Lege fra temadag i netværkene: Naturen som social løftestang og Sundhedsnetværket
’Leg i naturen – mere end bare sjov’ d. 6. marts 2017

LEGE fra temadagen
V. Rasmus Dylov, naturvejleder i Red Barnet

Gode pointer at huske, når man faciliterer lege for børn (og voksne)


Kommunikation: Hvordan kommunikerer du? Husk at tale et sprog alle kan forstå, ikke tale ned, ikke
være for teknisk, ikke være for belærende, tydelig i forhold til instrukser – kort og klart med få
informationer ad gangen osv. Med tydelig kommunikation kan tryghed og tillid komme, så folk vil
lege med og have det sjovt.



Rammerne for legen: At sætte rammen for legen både de fysiske afgrænsninger man lege på og de
mere overordnet regler for legen gør, at alle lettere kan agere i legen, og det bliver lettere at opnå et
Sjovt, Trygt og Inkluderende miljø. Det kræver god kommunikation og at man er en god rollemodel.



Vær en god rollemodel: Facilitatorens rolle er vigtig – du er facilitator, ikke underviser! Hvis du skal
have folk til at lege med, må du selv have en legende tilgang og vise den i alt, hvad du gør. ’You cant
give what you dont have’, det kræver et egegement af facilitere. Hvis du vil arbejde efter
principperne SJOVT, TRYGT, INKLUDERENDE, må du selv opføre dig efter de principper – lade det
gennemsyre, alt hvad du gør.



Når folk ikke vil lege: Nogen gange – især når man arbejder med voksne – har de mange barrierer i
forhold til at lege og de kan ikke se, hvad det er godt for. Vær forberedt på, hvad du vil gøre hvis det
sker. En bagdør til at komme ind og ud af legen skal tænkes ind, og tænk over at man kan være
passiv aktiv, ved fx at se på. Herfra kan man blive inviteret ind i legen.



Handicap og lign: Hvordan tager man højde for børn med handicap el. diagnoser el. lign i gruppen?
Hvordan sørger man for at alle er inkluderet på lige fod, uden at overgøre det? Hav forskellige roller
folk kan påtage sig. Vær klar på at modificere legen, eller måske helt droppe den.
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Variation og fleksibilitet: Ikke være for ’stiv’ – være åben overfor at lave ændringer i programmet i
legen, mv. Tage input fra deltagerne, så de også føler et ejerskab. Hold fokus på, hvad der skal
komme ud af legen/hvad er legens formål, mere end hvordan man leger den.



”Læs” din gruppe: Tag pulsen og styr derefter – hvad er der brug for hvornår? Hvilke børn og voksne
har du med at gøre (alder, modenhed, karakter, særlige behov, osv.)? Hvilke gruppedynamikker er
der og hvordan tager du højde for dem? Hvornår er der brug for en stille leg, en aktiv leg, en
samarbejdsleg, osv.? Hvornår er der brug for pause? Er nogen særligt tilbageholdende/særligt
dominerende? Hvad hvis nogen ikke vil være med?



Naturen som ramme: Når man bruger naturen som ramme for at lege, hvad skal man så være særlig
opmærksom på? Fx i forhold til sol, vejr, temperatur, vind, udstyr, osv. Og hvordan man hele tiden
inkluderer naturen i det man gør som fx historiefortællingen om legen eller de materialer vi kan
finde i naturen. Legen kan understøtte vores forståelse af hvad der sker i naturen. Se næste punkt.



Legen som værktøj til forståelse af natur og mennesker: Legen er en forsimpling af virkeligheden,
hvor vi kan fremme nogle forhold som samarbejde, opmærksomhed, osv. Det kan vi bruge når vi skal
indgå i relationer, eller lære noget om naturen. Legen kan dermed sætte stemningen for temaet
man arbejder med, om det er den gode kultur, eller et naturfænomen vi skal undersøge.

Oversigt over lege
1. Navneleg med at kaste fugle/bolde
2. Alle dem som solen skinner på
3. Håndtryksleg
4. Beskytter-leg
5. Blinkelegen
6. Pas på din makker
7. Grænselandet
8. Flagermus og møl
9. Hjorte-leg
10.Egern-leg
11.Lav et billede med naturmaterialer
12.Gem og fortæl
13.Naturdetektiver
14.Hånden i posen
15.Find det samme
16.Hører ikke til
17.Byg magen til
18.Find farver
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19.Størrelser i naturen
1. Navneleg med at kaste fugle/bolde. Instrueret af Sita
Forberedelse
I skal bruge nogle små bolde, bamsefugle eller andet blødt og kastebart
Sådan leger I

En bold kastes mellem deltagerne, der står i en cirkel. Når en person griber bolden siger personen
sit navn. I runde to skal man kaste bolden til den samme som i første omgang, men denne gang
siger kasteren navnet og ser personen i øjnende inden der kastes. En ekstra bold sættes i spil, så der
nu er to bolde i gang. Lidt efter sættes én mere i spil, og måske lidt senere en fjerde bold.
Legens kvaliteter
Alle får præsenteret sig selv. Stemningen blødes op når flere bolde kommer i spil. Energiniveauet
kan hæves og sænkes alt efter hvor mange genstande der kastes med. Vi ser hinanden og bliver
set.

