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Indledning
De fleste har hørt om udfordringerne med at kombinere leg og læring i 

en uddannelseskontekst. Samspillet er omdiskuteret og modsætnings-

fyldt, og både teoretisk og praktisk er der risiko for at ende i ufrugtbare 

diskussioner om, hvordan forholdet mellem leg og læring bør være. På 

den ene side ser vi uddannelserne, der har bestemte mål for de stu-

derende, og hvor alle aktiviteter er rettet mod, at de studerende skal 

dygtiggøre sig og imødekomme bestemte færdigheds- og kompetence-

mål. På den anden side ser vi legen, der er et diffust og udfordrende 

fænomen. Desuden har legen ikke nødvendigvis uddannelsernes speci-

fikke færdighedsmål for øje eller i centrum.  I forskningsprojektet Playful 

Learning Research, der beskæftiger sig med legende tilgange til læring 

i pædagog- og læreruddannelsen, støder vi ofte ind i samme praktiske 

og teoretiske udfordringer. Vi oplever, at der er behov for at finde måder 

at tale om - og designe med det legende i undervisningen. De måder skal 

samtidig kunne muliggøre det legende, uden at det legende udgrænses. 

Denne artikel handler om Play Tarot Cards og brugen af Play Tarot Cards 

i pædagog- og læreruddannelsen. Med Play Tarot Cards gør vi det muligt 

for deltagerne at udforske og tale om legekvaliteterne i undervisning- 

en. Det vil sige, at vi stiller spørgsmål ved, hvilke særlige karakteristika 

ved lege netop denne undervisning indeholder – altså legekvaliteter. 
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Vi indkredser legekvaliteter ved at fokusere 

på de konkrete handlinger, vi iscenesætter i 

undervisningen - inspireret af både legeforsk-  

ningen og læringsforståelserne hos Dewey 

(1986) og Lennon (2015). De sammenhænge, 

de konkrete handlinger foregår inden for, vil 

fortælle os noget om, hvorvidt deltagerne 

oplever, at handlingerne har legekvaliteter. 

Med Play Tarot Cards kan deltagerne ikke kun 

udforske tidligere handlinger med legekva-

liteter ved undervisningen, men også designe 

fremtidige muligheder for legekvaliteter ved undervisningen. Hvilke 

legekvaliteter har den konkrete undervisning? Hvilke legekvaliteter er 

dominerende og hvilke er fraværende? Og hvilke legekvaliteter kan jeg 

designe med fremadrettet?

Vi indleder artiklen med at præsentere forskningskonteksten nærmere, 

dernæst det teoretiske framework, der udgør rammen om udviklingen af 

både Play Tarot Cards og begrebet om legekvaliteter. Dernæst præsen-

teres Play Tarot Cards, hvor læserne får en guide til, hvordan de selv 

kan komme i gang med at afprøve designet i praksis. Hvis du ønsker at 

læse en mere detaljeret beskrivelse af udviklingen af Play Tarot Cards 

og de forskningsmetoder, der er knyttet hertil, henvises til Skovbjerg 

& Jørgensen (2021), Skovbjerg (2021) samt Skovbjerg, Jørgensen, Peréz 

og Bekker (2022).

Forskningskontekst og lidt om metoden 
Play Tarot Cards er udviklet i regi af Playful Learning Research (2019-

2023), der er et forsknings- og udviklingsprojekt, som udforsker og 

undersøger legende tilgange til undervisning i pædagog- og lærer- 

uddannelsen. Den designbaserede tilgang til forskning betyder, at vi 

udvikler designs i tæt samspil med praksis 

og gennem de designs skaber viden.

I det her tilfælde er Play Tarot Cards altså et 

design, som vi bruger til at skabe viden om, 

hvordan kombinationen af leg og under-

visning kan foregå, og designet er udviklet 

gennem eksperimenter i samarbejde med 

undervisere og studerende på pædagog- 

og læreruddannelsen. 
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Oversigt over legepraksis og forbindelsen til legestemning.

LEGEPRAKSIS GLID SKIFT FREMVISE OVERSKRIDE

LEGESTEMNING hengiven højspændt opspændt euforisk

Teoretisk framework for Play Tarot Cards
Den teoretiske ramme for Play Tarot Cards tager udgangspunkt i stem- 

ningsperspektivet (Skovbjerg 2021; 2016). Vi er inspirerede af tarotsystemet, 

som vi bruger metaforisk til at organisere et interview om legekvaliteter ved 

undervisning. Spørgeteknikken er inspireret af det episodiske interview. 

