
Velkomst og kort introduktion om legeudvalget 
 

Lege en leg:Når jeg skal på ferie 
https://legedatabasen.dk/leg/naar-jeg-skal-paa-ferie 
 
Diskussion først to og to. Derefter mødes to to-personers grupper i én 
firepersonsgruppe, derefter to firepersonsgruppe i en ottepersonsgruppe. 
 

Hvad er leg for dig/jer? Øvelse 

Det der blev sagt 
Leg er et godt frirum.Leg er det man gør det til. Ude af læringskontekst. 
Når man leger gør en glad og gør en godt. Eneste formål. 
Leg er også når man bruger fantasien når man leger, og det er kun fantasien der 
sætter grænser. Både når man leger alene og når man leger flere. 
Kan også være lege med faste rammer 
 
Leg kan 
Leg kan være brobyggende 
Grænsesøgende eller grænsebrydende 
Det kan bygge fælleskaber være udfordrende og livsbekræftende. 
 
Leg kan bruges til (leg med formål) 
Der kan være læring i det, også social og praktisk læring.  
Leg kan styrke samværet i en gruppe.  
Når de bliver trætte kan leg også bruges. 
Leg kan også bruges som frikvarter. 
 
 
 

■ Jørn Møller, Nærvær – forsøg på en nem definition af leg 
 
“Hvis processen er vigtigere end resultatet, leger man! (...) Hvis 
resultatet er vigtigere 
end processen, arbejder man 
”, s 146 



Kategorierne fra HB’s positionspapir: 
https://fdf.dk/_Resources/Persistent/7/7/a/0/77a08cefc309deb7c7ed58715950d0e01
c232645/PositionspapirLeg.pdf 
Dvs den frie, den rammesatte og den regelstyrede leg 

 
 
 

Dermed findes straks en løsning på det væsentlige problem om forholdet mellem 
arbejde og leg, der ofte umiddelbart opfattes som gensidigt udelukkende, men hvor 
eftertanken har sværere ved at skelne. Definitionen betragter arbejde og leg som 
komplementære størrelser, hvor grænsen er subjekt- og synsvinkelafhængig. Legen 
kan vise sig endog yderst produktiv. Det spiller bare i situationen en underordnet 
rolle for den legende, og omvendt, hvis denne i en given situation oplever presset for 
at opnå resultater som det vigtigste, forvandles situationen fra leg til arbejde. 
 
Leg en leg: Kommando pingeling 
https://legedatabasen.dk/leg/kommando-pingeling 
 

Er det her leg? Legen på stregen , med cases 
Via reaktioner 
 
Legen på stregen spørgsmål inklusiv referat af diskussionen:: 

1) På det sidste møde jeg holdte var en af aktiviteterne belgisk bankebøf. Er det 
leg? 

a) Alle var enige om at det var en leg 
b) Tumeleg man er sammen 
c) Det vigtigste er ikke at have vundet, vi gør det for fællesksabets skyld 

2) Anna og Clara sidder og spiller 500. Er det leg? 
a) Folk var delte i to 
b) Kan det være leg når de kun er to?  
c) Er det mere et spil, end en leg? 
d) Spiller man for at vinde? for så er resultatet vigtigst 
e) Er det leg? Så er det nok fri leg. Men spørgsmålet er hvorfor vi spiller 

kort. Er det for at hygge os eller hvad er det? 

https://fdf.dk/_Resources/Persistent/7/7/a/0/77a08cefc309deb7c7ed58715950d0e01c232645/PositionspapirLeg.pdf
https://fdf.dk/_Resources/Persistent/7/7/a/0/77a08cefc309deb7c7ed58715950d0e01c232645/PositionspapirLeg.pdf


3)  På sidste lejr jeg var med på, fik jeg opvasken op i tempo ved at sige 
tallerknerne var ufoer og opvaskebørsten var et filmkamera. Det galt om at 
filme flest tallerkner. Er det leg? 

a) Alle var enige om at det var leg. Selvom der ikke var regler og der kun 
var to med til at vaske op.  

4) Peter sidder alene og tegner. Er det leg? 
a) Hvis det er sådan han hygger sig er det jo leg 
b) Hvis man fordyber sig er det måske ikke leg?  

5) En gruppe ledere bliver bedt om at tage stilling til en række dilemmaer ved at 
stille sig på en streg. Er det leg? 

a) Alle var enige om at det var leg.  
 
 
(Evt lege en Leg hvis diskussionen er gået i stå : wikileg→ thewikigame.com) 

○  