2. Alle dem som solen skinner på. Instrueret af Sita
Forberedelse
Spørgsmål der ikke udstiller nogen.
Sådan leger I
Alle deltagerne står i en cirkel. På skift siger en deltager: ”Alle dem der xxxx”, fx: der bor i København/alle
dem der arbejder med børn/alle dem der elsker at grine? Det er en god idé at slutte af med nogle spørgsmål,
hvor flest mulige føler sig inkluderet/hvor det er lidt sjovt.
Legens kvaliteter
Deltagerne lærer hinanden lidt at kende og finder muligvis ud af, at de har noget til fælles med mange
forskellige folk. Bruges som forventningsafstemning.

3. Håndtryksleg. Instrueret af Sita
Forberedelse
Ingen
Sådan leger I
Alle deltagere står i en cirkel med hinanden i hænderne. En person starter et håndtryk. Den der starter
håndtrykket kan også vælge at sætte en ekstra tryk i gang, evt. med flere klem, altså en lille rytme.
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Legens kvaliteter
Koncentration, opmærksomhed, sansning, forvirring kan gøre det sjovt og løsne stemningen, let for alle
aldersgrupper.

4. Beskytter-leg. Instrueret af Sita
Forberedelse
I skal bruge en mindre blød bold eller sammenrullet vante til at kaste med.
Sådan leger I
Deltagerne former en cirkel. To melder sig til at gå ind i midten. Den ene får til opgave at beskytte den
anden. De andre i cirklen skal ramme den ”beskyttede” med bolden, og de må gerne samarbejde, så længe
de bliver på deres plads i cirklen. Beskytteren parerer bolden, så den beskyttede ikke bliver ramt.
Legens kvaliteter
Træner bl.a. samarbejde, opmærksomhed og reaktionsevne. Ud fra legen kan man tale om dyr der beskytter
deres unger.

5.

Blinkelegen. Instrueret af Pernille Hede

Forberedelse
Ingen
Sådan leger I
Alle står i en rundkreds og holder i hånd og kigger på den voksne.
Den voksne kigger på alle børnene én ad gangen. Pludselig blinker hun/han til et barn som bytter plads med
den voksne.
Når barnet og den voksne atter er kommet på plads, kigger den voksne igen rundt på alle 8-16 børn og
blinker igen til ét barn, som så bytter plads med den voksne.
Legens kvaliteter
Legen er super, når den anvendes i overgangsfaser, dvs. når børnene kommer ind fra legepladsen og skal
geare lidt ned, eller inden de går på tur (og skal gå i trafikken).
Den er ret enkel, men meget effektfuld, hvis den voksne virkelig ser og anerkender hvert enkelt barn.

6.

Pas på din makker. Instrueret af Susanne Jensen.

Forberedelse
Du skal bruge: markeringsbånd, tørklæder/stofrester til bind for øjnene. Deltagere: fra 8 – 24 personer
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Sådan leger I
Deltagerne deles op i par og placeres makkervis i et markeret område ex 10x10 meter.
Makkerparret vælger nu, hvem der skal starte med at være blind, og denne får bind for øjnene. De seende
står tæt bag deres blinde makkere og guider dem nu rundt mellem hinanden. De seende skal sørge for, at de
blinde ikke støder ind i andre eller kommer uden for det markerede område. Dette gøres ved hjælp at
følgende tegn: tryk på højre skulder = gå til højre, tryk på venstre skulder = gå til venstre, let fladt tryk på
hovedet = stop. Man kan selv udvikle supplerende tegn for eksempelvis ’gå langsomt’ og ’gå hurtigt’.
Hvis man ikke ønsker berøring, kan beskederne siges, evt. på andet sprog, sjove måder eller ved hjælp af
bestemte lyde.
Efter et stykke tid bytter man. Prøv evt. også øvelsen med en anden makker.
Legens kvaliteter
Man øver sig i at:








tolke sin makkers signaler, hvorved man lærer hinanden at kende
have tillid til sin makker
fokusere og koncentrere sig
give og modtage anvisninger
samspil
være tålmodig med sin makker
være bevidst om sin egen indvirkning på andre

7.

