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Sort Side Som i hvidbogendette er ikke en blå bog
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Sort Side Som i hvidbogen



Skal vi lege?
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invitation

Denne indledning er ikke en indledning. Den er som bogen i sin 
helhed; en invitation. 

”Dette er ikke en blå bog” er et tilbud til dig, som interesserer dig 
for leg i organisationen. Vi håber, at du vil finde inspiration til sam-
arbejdet med dine kolleger. Måske vil du opdage nogle lidt anderle-
des måder at løse vante udfordringer på - eller få helt friske ideer. Vi 
håber, du vil tage godt imod vores invitation og lege med ... 

Bogen fremstår umiddelbart som et virvar af eksempler på lege, 
billeder, erfaringer, gode råd og endda en smule teori. Men der er en 
mening med galskaben. Ja, faktisk er der flere. 

En leg her, et billede der, så lidt teori og måske lidt om kreativitet. 
Rækkefølgen er op til dig. Du vil hurtigt opdage, at du selv skaber 
handlingen i bogen. Vi har blot lagt nogle hovedspor.  

Skal vi lege?

Stil jer tæt sammen I en rundkreds med armene rundt om hinandens skuldre. Buk hovederne ind mod midten, tæl 

3 2 1 og råb yeees, mens I rejser kroppen og kaster armene op i vejret. Gentages 10 gange først stille så højere og 

højere… 

har du Ikke lySt tIl at leGe med oS Så luk BoGen oG fortSæt Som du plejer

tænker du: ”hvorfor nu al den Snak om leG?” gå til side 22

SIGer du: ”ja-a! lad oS komme I GanG med alt det Sjove” så find side 20

du er SelvfølGelIG oGSå velkommen tIl at læSe BoGen fra a-Z
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at lege med magten

Hofnarrens vigtigste opgave er at sige det 
højt, som nogen ved, men som ingen taler 
om, så de, der skal vide det, får det at 
vide, uden at vedkommende forstår, hvad 
der sker, selv om de allesammen tror, at de 
forstår det ...

Ebbe Kløvedal Reich

Tak din gud og skaber, hvis du møder en 
hofnar på din vej.

Stil jer på en række. den første begynder at gå ”gakkede gangarter”. de andre skal lege kongens efterfølger. efter en 

runde om bordet går den forreste bagerst og nr. 2 er nu kongen … osv

Savner du alvoren allerede? så se På side 16 Og 17

hvIS du vIl leGe en voGn så kør til til side 36 

har du lySt tIl at læSe mere om maGten skAl dU til side 18
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bricolage

Regeltænkning er værdifuld i en stabil verden. Men i vores foran-
derlige verden får vi brug for en anden og mere fleksibel tilgang, 
der bruger forskelligheder som udgangspunkt for skabelsen af nye 
betydninger. 

Bricolagen udfordrer dine forestillinger om, at ”sådan bør tingene 
være sat sammen – for sådan plejer det at være.” Du leger med de 
ting, du kender. Du prøver dig frem og sætter dem sammen i kom-
binationer, du ikke har prøvet før og skaber noget nyt. Et eksempel: 

Du kan lave mad efter de fastsatte opskrifter i en kogebog. Men i 
bricolage handler det om at stikke hovedet ind i køleskabet og der-
efter finde ud af, hvad du vil lave. Måske tænker du: ”Hvad nu hvis 
jeg puttede en syltet agurk ovenpå min nutellamad, det har jeg ikke 
prøvet før. Og hvad nu hvis jeg supplerer med en sjat citronfromage 
– måske kan jeg lide det?” 

”Da jeg i sin tid ønskede splintsikkert glas i vore biler, tilkaldte jeg ikke 
mine eksperter. De kendte alt for mange grunde til, at det ikke kunne 
laves. Næh, jeg sendte bud efter en kvik ung fyr, der ikke vidste, det ikke 
kunne laves. Så fik jeg mit glas.” 

Henry Ford

6-8 personer står med ryggen til hinanden - en starter med at sige et, en anden siger to osv. når et tal bliver nævnt af 

to deltagere samtidig, begynder teamet forfra

kan jeG få et overBlIk over StrateGIer for leG? jA dA, se side 40

hvIS du vIl lære lIdt om dIn SuBlIme hjerne – hOP til side 52

vIl du lære den kreatIve IndStIllInG at kende Så gå til side 21
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Hvis du vil vide Hvor megeT man skal lege – gå til Side 13
vil du Hellere vide Hvor THe Black e ligger så Se kortet Side 60
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Fire myter om leg

Der er fire myter knyttet til leg. Disse myter har gjort det svært at 
udnytte legens fordele og værdi. Selvom myterne ligner almindelig 
”sund fornuft”, er de faktisk ikke spor fornuftige. 

Fantasi og forestillingsevne er af afgørende betydning for arbejds-
pladsen. Alligevel står myterne om leg stadig i vejen for vores forstå-
else af leg. Her vil vi gennemgå nogle af de mest sejlivede. 

Myterne er:
 1.  Leg hænger sammen med alder – det er noget, børn gør.
 2.  Leg og arbejde er hinandens modsætninger.
 3.  Leg er en overflødig menneskelig funktion, i hvert fald hos 

voksne.
 4.  Leg er uproduktivt (i modsætning til arbejde).

reglerne i denne leg er meget simple: det gælder om, at alle skal være helt stille, tie stille, sidde stille og så videre. 

hvis man siger noget eller rører sig, er man ude af legen
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kendsgerning nr. 1:
Leg har ikke noget med alder at gøre. Nogle mennesker og virk-
somheder bliver ved med at lege hele livet og trodser herved alderen 
samtidig med, at de har det sjovere. 

kendsgerning nr. 2:
Arbejde og leg er ikke to adskilte elementer. De er integrerede – eller 
burde i hvert fald være det! Kun hvis vi integrerer arbejde og leg, 
kan vi fuldt ud udnytte menneskets utrolige potentiale. 

kendsgerning nr. 3:
Leg er den aktive ingrediens i organisatorisk vækst og individuel 
fornyelse. Manglende leg er et tegn på sygdom og negativ vækst. 
I firmaer er manglende leg et forvarsel om unødvendigt bureaukrati 
og intern strid. 

kendsgerning nr. 4:
Vores opfattelse af produktivitet i en videns-, service- og erfarings-
baseret økonomi skal rumme en forståelse af legens betydning, hvis 
vi for alvor vil fremme innovation og vækst. Leg er grundlaget for 
enhver nyskabelse.

Jesper Bove-Nielsen

Stil jer i en rundkreds og lav de sjoveste, skæveste og skøreste grimasser – hvem laver det vildeste fjæs? den der har 

fødselsdag næste gang, er dommer

hvIS du vIl høre hvad leG kan Gøre for dIn orGanISatIon Skal du til side 46

vIl du vIde mere om hvad vokSne kan med leG? gå til side 53
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introduktionSlege

Når to eller flere mennesker mødes, kan de hilse på hinanden med 
et knus, de kan smile, gnide næser, bukke, røre ved hinandens arme, 
nikke eller give thumbs-up. De kan sige ”hej”, ”god morgen”, ”hvor-
dan går det?”, ”hvordan har du det?”, ”respekt” eller ”fred”. 