STEMNINGSPERSPEKTIVET

Stemningsperspektivet er et alment menneskeligt perspektiv på leg, 

som består af et net af kategorier, der samlet gør det muligt at indkredse 

oplevelser, som kan siges at have legekvaliteter. De oplevelser, der 

har legekvaliteter, realiseres gennem legens handlinger i stemnings- 

perspektivets ordforråd som legepraksis. Det vil sige, at jeg gynger, 

hopper eller bygger, og det er gennem de handlinger, jeg vil (kunne) 

komme i legestemning og opleve legekvaliteter. Der er altså en tæt 

sammenhæng mellem legens handlinger og deltagernes oplevelse af 

legekvalitet. De fleste kan huske oplevelsen af en gyngetur, og også, at 

gyngeturen og den tilhørende legestemning er noget andet end oplev- 

elsen af at bygge med LEGO. Det betyder, at der i stemningsperspektivet 

ikke alene er én type af handling, altså legepraksis, og ej heller én type 

af stemning. Vi har gennem stemninsperspektivet skabt nedenstående 

arketyper, og de består af fire begrebspar. 

Den første legepraksis kaldes GLID, og den angår alle de typer af lege-

handlinger, der er præget af kontinuitet, taktfuldhed og gentagelse. 

Når vi er dybt optaget af at bygge noget eller samle på noget, så er 

handlingerne typisk præget af disse kvaliteter. Disse handlinger peger 

så på legestemningen hengiven, der er præget af dvælen, tålmodighed 

og fordybelse. 

Anderledes er det med SKIFT-praksisser, der er knyttet til den højspændte 

stemning. Her er det ofte kroppen, der bliver sat i fart, der er skift i 

højde og retning, og der skiftes mellem disse, for at bevare den intense 

oplevelse af at være til stede i kroppen. Den tredje praksis derimod er 

FREMVISE, som peger på den opspændte stemning. Det angår ofte de 

lege, hvor man skal vise noget til nogle andre, eksempelvis x-faktorlege, 

cirkus, teater, poetry slam og lignende. På én gang må man have sans 
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for det sociale spil, og samtidig må man også selv komme på banen 

med ideer til, hvad der kan komme til at ske. Overraskelsen er særlig 

central for den sidste legepraksis, der kaldes OVERSKRIDE, som sam-

tidig peger på den euforiske stemning. Her handler det om konstant at 

bryde med de forventninger og sociale koder, der er gældende i netop 

den sammenhæng, og det kan hurtigt ende med en joke, at nogen bliver 

gjort forskrækket eller der opstår et grineflip.

TAROTSYSTEMET

Udforskningen af legekvaliteter både i fortidige og i fremtidige oplev-

elser er organiseret og designet igennem tarot, som er et kortsystem. 

Historien om tarot går tilbage til det 16. århundrede. På det tidspunkt blev 

tarot brugt til at spille spil, mens kortenes okkulte symbolisme først blev 

knyttet til kortene i det 18. århundrede, hvor tarotkortene blev brugt som 

redskab til at spå om fremtiden. Ofte består et tarotsæt af mellem 22-56 

kort, som er inddelt i fire huse. Kortene er prydet med visuelle symboler, 

der er hentet fra kristendommen, den jødiske kabbalah, græsk mytologi 

og egyptisk mytologi samt med referencer til numerologi, astrologi og til 

det hebraiske alfabet (Pollack, 2002). I vores udvikling af Play Tarot Cards 

bruger vi tarotsystemets organisering af huse og kortvisualiseringer, der 

fremkalder associationer. Vi bruger også den specifikke måde at lægge 

kortene op på, der kaldes spreads, og herunder også den måde, der 

spørges ind til hvert enkelt kort på (Semetsky, 2011).  

SPØRGETEKNIKKEN

Interviewet, som iscenesættes gennem tarotsystemet, er baseret på     

det episodiske interview, som er en interviewmetode, der er udviklet 

inden for den kvalitative forskning (Flick, 2001). Kendetegnet ved det 

episodiske interview er, at man tager udgangspunkt i én konkret situ-

ation, og den udtømmer man gennem spørgsmål, så intervieweren og 

den interviewede har en klar fornemmelse af situationens historie. Med 

afsæt i den konkrete situation, går man i gang med at undersøge for-

tolkninger af denne, og her er den enkeltes oplevelse af den konkrete 

situation genstanden for den videre fortolkning. 