Grænselandet. Instrueret af Helen Holm

Forberedelse
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Du skal bruge et tov.
Sådan leger I
Deltagerne deles op i to hold. På jorden lægges et tov, der markerer grænsen mellem de to stammer, der
skal kæmpe om at vinde hinandens stammemedlemmer.
Deltagerne fordeler sig på hver sin side af tovet og står med front mod hinanden. Det gælder nu om at
trække det andet holds medlemmer over tovet ved at tage fat og hive til. Man har vundet fjendens medlem,
når denne har sluppet med sidste fod på eget land.
Det er selvfølgelig tilladt at arbejde sammen, lægge planer og strategier. Træder man over på fjendens land
og slipper på sit eget, er man overgået til fjenden.
Prøv den. Den kan være ret voldsom hvis aldersgruppen/vægtforskellen er stor og ret psykologisk, når det er
voksne/børn med nogenlunde samme styrke.
Legens kvaliteter
Dette er en leg der er både fysisk, strategisk og nervepirrende. Ingen tabere, da legen stopper når alle er på
hold sammen.

8.

Flagermus og møl. Instrueret af Birgitte Damgaard

Forberedelse
Tørklæder eller stofrester til bind for øjnene
Sådan Leger I
Én udpeges til flagermus og får bind for øjnene. 3-4 personer bliver møl.
Resten står udenom, holder hinanden i hånden og fungerer som afgrænsning
Flagermusen skal ved hjælp af lyd forsøge at fange de flagrende møl.
Flagermusen siger ’mus’ hvorefter møllene hurtigt skal svare ’møl’. Når et møl fanges bytter man, så
flagermus blive møl, og møl skifter med en fra cirklen.
Legens kvaliteter
Skærper opmærksomheden på hørelsen, som kan bruges senere i andre sammenhænge hvis vi skal være
stille og lytte. Sjov. Deltagelse på flere niveauer både fysisk og inddragelsesmæssigt. Og meget mere…

9.

Hjorte-leg. Instrueret af Inge Christensen

Klassetrin:
Antal deltager:

5.-8. klassen. Uden matematikken: fra omkring 1. klasse
Min. 15 personer
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Forberedelse
Noget papir og en blyant. Gerne 6 kegler/toppe, men ikke nødvendigt.
Sådan leger I
Gruppen fordeles, så der er 1/3 hjorte, 2/3 livsbetingelser (føde, drikke og skjul).
Træf en beslutning
De to grupper står overfor hinanden i to rækker med ca. 1,5m imellem. De vender så ryggen til hinanden.
Beslutningerne træffes UDEN at vise eller sige noget. Hjortene vælger hvad de skal have (føde, drikke eller
skjul), og de andre (livsbetingelserne) vælger én af følgende; føde (gnider sig på maven), drikke (viser en
flaske til munden) eller skjul (tager begge hænder op over hovedet som et omvendt V).
Vend jer om
De to grupper får ca. 1 min. til at bestemme sig (uden at sige det højt eller vise det). Derefter vender de sig
om.
Vis hvad i er
På kommandoen vis hvad i er, viser hjortene hvad de skal bruge og livsbetingelserne, hvad de er.
Fang/løb
Efter ca. 5 sek. skal hjortene så forsøge at fange det, de skal bruge, mens livsbetingelserne skal forsøge at
undgå at blive fanget. Livsbetingelserne har helle ca. 50-100m bag deres udgangspunkt.
Når sekvensen er færdig samles alle så igen i deres udgangsposition på de to rækker overfor hinanden. Her
spørger man så hver enkelt af hjortene, hvordan de klarede det? Lykkes det at fange en, bliver denne til hjort
det ”efterfølgende år” (næste runde af legen), lykkes det ikke hjorten at fange én, dør den og bliver en
livsbetingelse det ”efterfølgende år”.
Tallene fra ”hvert år” skrives ned og skal bruges til en statistisk analyse efter legen.
Legen gentager sig (min. 10 gange) nu med det nye antal hjorte til man har godt med statistisk materiale, og
en god fornemmelse af, hvordan hjortene/dyrene er afhængige af at få opfyldt deres livsbetingelser og
dermed fremgang i flokken, og hvad der er årsag til nedgang i flokken i naturen. Alle vælger en ny
livsbetingelse i den efterfølgende runde, altså ikke den samme to omgange i træk.
Legen kan dog stoppe før, hvis alle hjortene dør.
Legens kvaliteter
Kondition, Reaktion/koncentration, faglig indsigt i den naturlige population, viden om statistik, fællesskab.
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Opstillingen

