numre på
gange og kasseapparater, var dette projekt designet som en billig

Supermarket
Speak

Inkluder den de
6 C’er?

Kommunikation

intervention, for at sætte gang i samtaler mellem voksne og børn.
Siden samtaler er det gyldne grundlag for læring, blev “Supermarket
Speak” et middel til at berige sproget i vores hverdagsrum. Too
Small To Fail-initiativet prøvede endda denne teknik i vaskerier og
på legepladser.

Kritisk
tænkni
ng
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photos: Andres
Bustamante

Byg dem hvor som helst

Kan vi redesigne en basketballbane for at understrege
fraktion og indlæring af decimaltal? Forskere ved UC Irvine
og El Sol Sciences & Arts Academy, gik sammen om

Fraction Ball

Inkluder den de
6 C’er?

Kommunikation

Samarbejde

skabelsen af Fraction Ball i Santa Ana, CA Linjerne på en
basketbolden er malet for at understrege brøk- og
decimallæring, ved at give børn lov til at tage billeder, der
er en brøkdel af en værd point, med det mål at tjene et
nøjagtigt antal point på en nummerlinje ved siden af
banen.

Indhold

Kritisk
tænkni
ng

Tillid
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Eksempler - Del 3

Store
aktiviteter og
installationer
Store aktiviteter giver flere muligheder for
læring Denne større skalatilgang
kræverdedikeret finansiering og professionelt
design og konstruktion.

photo: Sahar Coston-
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photos: The Ultimate Block
Party

Større projekter

Den
ultimative
blokfest

Indeholder den
principperne for leg?

Kommunikation

Samarbejde

Indhold

Kritisk
tænkning

Tillid

Kan vi bringe videnskaben om
Læringsmålet:
hvordan
børn lærer, gennem leg i
The
parken? Ultimate Block Party målrettede alle 6C'erne gennem en række legende
udendørs installationer, der fokuserede på aktiviteter, der udløste sjov, aktiv,
engageret, meningsfuld og socialt interaktiv legende læring.

Designet:
Det originale Ultimate Block Party i 2010 inviterede videnskabsmænd fra hele
landet til at forvandle NYCs Central Park til en læringsfestival.

Holdet:
The Ultimate Block Party var en idé udtænkt af Kathy Hirsh-Pasek fra Temple
University; Roberta Michnick Golinkoff, fra University of Delaware; Dorothy Singer, fra
Yale University; Susan Magsamen, fra Johns Hopkins University; Goddard-skolerne;
LEGO Foundation; og KABOOM!

Videnskaben:
Over 50.000 mennesker deltog, og 291 mennesker blev undersøgt for
at spørge, om de begyndte med at se læringsværdien i de legende
udstillinger. Dem der besøgte 3 eller flere af de 28 udstillinger,
begyndte at forbinde leg med læring.
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photo: The Ultimate Block
Party

Større projekter. The Ultimate Block Party

Eksempel på aktivitet:

Løse dele
Materialer der kan skilles ad og sættes
sammen igen på fleremåder. Uden
specifikke anvisninger og simple
bevægelser, kan man understøtte
enrække legende læring. Rumlig
læring er vigtig for senere STEMudvikling.

Projektstatistik
Estimeret pris:
Sværhedsgrad:
Sværhedgrad af
implementering:

$$$
Mellem Høj
Høj
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Større projekter
Indeholder den
principperne for leg?

Parkopolis
Kan vi stimulere matematiklæringen
igennem antal og måling, som en del af
et brætspil i naturlig størrelse med
brøkterninger?

Kommunikation

Samarbejde

Indhold

Kritisk
tænkning

Kreativ
innovation

Tillid

Læringsmålet : Parkopolis understøtter børns legende kommunikation
med voksne og kammerater, omkring indhold i naturfag og matematik.
Det tilskynder til samarbejde og samarbejdsspil, kreativ
innovation i at skabe nye regler og tilliden til at fortsætte med udfordrende aktiviteter.

