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Introduktion til

Udviklet af Gerlev Center for Leg & Bevægelse 
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Levende Legekultur
Levende Legekultur er en indsats i fem danske kommuner, som indebærer et tre-årigt 

samarbejde omkring en samlet indsats for en levende legekultur i et byområde på 

tværs af institutioner, skoler, boligområder og kommunale afdelinger. 

Indsatsen er sammensat af en række forløb målrettet daginstitutioner, folkeskoler, 

fritidsområdet ved ungdomsskole/klub/boligområder og tovholdere. Derudover et større 

forskningsprojekt og væsentlige aktiviteter omkring netværk og synlighed - herunder 

besøg af Legeskibet tre år i træk.

Målet er at motivere, understøtte og forankre en levende legekultur til gavn for lærere, 

pædagoger, familier og andre aktører i lokalområdet. 

Indsatsens organisering

Daginstitutioner

Folkeskoler
Forløb Forløb Forløb

Børn & Kultur Kommunal tovholder Kommunal tovholder Kommunal tovholder 

Helsingør

Center for Kultur og 
Turisme, Idræt og 
Medborgerskab 

Daginstitutioner 
Folkeskoler 

Boligområder

Esbjerg Kommune 2020 Kommune 2020 Kommune 2020

Netværk ForskningFormidling

Gerlev Center for Leg og Bevægelse
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Fakta
Fem kommuner i hele landet skal styrke legekulturen på tværs af 

daginstitutioner, folkeskole og boligområder. 

Gerlev Center for Leg & Bevægelse
Levende Legekultur er en helhedsindsats udviklet af Gerlev Center for Leg & 

Bevægelse

Lauritzen Fonden
Lauritzen Fonden har bevilliget 12,6 mio. kr. til ”Levende Legekultur” i fem 

udvalgte kommuner fra 2019 til 2023.

Aktivitetsperiode
2 kommuner: August 2019 til juni 2022

3 kommuner: August 2020 til juni 2023

Økonomi
Samarbejdskommunens medfinansiering er kr. 150.000 om året i tre år, svarende 

til ca. 15% af værdien af den samlede indsats i kommunen.

Omfang af aktiviteter
Primære aktiviteter svarer til forløb for to store daginstitutioner og tre 

folkeskoler (afdelinger). Udviklingsforløbene afvikles parallelt over tre (skole)år. 

Forløbene kan overføres til andre institutioner og områder f.eks. boligområder, 

fritidstilbud, foreninger mv.

Forskning
Forskning skal tilvejebringe og formidle viden om, hvad der kendetegner en 

levende legekultur og hvordan den kan understøtte arbejdet med læringsmiljø og 

social trivsel.
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fritid

Hvorfor en levende legekultur 
Vi skal styrke legekulturen fordi leg er sjovt - og fordi leg er vigtigt. Legen er en naturlig 

og glædesfyldt ramme at udforske verden omkring os i, og gennem legen lærer vi både 

at forstå os selv og de mennesker, vi leger med.

Processen med at finde på sjov leg er foregået siden tidernes morgen, hvor lege er 

opstået og er blevet udviklet mellem mennesker. De bedste lege er blevet givet videre 

fra generation til generation, fordi leg har været en naturlig del af hverdagen. Sådan er 

der opstået en rig legekultur som er udviklet over hundredvis af år.

Desværre har legen ikke samme plads i vores samfund som tidligere. En stor del af 

tidligere tiders legekultur er gået i glemmebogen, og i dag står mange børn (og voksne) 

med et ganske sparsomt kendskab til lege. Det er et tab; for legen er med til at gøre 

tilværelsen meningsfuld, og samtidig udvikler den os som mennesker. 

Legekulturens stadier

Førstehjælp 
til legen

En stor del af tidligere 
tiders legekultur er gået 
i glemmebogen, og man
ge børn (og voksne) har 
et sparsomt kendskab til 
lege, simpelthen fordi de 
aldrig er stødt på dem.

Voksne og børn  
inspireres til at 
sætte gang i leg

Pædagoger, lærere, børn 
og øvrige aktører i lokal
området får inspiration og 
redskaber til at inddrage 
leg i hverdagen. 

Bevidstheden omkring 
legens værdi vokser. 

Meget mere leg i 
lokalområdet 

Både børn og voksne har 
flere kompetencer til at 
sætte gang i mere leg 
og de har et større lege
repertoire. 

Legekulturen bliver en del  
af dagligdagen og kollegaer 
bakker hinanden op i at 
legen skal prioriteres. 

Bedre rammer 
for leg

Erfaring med leg samt et 
større fokus på at integrere 
en legekultur betyder 
ligeledes, at de strukturelle 
rammer ændres.  