50-100m

Ca. 1,5m

Helle

Hjorte

Livsbetingelser

Skema til observationerne
Antal hjorte, start:_________ Antal livsbetingelser, start:___________

Observation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Antal hjorte

Observation
Antal hjorte
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Matematiske begreber der efterfølgende kan arbejdes med:
Typetallet
Typetallet er det tal, som er ”typisk” for observationssættet.
Det vil sige den observation, som forekommer flest gange i observationssættet.
Gennemsnittet
Gennemsnittet eller middeltallet er det tal, som man får, hvis man lægger alle observationer sammen og
dividerer dette tal med antallet af observationer.
Medianen
Den observation, som står i midten, hvis man stiller observationerne op i rækkefølge med de mindste tal
først. Hvis der er et lige antal observationer, så der ikke er et tal i midten, tager du normalt tallet til venstre
for midten.
Medianen hedder også 2 kvartil eller 0,50-kvartil.
Det er fordi, det er her, de første 50% af observationerne ligger indenfor, hvis observationerne sættes i
rækkefølge med de mindste først.
Kvartilsæt
Indenfor 0,25-kvartilen, 1. kvartil eller nedre kvartil ligger 25% af de første observationer, hvis
observationerne sættes i rækkefølge med de mindste først.
Indenfor 0,75-kvartilen, 3. kvartil eller øvre kvartil ligger 75% af observationerne, hvis observationerne
sættes i rækkefølge med de mindste først.
Størsteværdi
Den største observation i observationssættet.
NB. Det er ikke det største antal gange en observation forekommer!
Mindsteværdi
Den mindste observation i observationssættet.
NB. Det er ikke det mindste antal gange en observation forekommer!
Variationsbredden
Variationsbredden er forskellen på den største og den mindste observation i sættet.
Variationsbredden finder man ved at trække størsteværdien og mindsteværdien fra hinanden.
Hyppighed
Hyppigheden angiver, hvor ofte (hyppigt) de forskellige observationer forekommer. Det er altså antallet af
gange, en observation forekommer.
Summeret hyppighed
Den summede hyppighed er hyppighederne lagt sammen med de foregående hyppigheder.
Frekvens
Den hyppighed observationen kommer med i forhold til det samlede antal observationer.
Det vil sige hyppighed divideret med antallet af observationer.
Dette vil give et resultat i form af en brøk eller decimaltal. Vil man have resultatet i procent, skal man gange
med 100.
Frekvens kan enten være i procent, brøk eller decimaltal. Det bestemmer du selv! Det vil sige, at 10%, 1/10
eller 0,10 er det samme resultat på forskellige måde. Dog vil man oftest angive frekvenser i procent.
Summeret frekvens
Er ligesom ved summeret hyppighed, men her er det bare frekvenserne, som skal lægges sammen.
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10. Egern-leg. Instrueret af Lærke Haupt
Forberedelse

Finde sted med mange kogler, eller have kogler med.
Sådan leger I
Klassen deles i to hold. Alle på hold skal ud og samle kogler til vinterforråd, som er en kurv. Man kan kun
samle én kogle af gangen. Det hold der er kommet hjem med flest har vundet. Legen leges i fx 10 min. Pas på
at I ikke slår hovederne sammen.
Legens kvaliteter
Sætter gang i fysikken og fokus på dyr der samler forråd.

11. Lav et billede med naturmaterialer. Instrueret af Rikke Mortensen.
Forberedelse
Inden legen går i gang, skal begge deltagere samle 5 ting i naturen gange 2. Dvs. i alt 10 ting men to af hver
(svarende til to sæt med 5 naturting).
Deltagerne starter med at dele tingene mellem sig, så de får et sæt af hinandens naturting og beholder et
sæt. Deltagerne har nu de samme 10 naturting.
Sådan leger I
To deltagere er sammen og sidder på jorden med ryggen mod hinanden (helst med hinanden som ryglæn,
hvis det er ok). Deltager 1 lægger sine 10 ting i et billede foran sig. Tingene lægges en ad gangen og samtidig
beskriver hun for deltager 2, hvordan tingene lægges, så deltager 2 (som ikke kan se, hvad deltager 1 laver)
kan lægge samme billede.
Deltager 2 må gerne stille spørgsmål, hvis der er noget han/hun ikke forstår/er usikker på (denne del kan
varieres).
Når billedet er lagt, sammenlignes resultatet og derefter bytter rollerne.
Legens kvaliteter (hvilke færdigheder og evner trænes)
Denne leg er særligt god til at træne at lytte til andres anvisning, at formulere sig så modtagerne forstår det
samt at spørge til det man ikke forstår/er usikker på. Desuden trænes sproget.
 At lytte og følge anvisninger (lytteevne)
 At fokusere og koncentrere sig
 at give og modtage anvisninger
 at tilpasse sin kommunikation til modtagerens behov
 sensitivitet og afstemning
 samspil
 sprogudvikling
 tålmodighed
 at håndtere frustration
 nysgerrighed
 bevidsthed om sin egen indvirkning på andre
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12. Gem og fortæl. Leg vi ikke fik leget af Rikke Mortensen og Lærke Haupt
Eleverne er sammen to og to. Én løber ud og gemmer en pind eller tilsvarende ting fra naturen. Makkeren
kigger væk. Når pinden er gemt, skal makkeren nu guides frem til pinden. Fx 10 skridt lige ud drej ved busken
og 3 skridt til venstre.