Men man kan også gøre noget helt andet – man kan lade det 
ukendte blive afsløret i selve mødet. 

hilse-leg
Et venligt ritual men meget mere end blot et håndtryk. Deltagerne 
går rundt mellem hinanden. Ingen må tale. Når to deltagere møder 
hinanden, opfinder de en hilsen, hvor kun hænderne bruges. Man 
må røre ved hinandens hænder eller lade være. Hilsenen kan være 
et V-tegn, det kan være at man aer hinanden blidt på håndleddet, 
eller det kan være, at man sammen klapper tre gange hurtigt efter 
hinanden – kun fantasien sætter grænser. Den fælles hilsen gentages 
tre gange.

Herefter går de to deltagere videre og møder en ny person. Processen 
gentages. 

Legen fortsætter indtil en deltager beslutter, at den er slut.  

hvad kan vi så lære af den historie? 
Prøv det næste gang I har personalemøde, bestyrelsesmøde eller bare 
har inviteret en ny kunde til en uforpligtende snak. Vi vil vædde på, 
at I bliver overraskede over, hvordan dette møde bliver noget ganske 
andet, end I er vant til.
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relativitet, kærlighed og Smerterelativitet, kærlighed og Smerterelativitet, kærlighed og Smerterelativitet, kærlighed og Smerte

vIl du hellere leGe med dIG Selv? gå til side 35 

hvIS du hellere vIl leGe med ord? videre til side 25 eller side 30 

hvIS du hellere vIl leGe noGet helt andet – Så gå til side 38

vIl du hellere leGe med dIG Selv? gå til side 35 

hvIS du hellere vIl leGe med ord? videre til side 25 eller side 30 

hvIS du hellere vIl leGe noGet helt andet – Så gå til side 38

vIl du hellere leGe med dIG Selv? gå til side 35 

hvIS du hellere vIl leGe med ord? videre til side 25 eller side 30 

hvIS du hellere vIl leGe noGet helt andet – Så gå til side 38

vIl du hellere leGe med dIG Selv? gå til side 35 

hvIS du hellere vIl leGe med ord? videre til side 25 eller side 30 

hvIS du hellere vIl leGe noGet helt andet – Så gå til side 38

vIl du hellere leGe med dIG Selv? gå til side 35 

hvIS du hellere vIl leGe med ord? videre til side 25 eller side 30 

hvIS du hellere vIl leGe noGet helt andet – Så gå til side 38

vIl du hellere leGe med dIG Selv? gå til side 35 

hvIS du hellere vIl leGe med ord? videre til side 25 eller side 30 

hvIS du hellere vIl leGe noGet helt andet – Så gå til side 38

vIl du hellere leGe med dIG Selv? gå til side 35 

hvIS du hellere vIl leGe med ord? videre til side 25 eller side 30 

hvIS du hellere vIl leGe noGet helt andet – Så gå til side 38

vIl du hellere leGe med dIG Selv? gå til side 35 

hvIS du hellere vIl leGe med ord? videre til side 25 eller side 30 

hvIS du hellere vIl leGe noGet helt andet – Så gå til side 38

vIl du hellere leGe med dIG Selv? gå til side 35 

hvIS du hellere vIl leGe med ord? videre til side 25 eller side 30 

hvIS du hellere vIl leGe noGet helt andet – Så gå til side 38



kunStneriSke lege

Introduktion

kunst – en leg
Al kunst er en leg. Det er reglerne for legen, der ofte går ubemærket 
hen – og den vægt kunstnere normalt lægger på deres friheder di-
straherer fra de begrænsninger, som de arbejder inden for. Men det 
er de regler eller begrænsninger, som værket er skabt inden for, som 
giver styrke til kunsten og kunstneren. Og når kunstnere gør oprør 
mod reglerne, søger de ikke absolut frihed, de opfinder simpelthen 
en ny leg med nye regler. Udviklingen af Centralperspektiv var en 
leg opfundet i det 15. århundrede og foregik inden for et bestemt 
sæt af regler - der førte til opfindelsen af fotografiapparatet - pludse-
lig kunne man se verden enøjet (kameralinsen) og kortsynet (lukke-
tiden). Kubisme er en anden leg opfundet i det 20. århundrede. Den 
foregår også inden for aftalte regler. 

Som den amerikanske koreograf Paul Taylor en gang sagde om det 
at lave en ballet: ”Du giver dig selv nogle enkle begrænsninger, og 
gør derefter det bedste du kan.” 

Kunstneriske lege begynder, når deltagerne får et mål og et par 
enkle begrænsninger på vej til at nå dette mål.

14



15

En kunstnerisk leg bør fremlægge en udfordring, der vil engagere 
både den mest selvsikre og den mindst selvsikre deltager. Da disse 
skabende lege er designet til at være tilgængelige for alle uanset 
evner og alder, er målet for en kunstnerisk leg for det meste simpelt. 
Men simpelt betyder ikke let. 

Hvor lang tid der er til rådighed eller beregnet til at gennemføre en 
kunstnerisk leg, er en vigtig overvejelse. Sommetider skal legen være 
skræddersyet til det bestemte stykke tid, der er til rådighed. 
Andre situationer kræver en leg, som giver deltagerne mulighed for 
at udføre et værk vidunderligt langsomt eller vidunderligt hurtigt. 

Hemmeligheden bag en kunstnerisk leg ligger i at stille spørgsmål, 
der giver deltagerne mulighed for at afklare og forfølge deres egne 
ideer, og ikke i at komme med forslag til deltagerne. At lede en kunst-
nerisk leg indebærer også at yde teknisk rådgivning og ekspertise.

vIl du leGe med ord Så gør det På side 30

hvIS du vIl have opSkrIften på malerIet I BaGGrunden Så se side 58
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at lege med døden

Tyrefægtning er en grusom og fantastisk 
leg, som går meget langt tilbage i tiden, 
og som spanierne er bedre til end nogen 
andre. men det er også en farlig kamp, 
hvor vi må beundre i lige høj grad mand 
som dyr. 

lad mig forklare dig, hvordan det foregår: 
om lidt vil en af portene til tyregården 
springe op, og der vil komme en flot sort 
tyr blændet af det pludselige lys. det er et 
uforglemmeligt øjeblik at se dette stolte 
og vilde dyr forstå med sit instinkt, hvad 
det er for en leg, det er prisgivet til og 
med højt hoved og levende øjne gøre klar 
til kamp. 