Designet : Parkopolis bygger ideer om tal, måling og brøker. En mulighed for mange børn for at
bruge et brætspil i naturlig størrelse. Børn kaster "brøkterninger" for at springe rundt på brættet i 1/2
og 3/4 spring, og trække gigantiske kort, der engagerer dem i leg, der er hands-on og "minds-on".

Teamet : En indledende test blev udviklet i Schweiz gennem et partnerskab mellem Kathy HirshPasek, Andres Bustamante, Playful Learning Landscapes Initiative, Christine Riesen og We Are Play
Lab, og Nabil Shahidi. En fuldskalaversion af Parkopolis blev præsenteret som en udstilling i
Philadelphia's Please Touch Museum i sommeren 2018.

Videnskaben : Tidlige resultater tyder på, at børn begynder at tale om brøker, bruge måling og talsprog,
og engager sig i videnskabelige ræsonnementer, bare ved at spille vores spil! Parkopolis sigter mod STEMlæring gennem mønstergenkendelse og hukommelse. Det opfordrer børn til at være mentalt og fysisk
fleksible, flytte deres kroppe på nye måder, eller måle deres hop med en kæmpe lineal.
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photo: Sahar CostonHardy

Larger Projects - Parkopolis

Eksempel på
aktivitet:

Vælg kort
Overdimensionerede
spillekort er nutidens
udfordrendeaktiviteter,
mens de giver børn
fleksibilitet til at
skabederes egne regler.

Projektstatistik
Estimeret pris:
Sværhedsgrad:
Sværhedgrad af
implementering:

$$ $$$
Mellem Høj
Mellem Høj
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photos: Sahar CostonHardy

Større projekter

Urban
Thinkscape

Indeholder den
principperne for leg?

Kommunikation

Samarbejde

Indhold

Kritisk
tænkning

Kreativ
innovation

Tillid

Kan vi gøre busstoppesteder til knudepunkter for læring,
så familier kan lave matematik, læsefærdigheder og endda
styre spil, mens de venter?
Læringsmålet Goal: Urban Thinkscape tilskynder til legende interaktioner
mellem børn og omsorgspersoner, der indeholder matematik,
naturvidenskab og læsefærdigheder,
samt samarbejde og kommunikation med jævnaldrende, voksne og familiemedlemmer.
Designet: Urban Thinkscape begyndte med et samfunds drøm om at give energi til Philadelphias
Belmont’s kvarter med legende læring. De valgte et busstoppested ved siden af en græsbevokset grund,
hvor Martin Luther King, Jr. holdt en historisk tale i 1965 som en del af hans "Freedom Now"-turné Nu
aktiveres puslespil-pladsen bag bænke, børn klatrer hen over historiekunst, og en baldakin skygger frugt
og grøntsager på jorden, mens børn leger på en puslespilsvæg, der viser Martin Luther King, Jr. på en
væg, vækket til live af over 100 lokale unge og lokalsamfundsmedlemmer!
Teamet : Urban Thinkscape er et partnerskab mellem Belmont Alliance Civic Association, Temple Infant
and Child Labs, Drs. Roberta Golinkoff og Brenna Hassinger-Das og arkitekt Itai Palti fra Conscious Cities
bevægelse. Public Workshop var også en vigtig samarbejdspartner.
Videnskaben : Foreløbige resultater tyder på, at familier ved busstoppestedet nu interagerer omkring spil,
mens man taler om tal og former. De bevæger sig, tænker og taler om sprog, læsefærdighed og STEM.
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Større projekter - Urban Thinkscape

Eksempel på aktivitet:

Gør det selv!
Skoaftryk tilskynder til at hoppe, og
mønsteret hjælper børn med at
kontrollere impulser og tænke på
deres næste
trin! Forskning tyder på, at kontrollerende
impulser er en del af at udvikle
funktionsevner, som er vigtige for at
lærer og for hjernens udvikling.

Eksempel på
aktivitet:

Historier
Børn flytter fra et billede til et
andet og finder på en historie
imens. En stor del af projektet
er, at etablere forbindelse
mellem evnen til at fortælle en
historie og senere læsning og
forståelse.