Det vil sige, at der er 
mere tid og plads til leg i 
hverdagen. 

En levende 
legekultur

Legen lever i bedste 
velgående.

Der er en lokal forankret 
bevidsthed omkring 
legekulturens værdi, og 
der en større forståelse og 
bedre praksis ift. arbejdet 
med leg. 

Legekulturen tænkes ind i 
en børne og ungepolitik i 
kommunerne. 
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aktiviteter 
Levende Legekultur tilbyder forskellige aktiviteter på tværs af et lokalområde. Aktivi-

teterne udvælges, tilpasses og sammensættes i samarbejde med de involverede parter. 

Legekultur i daginstitutioner

Målgruppe: Pædagoger og personale i daginstitutioner 

Formål: At indarbejde en levende legekultur, der 

understøtter fysisk aktiv leg og bevægelse som en naturlig 

del af det pædagogiske arbejde.

Varighed: Tre år

Omfang: Seks temadage fordelt på tre år hertil 

introduktion til personale og forældre samt besøg hos 

Legeskibet

Legekultur for indskoling

Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskoling

Formål: At anvende og tilpasse leg i den daglige pædagogiske praksis 

som redskab for bedre social trivsel og relationer på tværs af elever, 

klassetrin og lærere

Varighed: Tre år

Omfang: Seks temadage fordelt på tre år hertil introduktion til 

personale og forældre samt besøg hos Legeskibet 

Legeagent 

Målgruppe: Elever fra mellemtrinnet

Formål: At skabe bedre rammer for både fri og faciliteret leg 

samt flere aktive fællesskaber på skolerne

Varighed: Tre år

Omfang: Seks temadage fordelt på tre år foruden besøg hos 

Legeskibet
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Movement Culture for unge 

Målgruppe: Idrætslærere fra mellemtrinnet og 

opefter, klubmedarbejdere, foreningsfrivillige 

Formål: At inspirere til en mere legende tilgang 

til bevægelse med inspiration fra kamplege, 

modernes dans, akrobatik, akroyoga og gøgleri 

Varighed: Tre år

Omfang: Seks temadage fordelt på tre år 

foruden besøg hos Legeskibet

Ungevisionsforløb – udskoling

Målgruppe: Unge i elevråd/fælleselevråd eller valgfagselever 

Formål: At stimulere kreativitet og virkelyst med henblik på 

fællesskabsskabende projekter og aktiviteter på skolerne såvel 

som i lokalmiljøet.  

Varighed: Tre år

Omfang: Seks temadage fordelt på tre år samt besøg og 

visionssejlads med Legeskibet

Legekultur i Boligområder

Målgruppe: Familier og/eller konsulenter fra kommuner og helhedsplaner, 

ungdomsklubber, beboerforeninger ect. 

Formål: At skabe en levende legekultur, der understøtter fysisk aktiv leg og 

bevægelse i boligområdet, samt indbyder til inkluderende fællesskaber på 

tværs af beboerne.

Varighed: Tre år

Omfang: Seks temadage fordelt på tre år hertil introduktion for forældre, 

voksne og unge, samt en Store Legedag.



LEGESKIBET KOMMER PÅ BESØG 
Legeskibet besøger værtskommunen og markerer, fejrer samt skaber bevidsthed 

omkring indsatsen Levende Legekultur blandt kommunens borgere og besøgende. 

Legeskibet besøger værtskommunen og skaber et mødested 
omkring leg for byens borgere og aktører i indsatsen.

• Legeskibet tilbyder undervisning i leg og bevægelse for
daginstitutioner og skoleklasser i Levende Legekultur

• Hel-dagskursus for legeagenter på tværs af skoler

• Kursusforløb for lærere og pædagoger

• Visonssejlads og -processer med politikere, aktører i
Levende Legekultur og andre interessenter

• Store Legedag byder på leg, workshops, opvisninger,
kunstneriske eller faglige indlæg samt musikarrangement
med lokale bands for alle aldre.

• Fri leg på kaj for alle på Legeskibets legeinstallation

Legeskibet er et sejlende dannelsesprojekt, 

hvor leg, bevægelse, viden og kultur skaber 

dialog og interaktion mellem mennesker 

Legeskibet sejlede fra 2015 til 2018 fire lange 

togter og besøgte 56 forskellige havnebyer 90 

gange med tre af Danmarks smukkeste 

skonnerter.

.  