Play Tarot Cards – kort fortalt
Play Tarot Cards er inddelt i fire huse - et hus for hver legestemning. 

Til hvert hus hører fire kort, så et sæt Play Tarot Cards udgør samlet 16 

kort (se tabel 1). Man kan se på kortets bogstav øverst i midten, hvad 

det er for et hus og hvilken stemning, kortet tilhører. Teksten nederst på 
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kortet siger først noget om hvem, der gør noget – f.eks. optræderen  - og 

dernæst, hvad der gøres - der optræder. Det svarer med andre ord til 

deltagerne, og hvad deltagernes legepraksis er. De 16 legekvaliteter er 

skabt gennem et empirisk feltarbejde og er tæt forbundet med faktiske 

udøvelser, der ofte forekommer i leg. De er derfor det bedste bud på, 

hvilke handlinger der typisk knytter sig til de forskellige ‘huse’ - indtil 

videre. Når kortene lægges, har vi brugt et kendt spread, hvor der lægges 

tre kort med bagsiden nedad. Med det første kort spørger man til fortid, 

næste til nutid og næste igen til fremtiden (Semetsky, 2011). Det svarer 

til tarotsystemets fokus på både at fortolke fortiden og gisne om frem-

tiden. Kortenes æstetiske udtryk er skabt med en bricolage teknik. Det 

vil sige, at hvert kort har en forgrund, en baggrund, et bogstav og en 

tekst. I forgrunden træder et sort/hvidt billede af den centrale handling 

frem som en genkendelig figur. Som kontrast er baggrunden farverig 

med malede symboler. De sort/hvide billeder fremtræder en anelse 

overdrevne og groteske på den kulørte og naivistiske baggrund.

Billede 1: Eksempler på tarotkortene, et fra hvert hus, som relaterer sig til en stemningskategori. Se også tabel 1.
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Tabel 1: Oversigt over de 4 stemnings-huse, og de handlinger og legekvaliteter, der er knyttet dertil. 

GRUNDHANDLING/
STEMNING

GLID/
HENGIVEN

SKIFT/
HØJSPÆNDT

FREMVISE/
OPSPÆNDT

OVERSKRIDE/
EUFORISK

Bygger Danser Overværer Ødelægger

Fifler Hopper Performer Råber

Samler Løber Forestiller Smadrer

Balancerer Svinger Efterligner Driller

Guide til Play Tarot Cards 
Vores guide er blevet til på baggrund af de eksperimenter, vi har lavet 

og med tanke på dem, vi skal til at lave (Skovbjerg & Jørgensen, 2021). I 

bedste legende (og narrative) stil, er det tænkt som en formel, der kan 

improviseres over (Mouritsen, 1996). Det er således ikke en instruktion, 

men snarere inspiration til, hvordan der kan arbejdes med både inter-

viewformatet og undersøgelser af det legende i undervisningssituationer. 

Når Play Tarot Cards skal bruges, er det vores erfaring, at iscenesæt-

telsen er vigtig for gennemførelsen. Samlet tager interviewsessionen 

en time, og tager sin begyndelse ved, at et bord og to stole stilles op. 

Bordet kan dækkes med en mørk velourdug, lys og sten, for at skabe 

tarotscenariet. En deltager til interviewet melder sig, for sammen med 

intervieweren at undersøge en situation, som er oplevet som legende. 

Interviewer og deltager sætter sig overfor hinanden. Rundt om bordet 

finder resten af gruppen plads i rollen som et reflekterende team. 

INDEN DU GÅR I GANG

Interviewet med Play Tarot Cards gennemføres efter en undervisning, 

der er planlagt som legende. Det gør det let for deltageren at huske 

en undervisningssituation som opleves legende. Intervieweren sætter 

rammen om interviewsituationen, ved at fortælle, at vi i fællesskab skal 

udforske en konkret situation, og de legekvaliteter som situationen viser 

sig at have. Intervieweren minder om, at der er fire huse (jf. tabel 1) og 

fire legekvaliteter i hvert hus. Herefter er det en fordel, på forenklet vis, 

at genopfriske forståelsen af legekvaliteter. Det vil sige, at intervieweren 

fortæller, at der knytter sig tre vigtige aspekter til legekvaliteter. For det 

første knytter de sig til en bestemt situation, deltageren har oplevet som 

legende, hvor legekvaliteterne for det andet forbindes med bestemte 
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handlinger, som for det tredje opleves at have kvalitet for deltageren. 

