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Legekompendium 10

Dette materiale introducerer legeagent forløbet i indsatsen Levende Legekultur. 

Materialet giver både inspiration til, hvordan tovholdere kan styrke legeagenternes rolle 

på skolen og konkrete værktøjer til arbejdet med legeagenter.

Derudover præsenteres et legekompendium med en række forskellige lege samt 

pædagogiske greb og pointer. Til sidst i legekompendiet finder I forslag og skabelon til 

"Dagens Leg". 

Legekompendiet vokser i takt med, at legeagenter gennemfører udviklingsforløbene.
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Levende Legekultur 
Levende Legekultur er en indsats, der skal styrke legekulturen i samarbejde med fem 

kommuner i Danmark. Levende Legekultur er en helhedsindsats udviklet af Gerlev Cen-

ter for Leg & Bevægelse med støtte fra Lauritzen Fonden og medfinansiering fra de 

deltagende kommuner. Indsatsen indebærer en række aktiviteter, kompetenceløft og 

undervisningstilbud på tværs af daginstitutioner, folkeskoler og lokalmiljø. Målet er at 

motivere, understøtte og forankre en levende legekultur til gavn for lærere, pædagoger, 

familier og andre aktører i lokalområdet mv. 

Levende Legekultur samarbejder med folkeskoler om at styrke legekulturen gennem 

udviklingsforløb, som giver forudsætninger for at igangsætte og understøtte leg. Alle 

forløb tilpasses den lokale virkelighed og struktureres i samarbejde med den enkelte 

skole. 
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Legeagenter på din skole 
Din skole skal de næste tre år samarbejde med Levende Legekultur om at styrke legen 
og udvikle en berigende legekultur. Legeagenter er en vigtig del af indsatsen, idet de 
skal være med til at give legen videre til jævnaldrende og yngre elever i skolegården. En 
levende legekultur forankret blandt skolens elever kræver en langsigtet og 
vedholdende proces. Til gengæld følger en række positive virkninger, herunder:

• Mere fællesleg i skolegården
• Flere elever inkluderes i leg
• Inspiration til yngre elever
• Øget trivsel for indskolingselever
• Sammenhold på tværs af klassetrin
• Positive rollemodelLER blandt mellemskoleelever

Hvad er en legeagent?
Legeagenter er frivillige og udvalgte elever fra mellemtrinnet, som uddannes til at 
tage initiativ til fællesleg i skolegården på tværs af klassetrin. På baggrund af et 
intenst forløb, hvor eleverne både lærer nye lege at kende og får pædagogiske 
redskaber til at facilitere god leg, inspireres eleverne til at tage ansvar for 
legeaktiviteter for de mindste klasser i det store frikvarter.

Legeagentforløbet tager udgangspunkt i en langsigtet indsats i forhold til at 
fastholde en aktiv legekultur i skolegården og dermed styrke legekulturen overordnet 
på hele skolen. Forløbet består af tre kursusdage om året: 

Udviklingskursus 

• Grundkursus i en række
forskellige lege

• Undervisning i at
facilitere leg for yngre og
jævnaldrende i
skolegården

• Mindre grupper laver leg
for hinanden

• Tovholderens opgaver
• Organisering af en

praksis, som fungerer på
jeres skole

Forankring 

• Evaluering på den første
periode med legeagenter i
skolegården

• Direkte feedback på
legeagenternes praksis
med elever

• Gennemgang af flere lege
og videreudvikling

Overlevering / 
oplæring

• Besøg på Legeskibet 
eller Legefestival

• Erfarene legeagenter er 
med til at oplære nye 
legeagenter med hjælp 
fra instruktører



5 © Gerlev Center for Leg & Bevægelse

• Sammenhold på tværs af klassetrin

• Positiv rollemodel kultur blandt mellemskoleelever

Hvad er en legeagent?

Legeagenter er frivillige og udvalgte mellemskoleelever, som uddannes til at tage 

initiativ til fysisk aktiv fælles leg i skolegården på tværs af klassetrin. På baggrund af et 

intenst forløb, hvor eleverne både lærer nye lege at kende og får pædagogiske 

redskaber til at lede leg, inspireres eleverne til at tage ansvar for legeaktiviteter for de 

mindste klasser i det store frikvarter.