Projektstatistik
Estimeret pris:
Sværhedsgrad:
Sværhedgrad af
implementering:

$$$
Høj
Høj
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photos: Halkin Mason

Større projekter

Leg og lærbiblioteket

Indeholder den
principperne for leg?

Kommunikation

Samarbejde

Tillid

Det Frie Bibliotek spekulerede på, om familier kunne
opmuntres til at "blive og lege" og samtidig fremme
læringsmål i sprog og STEM.
Læringsmålet : Leg-og-lær-områderne vil fremme samarbejde gennem
opbygning af aktiviteter med jævnaldrende, kommunikations- og sprogfærdigheder og
selvtillid gennem fysiske præstationer.

Designet : Hver gren har et sæt store flerfarvede tangramblokke, der giver børn mulighed for at
bygge siddepladser og forter, lære mønstergenkendelse, former og geometrisk konstruktion. Cecil
B. Moore-grenen har en stave-/klatrevæg, en sceneboks til fortbygning og puslespilkroge i
bogreolen til læsning. Whitman-grenen har et udsigtstårn med bogstaver skåret ud af siderne.
Wyoming-afdelingen byder på en scene med magnetiske ordpaneler og et amfiteater i flere
niveauer til en hjemmearbejdsplads.

Teamet: Projektet er et partnerskab med Free Library of Philadelphia, arkitektfirmaet DIGSAU, legekonsulenterne
Studio Ludo og Smith Memorial Playground and Playhouse, fabrikanten Erector Sets. Playful Learning support from
Kathy Hirsh-Pasek (Temple University), Brenna Hassinger-Das (Pace University), and Jennifer Zosh (Penn State
University).Playful Learning fik støtte fra Kathy Hirsh-Pasek (Temple University), Brenna Hassinger-Das (Pace
University) og Jennifer Zosh (Penn State University).

Videnskaben : Legepladserne er så et hit, at fremmødet er fordoblet! Der har været betydelige
stigninger i fysisk aktivitet og latter, såvel som flere voksen-barn interaktioner.
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Større projekter -Leg og lær-biblioteket

Eksempel på
aktivitet:

Puslespils
kroge
Hver krog passer til en bestemt
kombination af blokke, hvilket
indbyder børn til at løse gåden! De er
også populære hangouts for
lektiearbejde efter skole

Sværhedsgrad:
Sværhedgrad af
implementering:

Tangram blokke
Disse blokke fordobler mængden af
siddepladser. De er også
puslespilsbrikker der bygger STEMlæring, og forskning viser, at lege med
puslespil understøtter rumlig læring,
som er grundlag for tidlige
matematiske færdigheder.

Projektstatistik
Estimeret pris:

Eksempel på aktivitet:

$$$
Høj
Høj
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Dybt dyk

Et dybere dyk ned i

videnskaben
bag legende læring
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Et dybere dyk ned i
videnskaben...

Et dybere dyk ned i videnskaben...
Hvordan legende læring hjælper med at opbygge tidlige
kompetencer

Playful Learning, også kendt som guidet-leg, refererer til en form for leg, hvor børn aktivt udforsker en engagerende
aktivitet, indlejret i en relevant, meningsfuld kontekst, som er struktureret af omsorgspersoner, for at fokusere på de
elementer, der fremmer læring, ved at tilskynde børn-voksen-interaktioner.1, 2 Playful Learning Landscapes har øget
hyppigheden i børns og omsorgspersoners matematik, rumlige læsefærdigheder og naturvidenskab, sprogbrug og
udveksling på tværs af flere empiriske undersøgelser.

Principles of “How” Children Learn
Børn kan lære gennem alle former for leg, men læring sker med størst sandsynlighed, når leg er tilført
læringsmål, og hvornår barnet er opdagelsesrejsende og arbejder hen mod disse læringsmål. På samme måde
kan børn lære af alle typer uddannelsespraksis, men de lærer bedst, når de oplever et kernesæt af principper.
Læring skal være sjov, meningsfuld, aktivt engagerende, socialt interaktiv, og iterativ.3
Specifikt, uanset hvordan man mærker en bestemt pædagogisk aktivitet, lærer børn bedst under disse forhold:
A) Når de har det sjovt og nyder aktiviteten, B) når aktiviteten er meningsfuld eller har betydning for deres liv, C) Når de er
aktivt engageret og involveret i det materiale, der skal læres, D) Når de er sociale eller arbejder med en anden eller på et hold,
og E) Når aktiviteten ændrer sig med barnets evner. Leg inkluderer alle læringsprincipper, der fremmer børns læring.
Pri

Et dybere dyk ned i videnskaben...

