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Forord  
HandiLeg? 
HandiLeg er en samværsform, omkring 
sociale og fysisk aktive lege og spil. Delta-
gerne i HandiLeg har et fælles ejerskab over 
legen og samværet. Hvilket forklarer den 
store glæde der normalt er ved HandiLeg.

Gerlev og HandiLeg
Center for Leg & Bevægelse, på Gerlev 
Idrætshøjskole, driver Gerlev Legepark 
og projekter med aktivt leg som omdrej-
ningspunkt. Gerlev arbejder med mange 
målgrupper, én af dem er mennesker med 
udviklingshandicap. 
Se: www.gerlevhandileg.dk

Projekt HandiLeg for mennesker  
med udviklingshandicap 
er et projekt, som Gerlev Center for Leg & 
Bevægelse gennemfører i årene 2018 - 2020 
med støtte fra TrygFonden. Projektet forlø-
ber i syv kommuner over hele Danmark.
Se: kap. 1. Afs. 1.1: Projekt HandiLeg.

Denne bog baserer sig på projekt HandiLeg 
og fra tidligere erfaringer med formidling af 
leg til mennesker med udviklingshandicap 
og deres pædagoger.

Tak til
TrygFonden og alle som bidrager til Handi-
Leg; herlige borgere, dygtige pædagoger og 
modige kommunale embedsfolk samt mine 
kollegaer og ledelse på Gerlev. Ph.d. Lise 
Specht Petersen, forsker Gerlev Center for 
Leg og Bevægelse, som følger projektet tæt.
Lektor, ph.d., cand.scient.soc. Tine Fristrup 
DPU Aarhus Universitet, for sparring om 
HandiLeg. Elever og lærer på Nordfyns 
Højskole og idrætsstuderende på SDU for 
legevideoer på Youtube

Lars Hazelton 
Projektleder på HandiLeg  
Gerlev Center for Leg & Bevægelse
Gerlev Idrætshøjskole – Vinteren 2019/2020.
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iNDLEDNING  
HandiLeg – et problematisk ord 

Ordet “HandiLeg” er problematisk
HandiLeg er sat sammen af to ord, som ikke 
alle i år 2020 finder passende. 

“Handi” er afledt af ordet handicap 
Et ord, der engang havde en positiv klang, 
da handicap afløste ord som invalid, vanfør, 
krøbling eller åndssvag. 
 Men i dag er der blandt nogle mennesker 
tvivl om ordets lødighed, og som projekt-
leder har jeg fået kritiske spørgsmål. 

Handicap i sportslig betydning
Jeg tager dog udgangspunkt i den sportslige 
betydning af ordet handicap, som jeg me-
ner, var det oprindelige udgangspunkt for 
brugen af ordet. Her er handicap forstået 
som, at alle skal opleve fairplay, så vi tager 
hensyn til hinandens evner, ressourcer og 
potentialer. 
 Derfor ordet Handi-

“Leg” – voksne leger ikke!
Projekt HandiLeg henvender sig til unge, 
voksne og ældre mennesker med udvik-
lingshandicap. De leger ikke! Det gør deres 
pædagoger heller ikke! 

Jeg oplever er en udtalt frygt for, at legen 
vil barnliggøre borger med udviklingshandi-
cap. Det er naturligvis ikke hensigten.

Barnliggørelse
Personligt har jeg aldrig brudt mig om, når 
lægfolk og fagfolk har sammenlignet voks-
ne mennesker med udviklingshandicap 
med et barns alders- eller udviklingstrin. 
Det er desværre fortsat en udbredt fejltolk-
ning. 

Leg  er en aktivitet for  
mennesker i alle aldre
Jeg må påpege, at leg før i tiden var en akti-
vitet for mennesker i alle aldre. 
 At det i vor tid kun er børn som leger, er 
historisk set nyt. Børn har altid leget, det er 
en naturlig del af deres udvikling som men-
nesker. 
 Men voksne har også leget; tænk på sel-
skabslege, danselege til bal, julelege og lege 
til fastelavn, påske og midsommer – her 
var der lege for de unge og voksne i gamle 
dage. Eller hvad med De Olympiske Lege – 
det er vist ikke for småbørn. 

Leg på Gerlev
I Gerlev Legepark er en stor del af vores 
gæster voksne – som leger! 
 De lege, spil og sang-/danselege fra Ger-
lev, som indgår i HandiLeg, er almene lege 
for mennesker i alle aldre. Ordet leg har 
altså ikke noget at gøre med en barnliggø-
relsen.