Forløbet 

Legeagent forløbet tager udgangspunkt i en langsigtede indsats i forhold til at 

fastholde en aktiv legekultur i skolegården og som en større del af at styrke 

legekulturen på hele skolen. Forløbet består af tre kursusdage om året: 

Legekulturens stadier

Erfaring fra tidligere forløb
Legeagent forløbet er evalueret ad flere omgange. Erfaringen er, at hvis de unge 
legeagenter får den rette opbakning fra skolen i form af struktur, fysisk rum i 
skolegården og en engageret tovholder, så er resultaterne positive i forhold til fysisk 
aktivitet og trivsel generelt - både blandt legeagenter og indskolingselever.

Behov for opfølgning og fastholdelse
Der er behov for flere kurser, hvis skole og elever skal fastholde initiativet. Derfor 
består forløbet af tre kursusdage om året i tre år. Efter tre år skal skole, elever og 
tovholdere selv facilitere kursusdage for legeagenter og dermed holde fast i en 
legekultur, hvor elever giver legen videre til andre elever. 

Legeagenter i skolens struktur
Først og fremmest skal legeagenter understøttes generelt af alle medarbejdere. Der 
skal være en fælles forståelse hos ledere og ansatte om, at arbejdet med legeagenter 
skal prioriteres på skolen, og der skal indarbejdes en struktur og gode rammer, hvor 
der er mulighed for, at legeagenter kan igangsætte lege sammen med yngre eller 
jævnaldrende elever. 

Legeagenter på mission: 

I skolegården
Legeagenternes primære opgave er at styrke fællesleg i det store frikvarter for yngre 
og jævnaldrende elever i skolegården. 

I hallen
Idrætshallen er også et glimrende sted til fællesleg i det store frikvarter – specielt om 
vinteren.

I klasselokalet
Flere legeagenter fra tidligere forløb foreslår, at lærere eller pædagoger kan booke en 
legeagent, hvis de ønsker inspiration til at lege sammen med deres elever.

Arrangementer eller festlige lejligheder 
Legeagenter er ikke kun forbeholdt det store frikvarter, de kan også inddrages og 
dermed få en større rolle, ved at igangsætte leg eller aktiviteter i anledning af 
sommerfester, temauger eller lignende arrangementer. 
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Tovholdere for legeagenter

Tovholderernes opgave er at udvælge elever, der er engagerede og som har mod til at 

stå foran yngre og jævnaldrende elever. Derudover skal tovholdere organisere 

legeagenterne, støtte og motivere dem, så de er trygge og synes, at det er sjovt og 

sejt at være legeagent. Det er vigtigt at tovholder er synlig i starten af forløbet og 

hjælper agenterne godt i gang. Desto bedre og organiseret start desto nemmere er det 

for legeagenterne at være selvkørende. Obs – det er godt at være min. 2 tovholdere!

Struktur for legeagenter 
- Hvordan udvælges legeagenter?
- Hvem skal de lege med?
- Hvornår skal de lege?
- Hvor skal de lege henne?

Gør reklame for legeagenter 

- Reklame for legeagenter 
under skolens fællessamling
- Reklame i de mindre klasser
- Giv legeagenterne et 
område på skole, hvor de kan 
gøre opmærksom på sig selv 
f.eks. med "dagens leg" skilt
- Skab synlighed f.eks. med 
trøjer/jakker.

Adgang til legeredskaber
Overvej om der skal laves et skab, en 
kasse eller f.eks. en minicontainer til 
skolegården, hvor legeagenter har 
adgang til legeredskaber. 
De mest nødvendige legeredskaber er: 
Reb, kegler, tørklæde, bløde bolde, kridt

Belønning
Anerkend legeagenterne i 
slutningen af skoleåret, 
og giv dem en fælles 
oplevelse, et biograf 
gavekort, diplom eller 
noget andet fint.
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Til legeagenter:
Gode råd til at sætte gang i leg 
Her finder du helt enkle pointer fra Gerlevs instruktører, som du kan blive inspireret 
af, når du skal sætte gang i leg. Som legeagent finder du hurtigt dine egne 
yndlingslege!