Når leg er fyldt med bevidste læringsmål, og når børnene er "ansvarlige", og den voksne er "guiden" ved siden
af, bliver det legende læring.

Spillets spektrum
Leg er svær at definere, men de fleste lærde og legeeksperter har slået sig fast på en generel definition af, at leg
inkluderer glæde, handlekraft, fleksibilitet, fantasi og struktur af en eller anden slags.4, 5, 6, 7 Den nyeste og mest
omfattende måde at definereleg på, er dog på et spektrumm,8, 9 med fri leg forankret i den ene ende (voksne starter
hverken legen, dirigerer eller afslutter den) og direkte instruktion på den anden side (vokseninitieret og voksenrettet
instruktion). Bemærk at selvom en aktivitet er legende, hvis den er iværksat af og styret af en voksen, er det direkte
instruktion. Guided play and games lie in the middle (adult initiated but child directed).Guidet leg og spil ligger i
midten (påbegyndt af en voksen men børnestyret).
Figur 1: Spectrum of Play, tilpasset fra og oprindeligt offentliggjort i Zosh et al., 2018 10
Fri leg
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Konceptualisering af leg som et spektrum eller en idé, der først blev fløjet op af Doris Bergen i 1987,11 gjorde det
muligt at kategorisere leg på flere dimensioner baseret på, hvem der sætter eller starter legebegivenheden, og hvem
der styrer handlingen inden for legebegivenheden. Når et barn forsvarer det fort, han/hun forestillede sig og bygget
af sofapuderne, er han/hun engageret i fri leg og bliver den ridder i skinnende rustning Leg i et børnemuseum eller
på en legegade foregår i et veludrustet skuespilsaktivitet, men børn styrer deres engagement i omgivelserne. Spil
med regler (eller et løst sæt regler) udgør en delmængde af guidet-leg, hvor den voksne måske ikke vejleder
børnene direkte, men minder dem om reglerne. I leg med regler er den voksne som en træner i et legemiljø. I
direkte instruktion forvandler den voksne sig til instruktørens rolle. At tænke på leg som et spektrum, indholder
forskellige værdier og fremmer unikke resultater. 12,13
Fri leg er en vidunderlig måde for børn at udforske verden omkring dem på, interagere med andre og kreativt forestille sig
nye ideer. Forskning tyder på, at ren udforskning måske ikke er den bedste måde at sikre de ønskede uddannelsesresultater
på.14 Mens børn nyder godt af den ubegrænsede sociale interaktion og glæde ved fri leg, tyder beviser på, at mere guidet
former for leg, kan hjælpe børn til at udvikle deres evner inden for matematik, sprog, rumlige færdigheder, læsefærdigheder
og andre områder. In guided play, adults or the play environment gently guide children’s activity, consciously enhancing its
learning elements.De voksne guider blidt børns aktivitet og styrker bevidst dens læringselementer.

De 6C’er: Det 21. århundredes færdigheder til "hvad" børn lærer
Golinkoff og Hirsh-Paseks bog, Becoming Brilliant,15 gennemgår en række færdigheder, der stemmer overens med
dem i Partnership for 21st Century Learning, noteret i Trilling & Fadels bog, 21st Century Skills: Learning for Life in Our
Times.16 Golinkoff og Hirsh-Pasek hævder, at legende læring omfatter og forbedrer hver af disse kompetencer, der
bygger på hinanden.
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De typer af læringsmål, der omfavnes af videnskaben og i erhvervslivet, kan betegnes som " de 6C'er" eller rækken af
færdigheder, som børn har brug for, for at få succes i og uden for skolen, for at flytte fra vugge til karriere. De 6C'er
repræsenterer en systematisk model for indhold, der fungerer som de tilsigtede læringsmål, fremmet af legende læring:
Kommunikation, samarbejde, indhold, kritisk tænkning, kreativ innovation, og tillid. Hver kompetence
opbygges i sig selv og i takt med hinanden.