Picasso

vIl du have en ny BoG Inden det er for Sent? gå direkte til side 62

foretrækker du fISk fremfor flodheSt? gå til side 59

alle skal tænke på et dyr. på 1 2 3 nuuuuu skal I mime dyret. mens I mimer skal I gætte, hvilke dyr hinanden er
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FirmalegenS 10 bud 

1. Du kan ikke lege magten væk.
2.  Det er en god ide at tale om, om det er en god leg, man leger. 
3.  Det er en god ide at tale om, hvad man forventer sig af legen, 

inden legen går i gang. 
4.  Selv om det måske kunne være rart at glemme en gang i mel-

lem, så husk at medarbejderne også har relationer til hinanden, 
når der ikke leges. 

5.  Pas på med at sætte medarbejderne i en situation, hvor de 
hverken kan sige nej til legen – det er jo bare en leg! – eller ja til 
legen (fordi de skal give mere af sig selv, end de har lyst til.)

6.  Sjove lege må aldrig ende i latterliggørelse. 
7.  Vær sikker på, at alle forstår legens regler og formålet med 

legen. Det er bare meget sjovere på den måde!
8.  Når leg nu ikke bare er leg, så husk at lege bør bidrage med 

noget positivt i organisationen. (Og det gør ikke noget, at man 
griner sammen en gang i mellem). 

9.  Tilpas altid leg til situationen. (Vi har vist alle været til det bryl-
lup, hvor onkel Jørgen fortæller fuldehistorier fra sidste besøg 
på Hjallerup Marked, mens brudens far tårekvalt fortæller om,  
hvor stor hans lillepige pludselig er blevet …).

10.  Det er en god ide, at gamemasteren tager de 10 bud alvorligt. 
(Ellers kunne det sådan set være lige meget).

alle stiller sig i en cirkel. en sender et klap den ene vej. personen der står til den side, sender klappet videre ved også 

at klappe videre i samme retning. klapper personen to gange, sendes klappet i modsat retning. klapper man forkert 

eller er for langsom, går man ud. find selv på flere regler
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Man kan læse om lege og organisationer hos en masse kloge folk. 
Som du sikkert efterhånden er klar over, er leg ikke bare leg og det 
at lege når, man er på arbejde, er ikke bare det at lege, når man er på 
arbejde. 

Leg handler præcist om at turde springe ud i det ukendte, men det 
er ikke det samme som at lukke øjnene og krydse fingre for, at man 
lander blødt. Hvis leg skal være lærerigt, forandrende og frem for alt 
sjovt, er det vigtigt med en grundig forberedelse. (Proper Prepara-
tion Prevents Piss Poor Performance) Legen skal tages alvorligt, for 
det er et kraftfuldt værktøj, du har fået i hænderne. 

hvad kan vi så lære af den historie?
At overholde legens 10 bud er ikke sådan lige til. Lege kræver mod. 
Når musikken stopper kræver det mod - måske endda masser af 
mod - at hoppe op og dele en lille taburet med hende fra bogholde-
riet, som man altid har været lidt bange for. Det kræver mod at begå 
fejl. Og måske kræver det endda endnu mere mod at turde lære af 
sine fejl. De ti bud kan være et skridt på vejen. God tur.

hvIS du vIl have et overBlIk over leGenS udvIklInG 

oG hIStorIe Så se skemAet side 49

vIl du vIde mere om hvIlket mIljø leGen Skal have 

for at trIveS? gå til side 21

deltagerne står i en rundkreds og skal sende lyde til hinanden. hvis man sender lyden til én, som står til venstre eller 

højre for sig, siger man ”ZIp”. Sendes lyden til én overfor sig, siger man ”Zap”. nægter man at modtage en lyd, siger 

man ”doInG”
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”hvis ens knæ ikke er grønne af 
græs, når man skal i bad, bør man 
tage sit liv op til revison.” 

Bill Watterson

vIl du male et BIllede Sammen med dIne kolleGer? gå til side 14

trænGer du tIl en udfordrInG Så Prøv side 28 

Se flere leGeopSkrIfter på side 32 
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den kreative indStilling

Ideer, innovation og kreativitet trives kun i et positivt miljø. Derfor 
er den kreative indstilling vigtig. Et ”nej” afføder ikke forandring og 
udvikling. 

den kreAtive idePrOces

1. den kritiske fase
Her formuleres åbningsspørgsmålet. For eksempel: ”Hvad skal der til, 
for at borgerne altid har en positiv oplevelse af at komme i ældrecentret? 

2. den kreative fase
Personerne udvikler idéerne, alle idéer mødes med et ”JA, og …”. 
Der arbejdes på tid. En deltager er referent.

3. den kritiske fase
De enkelte idéer vurderes, og deltagerne bliver enige om hvilken
 ide, der har størst potentiale.

Processen kan gentages flere gange

Tak til Ernest Holm Svendsen

fordelene ved at leGe fInder du på side 26

vIl du lære hvad du kan BruGe den kreatIve IndStIllInG tIl? gå til side 37

• Du er nysgerrig, åben, aktiv, begejstret
•  Du siger ”Ja, og…” og videreudvikler dine legekammeraters 
   ideer – også de tåbelige
• Du smitter med entusiasme og udogmatisk tænkning 
• Du er målbevidst frem for målrettet
• Du går efter den gode energi

deltagerne deles i mindst 3 hold. et er pærer, et andet er bananer, et tredje er æbler. Stole står i en rundkreds, så alle 

undtagen én kan sidde ned. denne person skal finde en tom stol. hvis personen siger ”pærer”, skal alle pærerne bytte 

plads. Imens kan personen finde en tom stol. den næste uden stol er den. Siger man ”frugtsalat” bytter alle plads
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hvorFor lege?

Et svar er: Fordi det er morsomt. 

De legende bliver opslugt, de koncentrerer sig, de improviserer og 
griner. De nyder at træne kroppen og sjælen – at lege mellem iagt-
tagelse, dømmekraft, hukommelse, dygtighed og samarbejde. 

På den ene side virker det meningsløst at samle marmorkugler op 
med fødderne eller at fare vild i en storby på jagt efter den bygning, 
man har fået udleveret et halvt foto af. 
På den anden side er det ikke mere meningsløst end det intense stu-
dium af udskårne brikker på et kvadratisk bræt – også kaldet skak. 
Det er netop sådanne ”unødvendige” aktiviteter, hvor deltagerne 
yder deres absolut bedste, der kan give den største glæde.

Et andet svar er: Fordi leg sætter mennesker i stand til at opdage 
eller genopdage deres kreativitet. 
 
At undervise i tekniske færdigheder kender man til både inden for 
kunst, videnskab og håndværk. Men undervisning i eller videre-
givelse af kreativitet er et relativt ukendt fænomen. Det antages 
ofte, at de kreative mennesker er en undtagelse i vort samfund, og 
faktisk er målet med megen indlæring at sikre, at vi bliver ved med 
at se tingene på den måde. Men kreativitet kan sagtens læres. Det 

deltagerne holder hinanden i hånden i en rundkreds, undtagen én person (kluddermor) som sendes uden for døren. 

alle i kredsen kludrer sig nu sammen uden at give slip på hinanden. kluddermor kommer ind, når deltagerne råber 

”kluddermor”. kluddermor skal nu prøve at filtre deltagerne fra hinanden, uden at kredsen bliver brudt
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kræver bare en anden undervisning. Lege kan vise – som især små 
børns kunstneriske udtryk altid viser – at alle mennesker er kreative. 
Opfordringen til at udtrykke sig fuldstændig frit virker ikke altid 
tiltrækkende. Faktisk virker det skræmmende på mange. Men lege 
der kræver, at de legende skal skabe kreative løsninger på tilgænge-
lige og afgrænsede problemer, kan genskabe den kreative selvtillid. 