Vær godt forberedt
Tænk over hvem du skal lege med, og hvor I skal lege, og forbered lege som passer til 

børnene og stedet. Sørg også for at du har de redskaber ved hånden, som du vil 

bruge, så du let kan introducere den næste leg eller en ny regel undervejs.

Vær synlig for alle
Sørg for at alle børnene kan se og høre jer, når I samles og forklarer legen.

Start simpelt
En simpel og letforståelig leg er sjovere end man tror, og den kan altid udvides med 

flere regler undervejs. Tommelfingerregel: giv højst tre informationer ad gangen.

Vis det
I stedet for at forklare legen med ord, så vis det med din krop. 

Mærk efter
Vær opmærksom på deltagernes energi - tænk derfor både i lege med høj puls og 

mere rolige lege. 

Leg selv
Deltag selv i legen – din glæde ved legen smitter! Vælg derfor lege, som du selv synes 

er sjove. 

Giv slip på legen
Start med at sætte gang i leg, men vær åben undervejs for deltagernes forslag til 

ændringer og idéer. 

Fangelege
Start selv med at være fanger eller hjælper. Vær særligt opmærksom på, hvis nogle af 

børnene ikke har lyst til at være fanger eller har svært ved at fange de andre. 
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Hvad siger Legeagenter selv?

Man får de mindre børn til at lege , og man kommer ud i 
den friske luft, og det er vigtigt for ens hjerne, og 

hvordan man er.
Kasper, legeagent

Man laver faktisk noget i frikvarteret og sidder ikke bare 
og glor ind i sin telefon. 

Mads, legeagent

Jeg har en genial idé, så det kan blive meget sjovere. Fx. 
Kan en lærer fra 0. Klasse, der ikke er så god til at lege, 

låne en legeagent, som så kan lære dem det. Både i timerne 

og frikvarteret.
Mads, legeagent

Børnene kommer over og krammer os efter leg. Det er 
sjovt, fordi man også selv laver noget i frikvarteret. 

Laura, legeagent

Nogle gange er der børn, der får et nej, når de spørger om 
legeaftaler. De går rundt alene eller sammen med en 

voksen. Vi kan jo spørge, om de vil lege med. 
Hani, legeagent

Legeagenter er med til at give positive oplevelser i 
frikvartererne, og der kan bl.a. ses ”evaluering”, når 

pausen er ved at slutte, hvor de større elever beder de 
yngre give en high five, hvis det har været sjovt.

Nanna, koordinator
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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. 

Lauritzen Fonden udspringer af J. Lauritzen A/S, et af Danmarks ældste rederier, og 

den er forankret i det maritime Danmark. Fonden er en erhvervsdrivende fond, der 

yder støtte til almennyttige aktiviteter, og fondens målsætning er, at flere børn og 

unge, der lever i fattigdom, 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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Le   e-
kompendium
Legekompendium til legeagenter er udviklet af Gerlev Center for Leg & Bevægelse 

baseret på erfaringer med lege, som børn er glade for, og som er lette at formidle til 

andre børn. Kompendiet består af en række lege, der er inddelt i forskellige legetyper. 

Hver leg indeholder en beskrivelse, en god pædagogisk tilgang til legen samt vigtige 

pædagogiske pointer. Kompendiet er dynamisk, hvilket betyder, at I løbende modtager 

ny viden og nye lege til inspiration. 

Indholdsfortegnelse 

Væg-til-væg lege 

Klim-Klem – en tagfatleg fra væg-til-væg 

Nat og dag 

Fangelege
Ræv og ulv 

Røve det gyldne skind 

Kredslege

   Kispus

   Tyren i det røde Hav 

Kamplege

Slå hænder  

Skubbekamp  

Trækkekamp  

Hanekamp  

Vende pandekager 

Trekantstagfat   

Grænsekamp  
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Væg-til-væg lege

Klim-Klem – en tagfatleg fra væg-til-væg

En meget simpel fangeleg, hvor deltagerne har helle i begge ender af en aflang bane. 