Samarbejdet omfatter arbejde i teams eller en-til-en med andre, samt at demonstrere socialt passende adfærd,
udvikling af andres ideer, anerkendelse af menneskers unikke sæt af erfaringer og viden og opbygning af fællesskab.

Alene

Frem og tilbage

Side om side

Samarbejde

Kommunikationsevner som at tale og skrive, samt at lytte og forstå andres perspektiver, erfødt af
samarbejde.

Rå følelser

Dialog
Show and tellVis og
fortæl

Fortæl en fælles
historie

53

Et dybere dyk ned i
videnskaben...

Indhold integrerer læring af traditionelt indhold som matematik, ordforråd, naturvidenskab og historie, men tilføjer også
kognitive adfærdfærdigheder, som mennesker har brug for at lære. De "eksekutive funktions"-færdigheder, der hjælper os
med at lære, omfatter problemløsning, hukommelse, opmærksomhed, impulskontrol (at tænke før man bare handler) og
fleksibel tænkning. Disse kompetencer har tendens at bruge kommunikation som udgangspunkt.

Tidlig læring

Overfladisk forståelse

Ekspertis
e
At skabe
forbindelser

Critical thinking includes strategies for problem solving, building evidence to derive a position, and making
connections between different areas of knowledge. Den er baseret på indhold.

At se er at tro

Meninge
r

Beviser

Sandheder er
forskellige

Kreativ innovation refererer til at finde nye løsninger, ændre traditionelle mønstre eller regler og opdage nye veje
gennem et problemområde.

Eksperimenterin
g

Middel- og
slutresultat

Stemme

Vision
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Tillid refererer til at lære af fiasko og indtage en holdning, som med indsats kan gøre det bedre. Resultatet af at
have tillid giver dig mulighed for, at skubbe grænser og tage en rimelig risiko.

Bliv ved

Hvor står jeg?

Kalkulerede risici

Tør at fejle

Legende læring omfatter ikke kun læringens "hvordan", men også 6C'ernes "hvad".

Videnskabelig bevis for legende læring
Den videnskabelige litteratur er fyldt med beviser, der understøtter legende læring. Der er knyttet legende læring til særlige socioemotionelle, kognitive og sundhedsmæssige resultater inden for konteksten af kognitiv adfærdsvidenskab. Ligesom et dynamisk
klasseværelse eller miljø uden for skolen, forbinder disse aktiviteter sig med resultater, der ikke eksisterer isoleret, men snarere
bidrager til gradvis udvikling af flere indbyrdes forbundne færdigheder. For eksempel er kognitive og socio-emotionel udvikling
faktisk gensidigt afhængige: Socialt samarbejde er en forudsætning for akademisk succes med at læse og skrive, og
erkendelsens byggesten er nødvendige for social kompetence.17, 18, 19, 20, 21, 22 ra børneperspektivet er legende læring en
udviklingsmæssigt passende måde at fremme flere færdigheder på.23
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Kognitive
fordele

Forskning har bemærket en række kognitive, akademiske og kognitive adfærdsmæssige fordele ved en legende
læseplan, spille pædagogiske spil, og have adgang til frikvarter og fri leg i løbet af skoledagen At engagerer sig i
legende læring, kan understøtte børns udvikling af social adfærd, sprog og ordforråd, der er afgørende for succes i
skole og videre i livet. Legende læring kan også spille en rolle i at opbygge lederevner. Legende læring kan også spille
en rolle i at opbygge lederevner.

Lederevner

.