Interviewet gennemspiller tre stadier: fortid, nutid og fremtid, som udgør 

vores mest brugte spreads, for at undersøge en bestemt legende under-

visningssituation. Først, som den er oplevet, dernæst refleksioner over 

den specifikke situation og til sidst om, hvordan situationen ville kunne 

udvikles.

Interviewet tager sin begyndelse ved, at deltageren vælger en bestemt 

situation med fagligt indhold, der er oplevet som legende og fortæller 

(forholdsvis) detaljeret om den. Det drejer sig derfor ikke om lange forløb 

eller hele undervisningen, men om én udvalgt situation. Undervejs stiller 

intervieweren opklarende spørgsmål som: Hvor var du? Hvem var du 

sammen med? Hvad gjorde du? Man kan selv finde på flere spørgsmål 

- det centrale er, at situationen står så klart frem for begge som muligt.

Herefter sættes fire spårunder i gang. Tre runder mellem interviewer 

og deltager, og til sidst en runde mellem interviewer, deltager og det 

reflekterende team.

1. SPÅRUNDE

Den første runde drejer sig om fortiden, og indledes med at der lægges 

tre kort op på stribe (et spread). Kortene vendes af deltageren, ét ad 

gangen. Til hvert kort stilles følgende spørgsmål: 

I forlængelse heraf beder intervieweren deltageren om at vælge et eller 

to kort, som er særligt passende for situationen. Deltageren udvælger 

de to kort, og de lægges til side, ved siden af deltageren. 

 ● Var den her legekvalitet til stede i situationen?

 ● Hvordan var den til stede?

 ● Hvad får kortet dig til at tænke på, hvis du 

forbinder det til situationen?  
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2. SPÅRUNDE

Den anden runde handler om at reflektere over situationen og følger 

samme struktur som den første. Der lægges tre kort med bagsiden 

nedad, og kortene vendes et efter et, med afsæt i disse tre spørgsmål: 

Ligesom i første runde vælges et eller to kort som lægges fra. Kortene 

lægges ved siden af deltageren. 

3. SPÅRUNDE

Den tredje runde handler om fremtiden, og om hvordan didaktiske 

designs kan udvikles med legekvaliteter fremadrettet. Derfor er det nu 

legekvaliteter, som har foranlediget en særlig opmærksomhed, der er 

i centrum.  

Der lægges tre kort op på en gang, nu med forsiden opad. Følgende 

spørgsmål stilles et ad gangen: 

Også her skal deltageren pege et eller to kort ud, som vedkommende 

vil have med sig.

 ● Hvad ser du på kortet, og har du en oplevelse 

af, at det giver mening ift. situationen?

 ● Hvordan kan du forbinde det med situationen, 

som vi lige har talt om?

 ● Hvordan ville den kunne være til stede i 

situationen?

 ● Er der nogle af de her legekvaliteter, som du 

aldrig har tænkt på at arbejde med?

 ● Er der nogle af dem, du altid arbejder med?

 ● Hvilket kort ville du vælge som benspænd, når 

du skal udvikle dit næste didaktiske design, og 

hvorfor? 

 ● Hvilket kort vil du altid (helst) have med dig?
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Med udgangspunkt i de udvalgte kort, bliver deltageren bedt om at 

fortælle, hvorfor netop disse kort er udvalgt til at beskrive situationen 

og en fremtidig vision. Intervieweren kan stille opklarende spørgsmål 

og kommentere.

4. SPÅRUNDE

Den sidste og fjerde runde involverer det reflekterende team. Deres 

refleksioner inddrages ved at stille spørgsmål som:

Vores erfaringer med at bruge Play Tarot Cards til 
interview 
På baggrund af en række eksperimenter, kan vi se, at både tarotsystemet 

og kortdesignet vækker opsigt. Ligesom ved et almindeligt kortspil, hvor 

du vender kort, rummer Play Tarot Cards et overraskelsesmoment, der 

ofte opleves legende. Vi har afprøvet forskellige måder at udføre inter-

viewet på: med og uden iscenesættelse og med forskellige spreads og 

spørgsmål. 

HVORDAN FORSTÅR MAN KORTENE?

Et af de tilbagevendende spørgsmål er, hvordan kortene skal forstås. 