Aktiviteter på kaj
• Fælleslege iscenesat af

Legematroser
• Sjov og udfordrende klatre-

rute på hele container
installationen

• Bevægelsesbane og
parkourstativ

• Bevægelseslege på blødt
underlag for de mindste

• Kaste- og kamplege for de lidt
større

• Mindst ti forskellige gamle og
nye bordspil

• Pannafodbold og leg med bold
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daginstitutioner

boligområder

folkeskolen

sfo / klub

fritid

Legerådet 
på tværs

Leg er kropslig 
dannelse

Leg gør os glade

Legekultur 
er kulturarv

Leg er 
social dannelse Leg skaber 

vi sammen

Målgruppe 1:  
Lærere, pædagoger og 
boligsociale medarbejdere

Målgruppe 2:  
Børn, unge og forældre 

Målgruppe 3: 
Beslutningstagere, 
politikere og borgere

Rådet for legekultur 
- en indsats på tværs

Som en del af indsatsen etableres Rådet for legekultur på tværs af lokalområdets 

institutioner. Rådet skal sikre, at aktiviteter, viden og praksis på tværs af institutioner 

deles og integreres i institutionernes hverdag såvel som i lokalområdet. Rådet oprettes 

for at interessenter på institutionerne opnår ejerskab, prioriterer og forankrer kulturen 

organisatorisk. 
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Introduktion
Fælles introduktion for ledelse 
og personale, hvor vi i fællesskab 
bliver klogere på både indsatsen 
Levende Legekultur og virkeligheden 
i jeres institution, herunder styrker 
og udfordringer ved den 
eksisterende Legekultur samt behov 
og ønsker fremadrettet.

Forældreinddragelse
Forældrene inddrages i forbindelse 
med sommerfester eller 
lignende arrangementer med høj 
forældredeltagelse. Forældrene 
oplever her på egen krop glæden ved 
god leg, og de motiveres til at støtte 
op om indsatsen både i 
institutionen, men også hjemme.  

Hvem
Hver institution udvælger hvilke 
børne-  og personalegrupper, som 
deltager i indsatsen. Målet er at 
gruppen bliver ambassadører for 
legekulturen, og at det løbende 
smitter af på de andre voksne og 
børn.  

Hvordan
Udviklingsforløbet foregår i arbejdstiden 
sammen med børnene, så den enkelte 
institution undgår vikardækning. Det gør 
samtidig, at erfaring og læring fra forløbet 
nemmere kan integreres i den daglige 
virkelighed. Forløbet veksler mellem 
praksisundervisning, teori samt løbende 
øvelser og opsamling af egne erfaringer.

Evalueringskultur
En god evalueringskultur 
mellem kollegaer er helt 
afgørende og handler 
om at blive klogere på 
hinandens erfaringer med 
at lege og sammen dyrke 
og styrke legekulturen i 
og omkring institutionen.

Tilgang til forløb
Indsatsen består af forskellige udvalgte forløb, men tilgangen til at styrke 

legekulturen er den samme og består af:   

Bevidsthed omkring værdier og metodik forbundet 

med en legende tilgang til den pædagogiske praksis

Opkvalificering med konkrete redskaber til at inddrage leg som en del af 

den daglige praksis for både ledelse, pædagoger, lærere og elever samt 

øvrige aktører i lokalområdet – herunder forældre og andre ildsjæle

Bearbejdning og understøttelse af legekulturen på 

den enkelte institution såvel som i hele lokalmiljøet
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Et tre-årigt samarbejde
Levende Legekulturs samarbejde med kommuner består af tre perioder: Forberedelse, 

aktivitet og forankring samt opfølgning. 

Forberedelse      Aktivitet/Forankring     Opfølgning

Den organisatoriske 
ramme og aktiviteter 
sammensættes i dialog 
med de involverede

Udviklingsforløbene 
afvikles og 
legekulturen forankres 
løbende i hverdagen

Indsatsen forankres 
yderligere i kraft af 
fortsat formidling og 
netværk

l Valg af afgrænset
byområde

l Sammensætning af
arbejdsgruppe og
valg af tovholder i
kommunen

l Udarbejdelse af
en fælles lokal
forandringsteori for
indsatsen

l Udarbejdelse af lokal
kommunikationsplan

l Koordinering med
institutioner og andre
aktører

l Alle udviklingsforløb
gennemføres parallelt

l Løbende forankring i
hverdagen

l Legeskibet besøger
kommunen tre gange

l Løbende evaluering
og forankring

l Forskningsprojekt og
metodeudvikling

l Netværk for
praktikere internt

l Netværk for
beslutningstagere på
tværs af
samarbejdskommuner

l Legekultur i
byområde forankres

l Forskningsresultater
l Netværk for

praktikere på tværs af
samarbejdskommuner

l Netværk for
beslutningstagere på
tværs af
samarbejdskommuner

l Synlighed og
formidling eksternt
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Leg gør os glade 

Glæden er en iboende kvalitet ved leg, fordi legen ikke er drevet af ydre mål; når vi leger, 

er vi først og fremmest motiveret af legen i sig selv, uden tanke på hvad den måtte føre 

med sig. Oplevelsen af at lege er derfor fri fra følelsen af at skulle udrette, præstere 

eller lære noget bestemt – processen er det vigtigste, og resultatet er underordnet. Op-

levelsen af at lege er derfor ubekymret og glædesfyldt, fordi vi blot leger af den simple 

grund at det er sjovere end at lade være.