Lederevner er grundlaget for, hvordan mennesker lærer og inkluderer et sæt af højere udvikling af kognitive processer,
såsom arbejdshukommelse, kognitiv fleksibilitet og kontrol.24, 25 Disse omfatter en række færdigheder, der forbereder børn
til læring og er forudsigelige for udviklingsforløb og overordnet skolesucces.
Når børn har mulighed for at spille spil, der inkluderer muligheder for, at børn kan arbejde med deres
adfærdsregulering, kognitiv fleksibilitet, arbejdshukommelse og hæmmende kontrol, bliver deres leverevner
forbedret generelt..26, 27, 28, 29, 30 Lege som Simon Says kan understøtte aspekter af denne funktion. 31
Flere undersøgelser med amerikanske og europæiske børn, har rapporteret lignende positive resultater..32, 33, 34, 35
Lege som "frys”, “and, and, gås” og “rødt lys, grønt lys” kræver børn at vente, skifte regler, gå tæt og fastholde
deres opmærksomhed, som er de adfærd, der forbereder børn til at lære
lederevner.36, 37, 38
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Selv spil, der indeholder elementer af fantasi, har vist sig at understøtte børns lederevner, især når de vejledes af voksne med
specifikke læringsmål. Overvej hvornår børn har læst en historiebog og genfortalt historien, mens de leger at være personerne
i historien. I dette scenarie aktiverer børn i første omgang deres hukommelse og kommunikationsevner, ved blot at genfortælle
historien. Dog tager rollen et ekstra kognitivt lag, da børn skal huske at forblive i karakter med deres venner og opfører sig
fleksibelt og reagerer på hinanden fra deres karakterers perspektiver, ikke deres egne. Denne type leg er blevet forbundet med
forbedrede udøvende funktioner.39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44
Selv børnestyret leg har positive indvirkninger for 6- og 7-åriges selvstyrende udøvende funktion. Børn med større erfaring
med selv at styre deres ustrukturerede legetid havde mere veludviklede eksekutive funktioner.45

Fagligt indhold
Undersøgelser har i stigende grad vist styrken i at undervise børn i fagligt indhold og begreber via
guidet-leg. Specifikt, når en voksen leder læringsaktiviteten mod et intentionelt læringsmål, med hvad han eller hun
har i tankerne, mens barnet har handlekraft til at træffe beslutninger og lede aktiviteten. Børn har en tendens til at
lære indhold bedre end når de leger alene (i fri leg), eller når de undervises uden for en legende kontekst (direkte
undervisning).
Forskning viste, at 4- og 5-årige, der engagerede sig i guidet-leg, var mere tilbøjelige til at forstå de geometriske
egenskaber af former og huske dem en uge senere, i forhold til fri leg og direkte instruktion.46 Når børn og omsorgspersoner
spillede et form- og farvematchende spil derhjemme, viste børn i førskolealderen med lavere indkomst,væsentlig
forbedring af formviden.47
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Forskning har også vist at, at 4- og 5-årige eksponeret for boglæsning og legende interventioner, hvor børns ordforrådstimer

er introduceret gennem historiebøger og støttet gennem fri leg, guidet-leg og instruerede legemuligheder, lær mere ordforråd
gennem voksenstøttet leg end fri leg.49
En af de drivende processer, der forbinder legende læring uden for skolen med succes i skolen, er mængden
af indholdsdrevet sprog som børn hører uden for skolen. Jo mere matematik-snak børn hører uden for skolen
desto bedre.50, 51 Forskning viser, hvordan legende kontekster fører til større snak om indhold i sprog, der er
afgørende for børns læring i skolen. For eksempel ansporer brætspil mere matematiksnak end puslespil eller.
matematikbaserede læseaktiviteter for førskolebørn med lav indkomst.52 I forskning, der sammenligner
matematiksnak fremkaldt af direkte instruktion, guidet leg og fri leg mellem forældre og 4- og 5-årige børn,
fremkaldte den guidede legebetingelse mere matematiksnak end fri legebetingelsen,53 og forældre anså den
guidede legebetingelse for sjovere end den direkte instruktionstilstand.54