Hvad er f.eks. forskellen på ødelæggeren, der ødelægger og smadreren, 

der smadrer? Hvordan skal forestille sig forstås og kan handlingerne: 

Performer, forestiller sig og efterligner sameksistere, som når jeg spiller 

en rolle og lader som om, jeg er en anden, ved at efterligne vedkommen-

des handlinger? En tilsvarende undren er, i hvor høj grad kortene (også) 

skal forstås metaforisk i den forstand, at balancemageren, der balance-

rer eksempelvis ikke kun er en kropslig handling, men også en mental 

handling, hvor udøveren metaforisk prøver at få ideer til at balancere?

Vores foreløbige erfaringer peger i retning af, at der ikke skal være ét svar 

på, hvad kortene faktisk betyder. For det første fordi, det er med til at give 

 ● Kort fortalt, hvad er det så, I har oplevet i 

interviewet her? 

 ● Hvad er det, der træder tydeligt frem for jer? 

 ● Hvad tager I med jer videre?
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Oversigt over alle tarotkort, design af Keila Pérez
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det reflekterende team sin berettigelse, ved at skabe rum for en åben 

og undersøgende tilgang, når der ikke er entydige svar. Det har f.eks. 

ført til mange frugtbare diskussioner og refleksioner over forskellene på 

fornøjelsen ved at smadre og ødelægge. Ofte forbindes ødelæggelse 

med at skabe noget nyt efterfølgende eller med en proces, hvor noget 

nedbrydes eller forfalder, mens det at smadre noget i højere grad er 

en spontan impuls. For det andet kendes leg og det legende også på 

sine mangetydige udtryk, og ikke som noget eksakt, men derimod som 

fluktuerende og bevægelig. Kortenes design og tarotmetaforen fungerer 

altså ansporende for en samtale, hvor den åbne dialog fremmes og hvor 

forestillingskraften, fantasien og kreativiteten ofte vækkes. Jo mere del- 

tageren er ‘med på legen’, det vil sige lader sig drive af associationer, der 

forankres i den konkrete undervisningssituation, jo mere meningsfuldt 

forekommer interviewet og jo mere nuanceret bliver legekvaliteterne 

bredt ud i den givne læringssituation, som interviewet udforsker. 

HVAD INDEBÆRER KORTENES HANDLINGER?

Der stilles også spørgsmål ved kortenes handlinger. Hvornår og hvorfor 

hopper man f.eks. i undervisningen på pædagog- og læreruddannel-

serne? Svaret er, at det ikke er sikkert, man gør det, og at selv hvis 

man gør det, er det ikke nødvendigvis en legekvalitet. Pointen er, at 

legekvaliteter tilgodeser handlinger, der kan opleves som legende i den 

specifikke sammenhæng og af den enkelte. Derfor er det ved at se på 

handlingen, at vi får fornemmelse af sammenhængen og dermed om 

der er tale om legekvalitet. Vi har også eksperimenteret med forskellige 

spreads (Pollack, 2002). I den version vi har skitseret, bliver deltageren 

ikke præsenteret for alle kort. Det er med til at fremme kortspillets 

tilfældighedsprincip og lader det ikke være op til deltageren at vælge 

blandt alle kortene, men i stedet vælge blandt de kort, der vendes. 

På den måde skaber vi et mere snævert fokus, der på den ene side 

skærper opmærksomheden og skaber enkelthed, men på den anden 

side betyder det selvfølgelig også, at noget, som potentielt kunne være 

vigtigt, udelukkes. Vores erfaring er dog, at begrænsningen sparker til 

den associative og kreative tænkning.

DET KAN DU BRUGE PLAY TAROT CARDS TIL

Play Tarot Cards kan anvendes til at få blik for, hvad deltageren oplever 

som legende i en given undervisningssituation. Det er vigtige byggesten 

i kommende didaktiske designs med legekvaliteter. Ved at gentage 
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brugen af Play Tarot Cards, kan vi understøtte de refleksioner, der 

vedrører designs af læringssituationer. Derudover kan vi sætte fokus 

på, hvilke legekvaliteter der var højere prioriteret end andre kvaliteter 

i den pågældende undervisning. I forlængelse heraf, kan Play Tarot 

Cards anvendes som et planlægningsværktøj af didaktiske designs med 

legekvaliteter og være med til at nuancere billedet af, hvordan det er 

muligt at arbejde didaktisk med legende tilgange. 
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