Hellerne kan markeres med reb, regler, eller blot være langs en husmur/grussti eller 

lignende. Deltagerne løber fra det ene helle til det andet når fangeren i midten løfter 

armene op og råber ”klim-klem!”.

De tilfangetagne bliver hjælpefangere, så der nu er flere fangere i næste runde af legen. 

Næste runde begynder, når fangerne igen løfter armene og sammen råber ”Klim-klem!”. 

Pædagogisk vejledning:
Den faste struktur i væg-til-væg-fangelege som Klim-klem gør legen til en overskuelig 

fangeleg, også for yngre børn. At deltagerne løber sammen, sikrer også at legen opleves 

som en fælles aktivitet. Strukturen bliver lettere at forstå hvis helleområderne er visuelt 

tydelige, f.eks. en husmur, en hæk eller en række kegler.

OBS - håndtering af ”snyd” 

Nogle børn vil forsøge at undgå at blive fanget ved at løbe uden for det aftalte områ-

de. Giv dem ikke for meget opmærksomhed, men fortsæt bare legen som vanligt – de 

fleste børn finder hurtigt ud af at det er sjovere at være med i legen.

Variationer af væg-til-væg-fangeleg
Væg-til-væg-lege kan udvikles i utallige variationer med mange forskellige historier. 

”Kryds mit hav!” er et eksempel på en variation, hvor deltagerne bliver forvandlet til 

”tangplanter” når de bliver fanget. Herefter må de hjælpe med at fange de resterende 

deltagere fra hvor de står, dvs. uden at flytte fødderne.

Væg-til-væg-lege er lette at udvikle, og selv små forandringer kan gøre legen til en helt 

ny oplevelse – prøv selv! èn mulighed er at tænke i diverse benspænd for fangerne og/

eller løberne, fx:
l måden deltagerne bevæger sig (hinke,

kravle, krabbegang, rulle, to og to, …)
l hvordan der fanges (er det nok at røre,

eller skal man krammes eller løftes fra

jorden?)

OBS - find jeres egen historie: 

I kan selvfølgelig også selv finde på je-

res egne fortællinger til legene - måske 

i fællesskab med børnene. Det kan fx 

være en historie der passer til et tema I 

arbejder med.
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nat og dag

To hold: Nat og Dag. Hvert hold har en baglinje, som der er “helle” bagved.

Holdene kaldes frem på midten af banen af en kampleder, som har en træskive, hvis 

ene side er sort (nat) og anden side er hvid (dag) (man kan evt. benytte et stykke papir 

med en kryds på den ene side). Holdene fordeler sig nu på egen halvdel ned langs mid-

terlinjen af banen. Kamplederen får skiven til at snurre på en træplade eller kaster pla-

den op i luften og fremsiger samtidig remsen: Nu snurrer nat og dag, sig os, hvem der 

skal ta`!” Lander skiven med dagsiden opad, må dagholdet forsøge at fange så mange 

fra natholdet som muligt, inden disse når i sikkerhed bag egen baglinje. De fangne går 

over på dagholdet, og så fremdeles.

OBS! - udvidelse

Man kan ændre på legen ved i stedet for nat og dag-skiven, at anvende terninger. Det 

ene hold er lige tal – det andet hold er ulige. Så slår man med terninger, som så afgør 

hvem der skal fange. Man kan starte med 1 terning og så udvide med 2 terninger, hvor 

de to tal skal plusses. Lave sværere regnestykker til de ældre – i stedet for plus, så skal 

de gange de to tal fra terningerne osv.
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Fangelege

Ræv & Ulv

En ræv og en ulv udstyres hver med et tørklæde i forskellig farve. Ræven og ulven skal 

forsøge at fange de øvrige deltagere ved at røre dem med tørklædet.

Man har ”helle” for ræven, når man står to og to sammen og holder hinanden på skuld-

rene – og man har helle for ulven, når man står tre og tre sammen i armkrog. Ræven og 

ulven kan med fordel forsøge at arbejde sammen.

Bliver man fanget, byttes der roller, og man bliver enten ræv eller ulv. Er man mange, 

kan der vælges flere ræve og ulve.