Et tredje svar er: Fordi leg får os til at gøre nye ting.  

Tyve legende mennesker vil skabe tyve forskellige løsninger på det 
samme problem. Legende der bliver konfronteret med et problem, 
de ikke er stødt på eller har tænkt over før, vil finde løsninger, der 
overrasker både dem selv og andre. Gamle problemer kan hvis de 
angribes fra nye vinkler, frembringe nye løsninger. Leg kan i høj 
grad være en kilde til udforskning og nyskabelse.

Et fjerde svar er: Fordi intet er mere vigtigt end at lege. 
 
Vi er – som vi af og til bliver mindet om –  hvad vi spiser. Men vi er 
også de lege, vi leger. Og måske har leg en dybere og mere vedva-
rende indflydelse på os, end vi tror?

hvIS du tror leG kun er for Børn Så bliv klOgere På side 10

har du lySt tIl at Se en opSkrIft på leG? få en smAgsPrøve På side 32

hvIS du har lySt tIl at lære mere om, hvad kreatIvItet er så gå til side 29

deltagerne sidder i en rundkreds med lukkede øjne. en vælges til at gå rundt om kredsen og vælge en morder, resten 

af deltagerne er detektiver. deltagerne åbner øjnene, og morderen skal forsøge at myrde detektiverne ved at blinke til 

dem. Bliver man myrdet, skal man lægge sig ned. den detektiv der afslører morderen, må vælge næste morder
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at lege med ord For at Finde på nye idéer

”Tænk i alle tilfælde”, sagde Pippi drømmende, ”tænk at jeg har 
fundet på det. Mig og ingen anden”.

”Hvad har du fundet på”, undrede Tommy og Annika sig. Det over-
raskede dem ikke det mindste, at Pippi havde fundet på noget, for 
det gjorde hun altid, men de ville vide, hvad det var. 

”Hvad har du egentlig fundet på, Pippi?”

”Et nyt ord”, sagde Pippi og kiggede på Tommy og Annika, som om 
hun først nu havde fået øje på dem. ”Et spritnyt ord”. 
”Hvad for et ord?”, sagde Tommy.

”Et rigtigt godt ord”, sagde Pippi, ”et af de bedste, jeg har hørt”.

”Sig det nu”, sagde Annika.

”Spunk”, sagde Pippi triumferende.

”Spunk”, sagde Tommy. ”Hvad betyder det?”

”Om jeg bare vidste det”, sagde Pippi. ”Det eneste jeg ved er, at det 
ikke betyder støvsuger.”

Vær ikke bange for at finde på egne ”spunk-ord”. Hvis du leger med 
ordene, får du måske nye idéer…

hvIS du er klar tIl at leGe en helt anden SlaGS ordleG 

med dIne kolleGer Så få OPskriften På side 30

fInd pIppIS fIne feStSko På side 48

to personer finder sammen i et par, hvorefter de skal prøve at få en dialog i gang. man må ikke bruge ord, hvor der 

indgår et bogstav, som man har aftalt inden 
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InnovatIonsflodens udsprIng
 

”Hvis virksomhederne kunne inddæmme 
innovationen allerede ved dens udspring 
i stedet for at vente til længere nede ad 
floden, hvor den konstant er blevet mere 
og mere udvandet, ville det indebære 
en betragtelig fordel for de pågældende 
firmaer” 

Matthews og Wackler

deltagerne stiller sig på en linie foran gamemasteren. de skal gentage gamemasterens bevægelse, hvis han siger ”ja” 

men ikke hvis han siger ”nej”. man dømmes ude, hvis man begår fejl. der leges videre, indtil der kun er én deltager 

tilbage
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2-3 deltagere tages til side, og får besked på at mime et sted, som alle kender. for eksempel frisørsalon, butik eller 

skole. når de andre gætter, skal de ikke sige det, men i stedet rejse sig og mime med. legen fortsætter, indtil alle 

mimer med

hvIS du tror det hele er noGet vI fInder på kan du få et SlaGS  

overBlIk over legens histOrie På side 49

vIl du læSe mere om InnovatIon oG kreatIvItet så se side 21
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Hvis du vil Have eT Tip Til Hvordan man Holder Hjernen i gang så Se Side 9 
Har du lysT Til aT få inspiraTion Til  Hvad man kan lege med? Se Side 34
Hvis du vil Have eT Tip Til Hvordan man Holder Hjernen i gang så Se Side 9 
Har du lysT Til aT få inspiraTion Til  Hvad man kan lege med? Se Side 34
Hvis du vil Have eT Tip Til Hvordan man Holder Hjernen i gang så Se Side 9 
Har du lysT Til aT få inspiraTion Til  Hvad man kan lege med? Se Side 34
Hvis du vil Have eT Tip Til Hvordan man Holder Hjernen i gang så Se Side 9 
Har du lysT Til aT få inspiraTion Til  Hvad man kan lege med? Se Side 34
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kreativitet

”kreativitet er defineret som evnen til at 
tænke uden for de rammer, vi normalt 
holder os inden for. en opfindelse opstår, 
hvis ens kreativitet fører til en nyskabelse. 
opfindelser er således en mulig konse-
kvens af kreativitet. 

men det er jo ikke altid, at kreativitet 
fører til opfindelser. nogle gange sker det 
ikke. andre gange er vi kreative for krea-
tivitetens egen skyld – fordi det har værdi 
i sig selv. 

kreativitet er en måde at tænke på. opfin-
delser manifesteres, når denne tænkning 
fører til forandringer i praksis.”

Ernest Holm Svendsen

vIl du vIde noGet om hvorfor Børn leGer? gå til side 51 

vIl du have en kreatIv IndStIllInG Skal du gå videre til side 21

deltagerne stiller sig en og en overfor hinanden og mimer, at de har en bold, som de kaster til hinanden. de kan kaste 

forskellige slags bolde: hoppebold, tennisbold, håndbold, basketball, meGet stor bold. man griber makkerens bold, 

den forandrer størrelse og kastes tilbage. til sidst spiller alle ”bold” i en stor rundkreds med den samme bold
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puSh poem – det legende digt

Et push poem åbner for nye indsigter. Et push poem er et stem-
ningsbillede, som sætter ord sammen i overraskende billeder og giver 
mulighed for nye refleksioner gennem leg.