Social-emotionelle fordele
Leg er vigtig for den social-emotionelle udvikling. De mest fremtrædende fordele stammer fra social leg, da det at give
børnene mulighed for at lege gør det lettere at møde nye venner og styrke venskaberne ved at skabe en fælles
legekultur..55 Leg kan opretholde venskaber ved at skabe identiteter og sammenhængende strukturer i peer groups
eller ved at give peer groups mulighed for at blande sig og rotere for at engagere sig i forskellige former for leg.56 Fordi
legen ofte har overordnede mål, samarbejder børnene både om at nå disse mål og lærer at arbejde hen imod et mål
sammen med jævnaldrende..57, 58 Nyere forskning har vist, hvordan legebaserede børnehaveplaner, såsom Tools of
the Mind, kan støtte børns socioemotionelle kompetencer,
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med færre adfærdsmæssige problemer og større selvregulering og positive sociale relationer..59 Børnenes
socioemotionelle kompetencer opstod som følge af forbedringer i de eksekutive funktioner, hvilket understøtter, hvordan
leg samtidig kan støtte socioemotionel og kognitiv udvikling.
På samme måde samarbejder jævnaldrende under børns styrede leg om at skabe regler eller ændre regler for spil
med nøje fastlagte regler, hvilket udvikler børns selvregulering..60 Leg, der kræver eller tilskynder til at forhandle regler
og begrænsninger, tage andre spilleres perspektiv og skabe legeverdener eller rammer i samarbejde med
jævnaldrende, er blevet forbundet med en større anerkendelse af, at andre mennesker har deres egne unikke
perspektiver og tankesæt.61, 62

Fysiske fordele

Fysisk aktivitet under leg er vigtig for udviklingen, og har desuden koblinger til kognitiv udvikling. Forskning har vist, at
gevinster i akademiske præstationer er større for børn involveret i fysisk aktivitetsinterventioner..63, 64 Lignende
forskning har vist, at børns niveau af kondition var relateret til udøvende funktioner.65 .66 Selv at give udstyr og forslag
kan forbedre børns fysiske aktivitet.67

Langsigtede fordele ved tidlige
kompetencer
Børn bruger mere af deres tid uden for skolen, og meget af deres læring sker i en familiesammenhæng.
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Forældre-barn interaktion tidligt har vist sig at understøtte ordforrådsvækst, fordi det giver mulighed for børn til at deltage i
aktiviteter med vejledning af en mere erfaren partner..68, 69, 70 Når en forælder og et barn i fællesskab varetager en
samtale, sker der stigninger i både antallet af ytringer71 hvilket igen understøtter ordforråd.72 Ordforråd udvikler sig med en
eksponentiel hastighed, således at et rigt ordforråd tidligt fører til et rigere ordforråd senere.73 Til gengæld understøtter
bredden af ordforråd en kaskade af resultater over levetiden, herunder læsefærdigheder,,74 matematikfærdigheder,75
social-emotionel udvikling,76 gymnasiepræstationer,77 og beskæftigelse.78
Børns læring og udvikling af kritiske færdigheder starter i god tid før børn begynder i skole. Beviser tyder på at
tidlige læsefærdigheder forudsiger senere læsefærdigheder og kan forbedres med vejledning fra forældre eller
omsorgspersoner.79 At kunne identificere bogstaver og bruge ordforråd tidligt, forudsiger også højere
læsepræstationer og andre sprogfærdigheder.80 erudover også børns evne til at demonstrere mundtlig
sprogkompetence (f.eks. kommunikativ adfærd og forståelse af fortalte begivenheder) i en alder af 5 forudsagde
læseforståelse i en alder af 8.81
At engagere sig i hverdagsaktiviteter, der involverer tal som at spille spil eller lave mad, er blevet forbundet med
børns samtidige og senere matematiske evner. Large-scale studies have shown math reasoning skills to be the
most predictive of later performance in higher-level mathematics and analytical verbalization skills in middle
school, high school, and beyond.82 And, one of the most robust findings in cognitive psychology is that early
spatial skills and language predict later math achievement and help to predict STEM careers.83, 84 By using
language as a tool to facilitate cognition, parents can also guide conversations toward math concepts to enhance
their children’s concurrent and later math abilities.85 , 86
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