Pædagogisk vejledning:
Start gerne legen som en klassisk fangeleg med en enkelt ræv og tilføj sidenhen hvor-

dan man kan få helle for ræven ved at gå sammen to og to. Udvid derefter med ulven. 

Det gør legen lettere at forstå at starte med en simplere version, og det giver samtidig 

legen et frisk pust hver gang der tilføjes et nyt element. Du kan tilføje flere ræve/ulve 

undervejs efter behov, hvis legen trænger til mere dynamik.

OBS - udvidelse

Legen kan udvides yderligere med fx en Løve, som man undgår ved at stå 4 sammen.
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Røve det gyldne skind 

To hold stiller op på række bag hver sin baglinje. Midt mellem holdene på en skammel 

(eller lignende) ligger et tørklæde: ”det gyldne skind”. På et givet tegn starter den første 

i rækken på hvert hold. De to skal forsøge enten at snuppe klædet og nå hjem i sikker-

hed eller at fange modparten, når denne snupper klædet. Bliver man fanget efter man 

har snuppet tørklædet, eller får modparten held med at røve skindet, må man følge med 

over på modpartens hold og være aktivt med dér. Det gælder om at vinde alle modstan-

derne over på eget hold. 

For at forhindre mindre børn i at støde sammen, kan de gå ind efter skindet.

OBS - der skal heppes 

Engagér gerne eleverne i at heppe på deres hold-

kammerat, så tilskuerne også bliver aktive deltagere 

i legen. Vinderen fra en runde kan evt. være den der 

giver tegn i den følgende runde.
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Kredslege
 

Kispus 

Deltagerne stiller sig i en kreds med hinanden i hænderne og en fanger placeres i mid-

ten. Deltagerne i kredsen skal nu forsøge at bytte plads med hinanden uden at blive 

fanget; det gøres ved at vinke til en anden i kredsen og dermed lave en aftale om at 

bytte plads. Hvis man bliver fanget, er man ny fanger.

Pædagogisk vejledning:
Start med at lave en cirkel og få børnene til at vinke til hinanden og bytte plads uden 

en fanger i midten. De kan evt. give hinanden en high five på vej forbi hinanden, når 

de bytter plads. Hvis cirklen hurtigt mister sin form, kan den markeres med kegler eller 

lignende.

Når børnene er klar, kan man sætter en fanger i midten af kredsen – start gerne med 

en voksen.

Variationer: 
l I stedet for at vinke, kan børnene bytte plads ved at blinke, eller lave andre bevæ-

gelser som f.eks. en dans, et hop eller sving. Man kan bytte plads når en anden i

kredsen “svarer” ved at lave samme bevægelse.
l Børnene kan gå sammen to og to, så de løber i par.
l Du kan også indsætte flere fangere.

OBS - en god leg til social opvarmning 

Kispus er god til at varme deltagerne op socialt og få dem til at føle sig trygge ved 

hinanden. Husk at give børn tid før de går med i legen. Nogle børn har brug for at kigge, 

samle mod og forstå legen før de selv er aktive. 

OBS - byt makker undervejs

Kispus handler blandt andet om at samarbejde via kropssprog. Hvis børnene er sammen 

to og to i legen, så sørg for at de bytter makker undervejs - på den måde kan de få ny 

inspiration til flere sjove og kreative bevægelser. 
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Tyren i det røde Hav  

Et kraftigt reb afpasses i længde efter deltagerantallet, og en ring formes ved at binde 

en knude. Deltagerne stiller sig med front mod midten og holder rebet foran sig i hof-

tehøjde. En tyr lukkes ind i ringen og skal nu forsøge at “stange” (røre) én af de øvrige, 

som så bliver tyr. Deltagerne uden for ringen må gerne slippe rebet for at undvige, men 

rebet må ikke falde til jorden. Sker det, bryder tyren ud og må fange hvem som helst. Er 

ringen stor, kan man have flere tyre.

Pædagogisk vejledning:
Legen kan introduceres med en voksen tyr i midten. Den voksne tyr starter legen med at 

fortælle om den farlige tyr, hvor man skal være hurtig og undgå at blive ramt. Dermed 

får man børnene i legen med på historien om den farlige tyr og det skaber en spænden-

de stemning.