Opskriften på det gode push poem
Sedler med et enkelt bogstav trækkes fra en skål. Der skal være så 
mange sedler, at hver deltager kan trække tre sedler og gerne flere, 
hvis digtet skal være langt, eller der er få deltagere. Der bliver lige 
så mange ord i digtet, som der er sedler i brug. Der må ikke være 
for mange ”svære” bogstaver på sedlerne, men et par stykker må der 
gerne være.

Der udnævnes en push poem-facilitator, som igangsætter og skriver 
ordene ned.

En tilfældigt udvalgt person starter med at lægge et af sine bogsta-
ver på bordet og sige et ord, der starter med bogstavet (f.eks. S for 
slange). Derefter går turen videre til den næste person i omgangen. 
Han eller hun lægger på tilsvarende vis et bogstav og siger et ord.
Hvis en deltager går i stå, finder man i fællesskab på et ord.

Push poem:

Dén Citroen griner aldrig

Højrøstet, vred raser drengen

Zanzibar imiterer nøgenbadning

Optimistisk, ærværdig, fandenivoldsk maskine

Ægte udstyret wroom-lyd

Ergo.

Sæt jer ned. luk øjnene, sænk skuldrene og træk vejret dybt. Sid helt stille i 2 minutter, og mærk din egen 

vejrtrækning
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Før man lægger et bogstav, kan man vælge at sætte et tegn – punk-
tum, komma, udråbstegn, tankestreg, spørgsmålstegn osv. Men 
man kan ikke sætte tegn efter sit eget ord.

Når alle sedler er brugt, er legen fuldført, og et nyt digt er kommet 
til verden!

Push poem kan også leges med en overskrift. Fokuseret. Så udar-
bejdes digtet med denne overskrift in mente. For eksempel ”bruger-  
indflydelse”, ”Team A”, ”solidaritet” etc. 

Push poem med overskriften ’leg’:
Levende lege betager begejstrer.
Læskende pipeline leger i gården får undrer sig tænker.
Legen begynder Cirkus Benneweis.
Lad ikke nonnerne overdrive legen livligt.
Legen ønsker gennemgående kategorisk større jubel.
Lærende.
Elektrisk ambitiøs JA kendetegner. 
Livet prædikerer rigeligt åbenhed kapow.
Lovende hurtig kampklar super dvask.

hvad kan vi så lære af den historie?
Det er med et push-poem som med god litteratur. Du ved ikke, 
hvad du får, men vover du fordybelsen og overgiver dig, ligger over-
raskelsen og erkendelsen lige om hjørnet. Prøv det, men pas på ikke 
at blive afhængig.

her kommer du Ikke tIl at SIdde ned oG kede dIG: side 42  

Se alt det du kan leGe med på side 34

Stå med spredte ben. Bøj dig ned, og rør dine tæer. Bliv der i 5 sekunder. Stræk dig så højt du kan. hold det i 5 

sekunder. Gentag 10 gange
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Synkronlege

At være sammen med andre som del af et team – i dyst mod et 
andet team – er en af glæderne ved leg. Traditionelle lege hvor del-
tagerne mødes på denne måde kræver, at de forskellige deltagere ud-
fører forskellige aktiviteter eller opgaver på samme tid for at opnå et 
fælles mål. Et hold vinder, og resten står tilbage som legens tabere.

Synkronlege bringer også deltagerne sammen. Men i synkronlege er 
målet for de forskellige aktører at udføre nøjagtig de samme aktivi-
teter og opgaver på nøjagtig samme måde og på nøjagtig samme tid. 
Der er ingen modstandere, der skal besejres. Det lyder simpelt - men 
er i virkeligheden en stor udfordring.

den synkrone ”schönberg-leg”
I den ene del af rummet er to deltagere frustrerede men beslut-
somme i deres forsøg på at løbe synkront på stedet. I en anden del af 
rummet prøver fire deltagere at blive enige om en sang, de vil synge 
i kor. Tæt ved lykkes det næsten en kvartet at klappe forskellige 
rytmer på nøjagtig samme tid. Alt sammen uden brug af ord. 

Alle deltagere har de samme seks opgaver at udføre: Løb 25 skridt 
på stedet; syng et vers af en sang; udarbejd en simpel dansebevægel-
se og gentag den 5 gange; vælg en kort rytme og klap den 11 gange; 
træk vejret dybt ind og ud 7 gange; sig ordene ”at lege er …” og 
afslut denne sætning efter eget valg. Ingen må tale undervejs i legen.

Deltagerne begynder legen ved at udføre de seks opgaver på egen 
hånd i vilkårlig rækkefølge. Når de enkelte deltagere har afsluttet 
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opgaverne, går de sammen i par. Hvert par bliver enige om, hvordan 
de vil udføre hver enkelt opgave. Hver opgave gentages, indtil den 
kan gøres synkront. Ved løb på stedet betyder det for eksempel, at 
man starter og slutter i samme position og på samme fod; at løfte 
knæene til den samme relative højde, holde samme rytme; alle 
bevægelser med arme, hoveder og kroppe foregår samtidig med en 
fælles kvalitet i bevægelsen. 

Par som har udført opgaverne synkront og med rette kvalitet, går nu 
sammen og danner grupper af fire. Når grupperne af fire har udført 
opgaverne, dannes grupper med 8 personer. Og endelig danner de 
to grupper af otte en gruppe af seksten. Og når gruppen af seksten 
er nået til enighed og har udført alle de seks opgaver i fællesskab, er 
der grund til både fest og refleksion. 

hvad kan vi så lære af den historie?
Legen illustrerer, hvordan koordination og samarbejde fordrer fæl-
les sprog, beslutning om hvad der skal koordineres, beslutning om 
hvem der er ansvarlig for koordineringen og så videre.

PS: Legen er oprindelig kendt som ”Schönberglegen” på grund af sam-
menhængen mellem legens struktur og komponisten af samme navns 
innovative musikalske kompositioner. 

få det hele Sat I relIef på side 13

kender du endnu Ikke konSekvenSBereGnInG? skynd dig til til side 50
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at lege med …

hvIS du vIl Se et par rIGtIGe leGeSko Skal du se side 48

vIl du lære en forhIndrInGSBaneleG? kOm med til side 38

rejs jer. løft armene så højt op I kan. helt op på tæerne. Stræææk arme og fingre. træk vejret dybt ind, og hold 

strækket i hele 10 vejrtrækninger

sig selv

maden

ilden

bolde

ord

livet

døden

Følelserne

Formen

hinanden

Fantasien

Farver

musikken

kunsten

dyr

andre

afføringen

tankerne

modspillerne vanerne
Sproget

grinet

bestikket

Stolene

tøjet

opskriften

reglerne

rollerne

kollegaerne

mudder

magten
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Slå Sten-SakS-papIr for at komme vIdere I BoGen 

Slår du Sten så gå til side 12 

Slår du SakS så gå til side 38 

Slår du papIr så gå til side 10

Go´ fornøjelSe
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leg en vogn

legen sætter sig ind i en taxa,  
chaufføren spørger: 

 
”Hvor skal du hen?”

 
legen svarer:  

”Det er lige meget. 
Der er brug for mig  

alle steder”

hvIS du hellere vIl leGe et lIG Så kør til side 17

vIl du med en tur ned ad floden Så sejl til side 26

vIl du høre om en leG hvor man Skal Stå op? gå til side 42

vIl du vIde hvad SynkronleGe Går ud på? kig fOrbi side 32-33

her er alt det man kan leGe med På side 34

Stå med spredte ben. lav 10 store armsving, mens du tager dybe indåndinger og bøjer let i knæene
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vil du vide Hvorfor deT ikke kun er Børn og Barnlige sjæle der leger? gå til Side 10
Har du Brug for aT more dig? Skynd dig til Side 22
vil du undgå mere vand Så FortSæt til Side 56
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ForhindringSbanelege

Der er ofte forskel på at gøre noget så godt som muligt og på at gøre 
noget så hurtigt som muligt.