Leg er social dannelse

Når vi leger sammen bliver vi klogere på både os selv og hinanden. I social leg er man 

nemlig tvunget til at skærpe sin opmærksomhed på de andre deltageres oplevelse, net-

op fordi legen kun kan fortsætte hvis den er sjov for dem der leger. Legeerfaring giver 

således også erfaring i at aflæse andre menneskers følelser, og ikke mindst at beherske 

sine egne, for at kunne opnå det fælles ønske om at legen skal fortsætte – og fortsæt-

te med at være sjov.

fem kvaliteter ved leg 
som fundament for en 

levende legekultur
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Leg er kropslig dannelse

Kroppen er vores adgang til verden, og igennem leg har vi mulighed for at udforske vores 

krop og dens udfoldelsesmuligheder i en glædesfyldt kontekst, som er fri for bekymringer 

om æstetik og præstation. Når målet med at bevæge sig er underordnet, tør vi afprøve 

nye ting med vores kroppe, fordi det at bevæge sig ikke skal bruges til andet end at have 

det sjovt. Derfor medfører leg en kropslig dannelse som giver selvsikkerhed og bevægel-

seserfaring, og dette skaber fundamentet for en livslang glæde ved kropslig udfoldelse.

Legekultur er kulturarv

Legekulturen binder os sammen som samfund, fordi det fælles kendskab til lege også 

forankrer vores kulturelle fællesskab, nøjagtig som vores fælles kulturarv af fx sange og 

litteratur gør. Det skaber et fælles forståelsesfundament både i mødet mellem menne-

sker og i et historisk perspektiv, fordi de lege man leger med sine venner er de samme 

som ens bedsteforældre – og mange før dem – også legede. Legen kan vi derfor dele 

med hinanden på tværs af alder, køn, etnicitet og politiske ståsteder – og det skaber 

fælles forståelse.

Leg skaber vi sammen

De lege som vi kender og leger, er ikke en fast størrelse som altid leges på samme 

måde; de varierer i forhold til hvor der leges, hvem der leger med og hvilke nye idéer der 

opstår undervejs i legen. I en levende legekultur ejes legene af dem der leger, og lege-

kulturen udvikler sig derfor i en kontinuerlig, kreativ fælles proces. Derved er en levende 

legekultur altid under forandring, fordi legens deltagere ikke kun er en del af en eksiste-

rende legekultur – de er også aktivt medskabere af den. 
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Gerlev Center for Leg & Bevægelse 

Gerlev Center for Leg & Bevægelse er Gerlev Idrætshøjskoles projekt- og formidlingsaf-

deling og samtidig europæisk udviklingscenter for leg og legeudvikling ved den globale 

idrætsorganisation TAFISA. Centeret arbejder med leg som redskab til at styrke trivsel, 

kreativitet og fællesskab. 

Gerlev Center for Leg & Bevægelse består af: 

l Gerlev Legepark – et praktisk eksperimentarium for leg

l Legevirksomhed med legearrangementer i hele landet

l Kursuscenter med kurser i leg for daginstitutioner,
folkeskoler, boligområder m.m.

l Rådgivning til kommuner og institutioner

l Forskningssamarbejde, hvor forskning og praksis i leg

og bevægelse er med til at forme og udvikle hinanden.

l Projektindsatser med større og mindre projekter inden

for legekultur, heriblandt indsatsen Levende

Legekultur.

Lauritzen Fonden
Lauritzen Fonden støtter Levende Legekultur i fem udvalgte kommuner fra 2019 til 

2023. 

Fonden udspringer af et af Danmarks ældste rederier, J. Lauritzen, og den er forankret i 

det maritime Danmark. Fonden er en erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almen-

nyttige aktiviteter, og fondens målsætning er, at flere børn og unge, der lever i fattig-

dom, bliver inkluderet og bedre rustet til at være bidragende medborgere i fremtidens 

Danmark.

”Leg gør os nysgerrige, kreative og robuste. Leg former og danner os og er en 

forudsætning for, at vi som mennesker og dermed samfund udvikler os. Derfor 

glæder det os, at vi med indsatsen Levende Legekultur nu får mulighed for at 

arbejde videre med Legeskibets vision om at udbrede legekultur, og at vi her-

igennem får stillet skarpt på legens betydning for børn og unges sociale og 

kulturelle dannelse” 

Jens Ditlev Lauritzen, formand for Lauritzen Fonden.
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