OBS - lær hinandens grænser

Vær opmærksom på, at børnene lærer hinandens grænser i forhold til, hvor hårdt man 

slår. 

OBS - om at blive fanget eller gerne vil fanges

Børn kan opleve det som et nederlag at blive fanget – her er det vigtigt at vise, hvor 

sjovt det er at være fanger. Hvis de absolut ikke vil, så lad dem slippe og vælg en ny fan-

ger. Der er nemlig mange som gerne vil være i centrum for legen og have den opmærk-

somhed som fangeren får. Dette kan give det modsatte problem, fordi nogle børn gerne 

vil være/blive i midten, og dette kan ødelægge legens dynamik, hvis de med vilje forsø-

ger at blive fanget eller at undlade at fange en ny. Hvis det gentager sig for meget, kan 

du indsætte flere tyre, og derved gøre det mindre eksklusivt at være i midten.
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kamplege 

Lege hvor I er 2 sammen:

Slå hænder

Man står over for hinanden på alle fire. Det 

gælder om at ramme den anden over fingrene, 

samtidig med selv at undgå at blive ramt. Den, 

som først får slået modparten 10 gange over 

hænderne, har vundet.

Pas på ikke at støde hovederne sammen.

Skubbekamp 

Man stiller sig over for hinanden med ca. ½ me-

ters afstand.  Man skal nu forsøge med puf med 

flad hånd at skubbe modstanderen ud af balan-

ce. Man må gerne undvige, men flyttes en fod, 

har man tabt.
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Trækkekamp

Man stiller sig i god balance med ydersiden af fødderne mod hinanden og “goddag” 

håndfatning. Så gælder det om at bringe modstanderen ud af balance. Den, som først 

flytter en fod, har tabt. 

Hanekamp

Der hinkes. Hænderne foldet på brystet. Der må 

skubbes med overkroppen. Hvis modstanderen 

sætter begge ben på jorden, har hun tabt. Kan 

leges i par eller som gruppe.

Vende pandekager

Børnene er sammen to og to. Den ene læg-

ger sig fladt ned på maven med arme og ben 

spændt ud til begge sider. Den anden forsøger 

at vende den første om på ryggen. Når det lyk-

kes, bytter man plads. Kan leges i par eller som 

gruppe, hvor dem der er vendt om, hjælper til 

med at vende resten.
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Lege hvor I er 3 sammen:

Trekantstagfat

Man går sammen fire og fire. Tre deltagere dan-

ner en trekant ved at stille sig med hinanden i 

hånden og front imod midten. Den fjerde er fan-

geren, som skal udpege en af de tre, som skal 

fanges. De tre i trekanten samarbejder og skal 

forhindre, at den udpegede bliver fanget. Fange-

ren må løbe rundt om trekanten, og skal forsøge 

at fange, dvs. røre sit ”bytte”. Bliver man fanget, 

byttes der roller, og legen starter forfra med en 

ny fanger.

Som udvidelse kan man eksperimentere med at 

sætte regler for hvor ”aktiv” fangeren må være: 

Om det eksempelvis er tilladt at række ind over 

trekanten, kravle under armene eller kilde hinan-

den!

Grænsekamp

To hold tager opstilling på hver side af en mid-

terlinje: grænsen. Det gælder nu om at trække 

så mange af modstanderne som mulige over på 

egen side. Den som trækkes over, deltager nu 

loyalt på sit nye hold, og der fortsættes til alle 

er trukket over på sam me side. Man må gerne 

danne kæde ind på fjendens territorium, men der 

skal altid være kontakt tilbage til eget område. 

Brydes kæden bag én, går man over til modstan-

derne.  

OBS: Tag smykker og ure af inden I begynder, for 

at undgå at man river sig!

Obs – God legekultur er en proces

God legekultur er en proces, og børnene vil blive 

bedre og bedre til at kæmpe empatisk jo mere 

erfaring de får med legen(e). Dels fordi de får et 

større overskud når legen ikke længere er ny, og 

dels fordi de med tiden vil erfare at det er sådan 

legen er sjovest.
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