Traditionelle forhindringsbaner skal typisk afsluttes så hurtigt som 
muligt. I teams eller enkeltvis konkurrerer man om at fuldføre løbet 
hurtigere end konkurrenterne. Du præmieres ikke for at fuldføre lø-
bet mest graciøst, mest fantasifuldt eller med de bedste færdigheder.

Hvordan vil du bygge en forhindringsbane, hvis du skal:
 •  Stille overraskende udfordringer?
 •  Fokusere på turen gennem banen snarere end på hastigheden?
 •  Sætte deltagernes kommunikation, observation, refleksion og 

sanser i centrum?

hvad kan vi så lære af den historie?
Læg hovedet i blød, opfind en leg og se, hvad der sker undervejs. 
Hvis du får blod på tanden, kan du måske også opfinde lege indenfor 
kategorierne: Invitationslege, inklusionslege etc. 
I så fald hører vi gerne fra dig.

vIl du leGe StoleleG med oS Så kOm med til side 43

er du træt af at leGe Så luk BoGen oG kOm igen en Anden gAng

hvIS du vIl Se flere leGeopSkrIfter Så gå til side 32

manGler du InSpIratIon tIl hvad man kan leGe med? se side 34
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uFejlbarlighedSlege

Konsekvensen af at lave fejl i en leg er ofte negativ. Deltagere som 
har lavet en fejl straffes, og undertiden kræves det, at de trækker sig 
ud af legen.

Konsekvenserne af at lave fejl i lege kan imidlertid være positive. 
Legens væsen kan være sådan, at fejltagelser kan ændres til mulig-
heder. Ufejlbarlighedsleges struktur er baseret på to modsatrettede 
aktiviteter. Deltagerne begynder at lege en leg baseret på en gentagen 
aktivitet. Når en deltager laver en fejl, forlader deltageren legen for at 
foretage en anden aktivitet. Når denne aktivitet er afsluttet, vender 
deltageren tilbage til gruppen og deltager igen i den oprindelige leg.

et billede af en blomst – en ufejlbarlighedsleg
Et billede af en blomst er ved at blive skabt af en gruppe af delta-
gere. Alle deltagere startede legen ved forsigtigt at rejse og sætte sig 
med et bræt balancerende på hovedet. Når en deltager taber brættet 
på gulvet, går vedkommende over til tavlen og laver en kridtstreg 
hen imod skabelsen af en blomst. 

Deltageren vender derefter tilbage til sin plads, sætter brættet på 
hovedet og begynder igen langsomt at rejse og sætte sig. Legen er 
nonverbal.

Legens slutning bestemmes af deltagerne eller af en ”gamemaster”. 

hvad kan vi så lære af den historie?
En frugtbar vildfarelse er bedre end monotone gentagelser.

hvIS du vIl Se ekSempel på at en fejl (eller manGe) Ikke ødelæGGer leGen Så se side 52

IntroduktIonSleGe kan du lære På side 12

tør du leGe med maGten så gå til side 7



den der har fødselsdag næste gang skal finde på en leg i 2 minutter
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Fem Strategier til legen

Der findes mange forskellige lege, men det er ikke ligegyldigt, hvad 
man leger. Man skal vælge den rigtige leg til det rigtige formål. 
Isbryder-lege kan bruges i en snæver vending, når mennesker som 
ikke kender hinanden, bringes sammen. Terapi-lege (det er ikke et 
ord, vi har fundet på) giver selvtillid, og kan styrke samarbejdet. 
Team-lege skaber samhørighed og grundlag for at løfte i flok. 

Kigger man udover lege-landskabet, er der dog nogle mønstre i de 
forskellige typer af lege. I bogen ”Legende magt” har professor Niels 
Åkerstrøm Andersen kigget på mere end 3000 forskellige lege. Af de 
forskellige lege-strategier er nogle særligt værdifulde at fremhæve. 

Inden du kigger nærmere på stikordene ved de forskellige strategier, 
er det ikke så tosset at repetere legens 9. bud på side 18 (og kig bare 
en ekstra gang på de andre, når du nu alligevel er der). 



tag en pen i munden og skriv dit navn, mens du har hænderne på ryggen
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isbryder-strategien
Mål: At skabe nye relationer

terapi-strategien
Mål: At arbejde med selvværd og identitet

sjov og attitude-strategien
Mål: At skabe en atmosfære hvor medarbejderne har det sjovt

teamdannelse-strategien
Mål: At skabe dynamiske og produktive teams

forandringsledelse-strategien
Mål: At udvikle og forandre organisationen ved at udnytte og 
udvikle de menneskelige ressourcer

hvIS du vIl vIde hvad du Skal være SærlIGt opmærkSom på ved leG gå til side 18

tror du at leG kun er for Børn? gå til side 9 
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den omvendte Stoleleg  
– en inkluSionSleg

24 stole er placeret tilfældigt på gulvet. 24 personer står stille ved 
siden af stolene. Musikken begynder, og deltagerne begynder at 
danse. Mens deltagerne danser, rører de ikke stolene. Musikken 
stopper, og hver deltager sætter sig op på en stol og sidder helt stille.

Musikken begynder igen, deltagerne forlader deres stole og danser 
videre. Mens de danser fjernes en enkelt stol. Når musikken stop-
per, er der nu en stol mindre – men stadig 24 deltagere. To deltagere 
mødes derfor og deler én stol. Musikken og dansen begynder igen, 
og endnu en stol fjernes. Når musikken stopper denne gang, skal 24 
deltagere arrangere sig, så de kan sidde stille på 22 stole.

Legen fortsætter, mens antallet af stole mindskes hver gang musikken 
stopper. Små grupper af deltagere begynder at balancere sammen på 
to eller tre stole, når musikken stopper. Legen fortsætter indtil hele 
gruppen – ved at balancere, løfte og støtte hinanden – står bemærkel-
sesværdigt som en menneskelig skulptur på blot fem stole.

