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Aktivitetsudvikling ud fra
børneprofiler og legetyper
Hvad kan viden om børneprofiler og legetyper bruges til?
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Hvad er aktivitetsudvikling ud fra
børneprofiler og legetyper?
I udvikling af spil og aktiviteter til Den Interaktive
Trampolin, et projekt under Kids n´ Tweens, blev der
anvendt to modeller:
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Hvordan gør man?
Cand. Scient i Idræt og Ph.d studerende, Lise Specht
Petersen skelner mellem fem forskellige legetyper:

Modellerne blev brugt til at skabe variation og appel
til en bred målgruppe af børn i udviklingen af spil- og
aktivitetskoncepter til trampolinen.

Fantasileg: At lade som om, historiedigtning, rollelege, eksempelvis
mor-far-barn-lege. Konstruktionsleg: At skabe, designe eller
forme noget. Eksempelvis sandkasse eller byggelegepladser. Roughand-tumble-leg: Elementer af kamp, trussel eller slag. Ofte ses
denne form for leg i drenges venskabelige slåskampe og trusler. En ofte
underprioriteret legeform i den kvindedominerede pædagogiske verden.
Højaktivitetsleg: Leg i højt tempo, behændighed, styrke og
påvirkning af vestibulære og kropslig-kinæstetisk sans. Hop og tricks
i trampoliner, men også streetkulturen med rulleskøjter, BMX, skater
mm. Bevægelsesleg: Kropslig interaktion mellem én eller flere
kroppe, med regler for denne interaktion.
Gamle idrætslege placeres under denne kategori.

I boksen ved siden af gennemgås karakteristika
for de to tilgange til at forstå forskellige aspekter af
børneprofiler og legepraksis.

Firmaet PlayAlive, der udvikler intelligente legeredskaber, opererer med fire børneprofiler i deres
udviklingsarbejde:

• En model for kategorisering af børn i
forskellige legeprofiler
• En teori om forskellige legetyper

I boksen under, kombineres de to tilgange i et
skema, så man kan se, hvordan de har været brugt
i forhold til at udvikle spil og aktiviteter.

Bølle Bob elsker fart, spænding og konkurrence, og vil helst lege
uden for i det fri, hvor der er plads. Agent Anton elsker rollelege og
fantasilege, hvor man lever sig helt ind sin egen verden. Konkurrence
interesserer ikke denne profil. Sirlige Sigfred skal motiveres til leg
med intellektuelle udfordringer. Han/hun kan lide konkurrence, men kun
når det er på det taktiske/strategiske plan. Kreative Kristian kan
lide at være kreativ, hvor f.eks. lyd og lys kan formes frit uden begrænsninger. Konkurrence er til gengæld total turn-off.

Hvorfor bruge børneprofiler og legetype-teori?

Case

Børneprofil-modellen og legetype-teorien kan
bruges som værktøj i forhold til at skabe appel
til enten en bred målgruppe af børn eller en hel
specifik målgruppe i udvikling af f.eks. spil og
aktivitetskoncepter.

I udviklingen af spil til trampolinen har man brugt
de to modeller som værktøj, med henblik på at skabe variation og appel til en bred målgruppe af børn,
ved at tage højde for at udvikle spil til alle typer.

Mere viden:
• Petersen, Lise Specht; Legens fysiske miljø.
Artikel fra bogen: Troelsen, Jens red.; Bevægende rammer. 2010.
Syddansk Universitetsforlag.

Børneprofiler

Legetyper

Bøllebob

Højaktivitetsleg Energizer

Spil på trampolin

Bøllebob
Sirlige Sigfred

Højaktivitetsleg
CircusPlates
Bevægelsesleg

Bøllebob
Sirlige Sigfred

Højaktivitetsleg
ZoneJump
Bevægelsesleg

Kreative Kristian

Konstruktionsleg GardenBand