13. Naturdetektiver. Leg vi ikke fik leget af Rikke Mortensen og Lærke Haupt
Deltagerne inddeles i hold, og hvert hold modtager en liste (eller mundtlig besked) over ting de skal finde i
skoven. Efter f.eks. 10 min. skal de være tilbage med så mange ting som muligt.
Det kan f.eks. være:
Noget fra et dyr.
Noget, der er spidst.
2 ting, der er gule
Noget, der lugter godt.
Noget, der er slimet.
Noget, der ikke hører til i skoven.
2 ting, som dyr har spist af.
4 forskellige blade.
og meget mere…

14. Hånden i posen. Leg vi ikke fik leget af Rikke Mortensen og Lærke Haupt
Til denne leg skal bruges en uigennemsigtig pose. I posen anbringes én eller anden naturting, der kan findes i
området. På skift stikker deltagerne hånden i posen, hvorefter de løber ud i området og finder den samme
ting.
Eleverne kan også være dem, der finder ting til posen.
Legen kan også være ting der dufter, som de skal finde frem til.

15. Find det samme. Leg vi ikke fik leget af Rikke Mortensen og Lærke Haupt
Deltagerne deles i to hold, der begge - indenfor et begrænset område - skal finde 10 genstande (blade, urter,
svampe, frugter e.l.). Disse ting bliver lagt på et tæppe, hvorefter det andet hold skal prøve at finde de
samme ting indenfor et angivet tidsrum (f.eks. 10 min.).
Eller legen kan laves som en stafet hvor deltagerne deles i to hold. Holdene stiller sig på en række. Legefacilitatoren har samlet forskellige naturting. Facilitatoren lægger en ting af gangen på jorden, så de bliver
synlige for holdene. Den første løber ud for at finde tingen. Når han/hun er tilbage, kan den næste i rækken
finde den næste ting.

16. Hører ikke til. Leg vi ikke fik leget af Rikke Mortensen og Lærke Haupt
Denne leg kræver lidt forberedelse.
Medbring på turen en række genstande, som ikke hører til i naturen. Hvad som helst, som er
menneskeskabt. Anbring så genstandene på en veldefineret rute gennem skoven.
Deltagerne går nu - en af gangen - ruten igennem, og tæller hvor mange ting, de kan få øje på.
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Ved rutens slutning noteres op, hvilke ting, der er blevet set - og så går alle ruten igennem igen og samler
tingene ind.

17. Byg magen til. Leg vi ikke fik leget af Rikke Mortensen og Lærke Haupt
Deltagerne er sammen to og to. Hver person bygger en figur af forskellige naturmaterialer. De bytter figur,
og makkeren skal nu bygge en figur nøjagtig magen til makkerens.
Eller: deltagerne går sammen to og to ud og finder naturmaterialer – to af hver slags. Eleverne sætter sig ryg
mod ryg. En elev fortæller nu hvordan han/hun bygger en figur. Makkeren forsøger ud fra beskrivelsen at
lave en magen til uden af at ku se det ”originale” værk.

18. Find farver. Leg vi ikke fik leget af Rikke Mortensen og Lærke Haupt
Deltagerne får et farvekort med forskellige farver. Nu skal de forsøge at finde de samme farver i naturen.

19. Størrelser i naturen. Leg vi ikke fik leget af Rikke Mortensen og Lærke Haupt
Deltagerne skal finde 10-20 blade og lægge dem op på række så det største er først og det mindste sidst.
Legen kan gøres svære ved at de løber stafet så den første deltager plukker et meget lille blad. Den næste
skal plukke et lidt større og så videre. Hvis bladet ikke passer i rækkefælgen, må de af sted igen.

God fornøjelse med legene ønskes du af netværkene: Naturen som social løftestang og Sundhedsnetværket
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