Legen kan også leges med tæppefirkanter, viskestykker eller lignende 
placeret tilfældigt på gulvet. 

hvad kan vi så lære af den historie?
Ved at vende op og ned på en klassisk leg kan alle se, at vejen til 
inklusion og fællesskab går via samarbejde.

hvIS du vIl lære mere om InkluSIonSleGe så se side 54 

hvIS du hellere vIl leGe med dIG Selv Skal du gå til side 35
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rejSelege

Livet er i sig selv en rejse, så det er ikke overraskende, at mange lege 
stiller deltagerne udfordringer, som er baseret på det at rejse. 

I kinaskak konkurrerer deltagerne om at være den første til at rejse 
på tværs af en spilleplade. I Matador konkurreres der om at rejse 
rundt på brættet på den mest lukrative måde. Der er computerspil, 
hvor deltagerne udfører farlige rejser gennem krigszoner. Og der er 
et helt felt inden for traditionelle olympiske ”lege”, hvor deltagerne 
konkurrerer om at være den hurtigste rejsende på banen – fra sprint 
til maraton, fra stafetter til kapgang.

I denne rejseleg udsættes rejseselskabet for en udfordring, som de 
må håndtere på bedste vis.

rejseleg
Deltagerne skal rejse på tværs af et rum. De må kun træde på måtter 
på deres rejse. Det er vigtigt, at man som udgangspunkt står ret tæt 
sammen på måtterne. Det kan betyde, at der for eksempel kun er 
fem måtter til en gruppe på ti deltagere.

Gruppen bruger først tid på at udarbejde den måde, hvorpå de vil 
rejse. De må ikke tale sammen – hverken under planlægningen eller 
selve rejsen. 
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En gruppe kan for eksempel rejse på denne måde: 

Alle måtter på nær én placeres på gulvet, og deltagerne fordeler sig 
på dem. Legen igangsættes. Den sidste måtte placeres på gulvet 
foran gruppen af deltagere, og de flytter sig alle fremad mod målet. 

Rejsen stopper pludseligt, hvis en deltager kommer til at berøre 
gulvet. Personen reagerer nu ved at klappe en rytme. På dette signal 
holder alle aktørerne i gruppen pause, og hæver derefter langsomt 
hænderne til det højeste punkt, de kan nå, før de langsomt sænker 
dem igen og genoptager rejsen.

Legen slutter, når hele gruppen er ankommet til rejsedestinationen i 
den anden ende af rummet.

En anden gruppe af otte deltagere rejser måske på samme tid på 
tværs af rummet ved hjælp af de samme måtter og under de samme 
grundregler, men udvikler en anden måde at rejse på.

hvad kan vi så lære af den historie? 
At samarbejde kræver, at man løser udfordringer med de forhånden-
værende midler. Hvis ingen af deltagerne kan synge, er det en dårlig 
ide, at rejseselskabet ønsker at synge. Har du tænkt over, hvordan 
det kan være, at et samarbejde indimellem ikke bærer de frugter, 
som du havde håbet på fra begyndelsen? 

vIl du Se flere leGeopSkrIfter så gå til side 32 

vIl du med ud at Sejle Så kOm med til side 27



What’S in it For me?

Legen er ikke en tryllestav, som forvandler din organisation til et 
innovations-Mekka. Men legen kan være en god begyndelse. Leg kan 
ændre grundstemningen på din arbejdsplads. Det vil tage tid og en hel 
del arbejde, men til gengæld kan gevinsterne være overraskende store.

For den enkelte medarbejder skaber leg mulighed for: 
 •  Udladning af overskydende energi
 •  Ventil for negative impulser og tanker
 •  Genopladning af energi
Sidst men bestemt ikke mindst er det en øvelse for dine medarbejdere 
i at leve op til kravene i det moderne omstillingskrævende arbejdsliv. 

Legen giver mulighed for at bevæge sig uhindret mellem fortid, 
nutid og fremtid: At fantasere, innovere, øve og skabe. Legen giver 
fri adgang til kreativ og produktiv tankevirksomhed. Uanset alder, 
køn, position, indkomst, race og religion giver legen deltagerne:

 •  Evnen til at frigøre sig fra tid og rum – det er naturens måde at 
hjælpe os med at foretage rejser i tiden på

 •  Et sted eller rum, hvor man kan eksperimentere med nye og 
gamle ideer, tanker, følelser og færdigheder

 •  En chance for at frigøre sig fra selvcentrerede ambitioner og ideer
 •  En uudtømmelig kilde til selvmotivation

Legen kan sætte kreativitet og fleksibilitet i centrum af dit arbejdsliv 
for en stund. Leger I ofte og målrettet, vil I måske opdage, hvordan 
stemningen langsomt forandres på arbejdspladsen. 

Fantasien får et nyt rum.

tell me more … side 8

hvIS du tænker: ”det lyder jo alt Sammen meGet Godt 

men jeG kommer jo tIl at lIGne et fjolS!” gå til side 6 
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en begynder at fortælle en historie: ”der var engang …”. den næste person fortsætter historien. Således udvikler 

historien sig mere og mere, efterhånden som flere og flere lægger en ny del til
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vIl du have leGeopSkrIfter? gå til side 38 

hvIS du vIl læSe de 4 myter om leG Så sPring til side 10-11

vIl du prøve en InkluSIonSleG Så gå til side 54

trænGer du tIl et overBlIk over leGeland? få det På side 60-61

hver deltager skriver 3 ting om sig selv på 3 forskellige sedler for eksempel yndlingsfarve, livret, favorit tv-vært osv. 

deltagerne sidder rundt om bordet. Sedlerne placeres i en bunke midt på bordet, og man skiftes til at tage en seddel 

og læse den højt. nu skal man gætte, hvem der har skrevet sedlen. legen slutter, når der ikke er flere sedler

Niels 
Åkerstr

øm Andersen
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konSekvenSberegning

Når leg og kreativitet – som en forudsætning for ideudvikling 
og nytænkning – bliver undertrykt af ønsket om at udvikle mere 
konkrete og målbare kompetencer, hvornår kan vi så forvente, at 
Danmark bliver et af verdens mest innovative samfund?

har du aldrIG prøvet at leGe en InkluSIonSleG? skynd dig til til side 54

hvIS du vIl have et overBlIk over leGeland Så se side 60-61

rejs jer. løft armene så højt op, I kan. heeelt op på tæerne. Stræk arme og fingre. træk vejret dybt ind. hold strækket 

i 10 hele vejrtrækninger
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hvIS du vIl Se en rIGtIG prInSeSSeSko? sPring til side 48

BeSøG pIppI på side 24

Fa-ar, hvorfor  
skal børn egentlig 

altid lege?

Fordi det udvikler  
børns fantasi og tænkning.

Og fordi leg lærer børnene at skabe 
historier sammen og at håndtere 
forskelligheder. Men mest af alt 

fordi det er sjovt. 

alle sidder i en cirkel. en person finder på en sætning og hvisker den til sidemanden, der hvisker den videre. når 

sætningen er kommet hele vejen rundt, hører man, hvad sætningen nu er blevet til
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Slev om bgotsvarene såtr
hlet og aledles frokret vil
din slubime hjrene allgieevl
sakbe mneing, når brae
frøtse og sditse bgotsav såtr
korrket.

hvIS du vIl vIde, hvad du kan Gøre for at holde hjernen unG så gå til side 20

vIl du høre om tInGene, Som de I vIrkelIGheden er? se side 57

tag nogle tennisbolde og find et sted med god plads. Stil jer op, og kast tennisboldene til hinanden. ja – bare det!
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”den, der har leget mest, når han dør, 
vinder.”
 

leg er ikke kun en adFærd

”leg er ikke kun en adfærd, vi finder hos 
børn. kreative mennesker fortsætter med 
at lege livet igennem – ligesom virksomhe-
der, der værdsætter kreativitet og radikal 
innovation. 
legen er et universelt træk ved det ska-
bende, ved det levende.” 

Jesper Bove-Nielsen

hvIS du vIl Sprede Glæden ved leGende adfærd Så 

Gå efter den ekstrA bOg På side 62

manGler du en leGeopSkrIft? Prøv side 39

Start med at vælge 2 personer til at dyste mod hinanden. de resterende går sammen i par. hvert par aftaler en 

bevægelse. herefter planter man sig i en rundkreds. de 2 kommer nu ind, og så gælder det om at samle flest par
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inkluSionSlege

De lege vi lærer børn, og de lege børn opfinder, har et fællestræk. 
De forbereder børn til en voksen verden. Og voksnes verden er ofte 
baseret på konkurrence. Børn lærer, at der er vindere og tabere. 
To deltagere bliver til modstandere og bruger al deres energi på at 
konkurrere mod hinanden. At vinde konkurrencen afhænger ofte 
af, hvor gode deltagerne er til at vildlede, skjule og måske skræmme 
modstanderen. At vinde giver præmier og status.

En ubegrænset kost af konkurrencelege er for ensidig. Konkurrence-
legens modsætning er inklusionslegen, der er baseret på velkendte lege. 
Men strukturerne i disse traditionelle lege er vendt op og ned.

Der findes ikke en formel, som kan følges, når man vender op og 
ned på en traditionel leg. Opfindelse af lege eller spil kræver forskel-
lige strategier. Et par tommelfingerregler kan dog hjælpe på vej:  
 •  Tag udgangspunkt i en kendt leg
 •  Bibehold rammerne som bruges i den oprindelige leg – og vend 

reglerne på hovedet. Ofte hjælper det også at starte med at prak-
tisere den oprindelige leg
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Når en leg bliver til en inklusionsleg, kan følgende spørgsmål fun-
gere som målestok for legens succes: 

Kommunikerer deltagerne med hinanden?

Skjuler deltagerne stadig oplysninger og intentioner for hinanden?

Samarbejder deltagerne for at løse et fælles problem eller en udfor-
dring? 

Udfordrer de hinanden og skaber forsætligt problemer for hinanden?

Hvis svaret på ovenstående spørgsmål er Ja, Nej, Ja, Nej, så er den 
originale leg næsten sikkert blevet vendt op og ned.

Det sidste spørgsmål er: Er ”den omvendte” leg lige så udfordrende 
og sjov som den oprindelige leg? 

Er svaret ”JA”, er legen og de legendes verden blevet vendt op og ned.

hvIS du hellere vIl leGe på forhIndrInGSBanen Skal du til side 38

vIl du lære noGet helt GrundlæGGende om leG Så læs side 20 



56

dette er vore principper. 
hviS i ikke kan li’ dem, Så har vi andre!

vil du vide Hvad voksne mennesker kan lære af små Børn Så gå til Side 13
vil du med en Tur i skoven? Så gå med til Side 20
vil du vide Hvad voksne mennesker kan lære af små Børn Så gå til Side 13
vil du med en Tur i skoven? Så gå med til Side 20
vil du vide Hvad voksne mennesker kan lære af små Børn Så gå til Side 13
vil du med en Tur i skoven? Så gå med til Side 20
vil du vide Hvad voksne mennesker kan lære af små Børn Så gå til Side 13
vil du med en Tur i skoven? Så gå med til Side 20
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tør du møde en Stor nar? så gå til side 6

vIl du hellere forStå leGenS mISforStåelSer så gå til side 10 
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en udvælgelSe i detS begrænSning 
Styrker FantaSienS Frie udFoldelSe

5-7 personer arbejder sammen på et maleri. 5-7 farver udvælges. 
Farverne findes i lyse og mørke udgaver. Hver person maler først 
med lyse farver – én farve og én pensel til hver. Alle maler firkanter 
– store og små, lige og skæve, tomme og udfyldte. Men hver person 
maler kun på én bestemt ”plads” på lærredet.
Personerne bytter herefter ”pladser” på lærredet, samt pensler og farver 
– men bliver ved med at bruge de lyse farver. Nu males der streger – 
korte, lange, tykke og tynde. Over, under og igennem firkanterne. 
Der byttes igen ”plads”, og nu tages de mørke farver også i brug. 
Brug mørkeblå på lyseblå, og mørkegrøn på lysegrøn – men husk 
ikke at dække for meget af det lyse. 

Gør malerierne spændende ved at male de figurer op, som er opstået 
i processen. Mal nye figurer, masker, personer, former og tegn – 
både store og små. Mal dem med lyse farver, men gør dem tydelige 
ved brug af mørke farver. 
Find 3-5 store områder på maleriet, og fyld de resterende hvide hul-
ler ud med én farve i hvert område. Tydeliggør med kontrastfarve. 
Til slut tydeliggøres motiverne i malerierne forsigtigt med sort. For-
sigtigt. Fortællingerne i billedet udvikler sig til deltagerne er færdige 
med billedet. 

hvad kan vi så lære af den historie?
En begrænsning kan fremme fantasiens frie udfoldelse. Sammen 
med andre mennesker kan den enkelte ikke fastholde sin egen 
begrænsning. Man reagerer nuanceret ved at blive ”trigget” af de 
andres udfoldelser inden for begrænsningerne.

vIl du Se hvordan et fælleSmalerI kan Se ud Så besøg side 14

vIl du hellere hoppe ud på dyBt vand SIGer det PlAsk På side 37
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hvIS vIl BeGynde på en frISk Så gå til side 7

vIl du hellere følGe åkerStrømmen Så sæt kUrsen mOd side 60-61

det er lettere At tæmme en vild lAks     e
nd At PUste liv i e

n død sild
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reSponS?

Nu har du bladret, kigget og måske læst i bogen. Sidder du med en 
tanke, så skriv den her (gerne kort, ærligt og præcist):

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Er der en følelse, der presser sig på, så udfold den her:

Når du er færdig, så giv bogen videre. Du må gerne kontakte os for 
at få en ny.

Sort Side Som i hvidbogen
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deT er en fryd aT være skjulT, men en kaTasTrofe ikke aT Blive fundeT