Leg som et møde mellem mennesker
Jeg har arbejdet med leg siden 1980’erne 
og ved, at leg er en fantastisk metode til 
at få alle mennesker – uanset alder, køn, 
etnicitet, kultur, evner, udvikling m.v. – til 
at interagere med hinanden i en social og 
aktiv form, båret af stor glæde. 
 Derfor ordet -Leg

Velkommen til HandiLeg.

Lars Hazelton 
Projektleder på HandiLeg  
– Gerlev Center for Leg & Bevægelse
Gerlev Idrætshøjskole – Vinteren 2019/2020.
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Projekt HandiLeg   
Hvad er HandiLeg?
HandiLeg er en metode til socialt og aktivt 
samvær. En metode, hvor borger og pæda-
gog sammen kan være i den proces, som 
legen er. 
 Man kan se legen som et processuelt 
forløb, som kan gentages igen og igen, indtil 
legen på et tidspunkt udvikler sig til noget 
andet. F.eks.bliver legen mere kompleks 
med nye regler og historier, andre gange 
bliver legen til noget mere enkelt. 
 Instruktøren i HandiLeg holder gang i 
processen og har fokus på det overordnede 
mål for HandiLeg – at alle deltager på deres 
betingelser, at alle oplever glæden ved 
legen, og at alle får mulighed for at præge 
legen på deres måde. 
 Mennesker med udviklingshandicap, 
borgerne, og deres pædagoger uddannes til 
instruktører i HandiLeg. Sammen laver de 
HandiLeg for deres medborgere og deres 
lokalsamfund.
 HandiLeg er udviklet som metode gen-
nem årene på Gerlev Center for Leg & 
Bevægelse af projektleder Lars Hazelton og 
hans kollegaer – tak til dem alle.

Om projekt HandiLeg 
– for mennesker med udviklingshandicap
er et projekt på Gerlev Center for Leg & 
Bevægelse, med støtte fra TrygFonden. 
Donationen er på godt 3,2 million. Projektet 
forløber i årene 2018 til 2020.

Projektets primære målgruppe: Unge, voksne 
og ældre med udviklingshandicap.

Projektets sekundære målgruppe: De profes-
sionelle omkring den primære målgruppe. 

Hvor afvikles projekt HandiLeg?
Der er syv kommuner med i projektet for-
delt i Danmarks fem regioner. 
I hver kommune deltager fem steder1 med 
fire borgere og to pædagoger2.

Hvem udfører projekt HandiLeg? 
Center for Leg & Bevægelse på Gerlev 
Idrætshøjskole faciliterer projekt HandiLeg.

Projektleder af HandiLeg: Seniorkonsulent 
og underviser på Gerlev, Lars Hazelton – 
idémand bag projektet, står for det faglige 
indhold.

Hvad er HandiLeg?
Det pædagogiske indhold i HandiLeg bygger 
på traditionelle idrætslege og historiske spil 
fra Gerlev, tilpasset den primære målgrup-
pe, der uddannes som instruktører i Han-
diLeg gennem kurser og vejledninger sam-
men med deres pædagoger. Efterfølgende 
formidler instruktørerne HandiLeg til deres 
medborger.

Projektets mål: 
At implementere og forankre HandiLeg, 
som er en pædagogisk metode, der frem-
mer social og fysisk aktivitet i hverdagslivet 
for mennesker med udviklingshandicap på 
bosteder, institutioner, arbejdspladser og 
dag- og aktivitetscentre samt i foreninger/ 
klubber m.v. i danske kommuner. 

Forskning: 
HandiLeg følges af legeforsker Lise Specht 
Petersen fra Gerlev Center for Leg & Bevæ-

1 Steder: Bosteder, aktivitets- og dagcentre, arbejdsplad-
ser, foreninger/ klubber, dvs. steder, hvor mennesker med 
udviklingshandicap lever, bor, arbejder og har deres fritid, 
og hvor de professionelle har deres arbejdsliv.

2 Pædagoger: der flere  faggrupper er med, men der er 
typisk flest pædagoger, hvorfor denne fagtrem bruges ge-
nerelt om den sekundærer målgruppe - de  professionelle.

1.1
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gelse, som gennemfører en etnografisk un-
dersøgelse af projektet i årene 2018-2020. 

HandiLeg – Hvad er der sket i projektets 
første to år (2018-2019)
I syv kommuner har borgere med udvik-
lingshandicap og deres pædagoger været 
igennem et kursus- og vejledningsforløb 
med projektleder Lars Hazelton fra Gerlev. 
Den konkrete og praktiske formidling af 
legen har været det centrale. 
 Projektlederen har besøgt de steder, 
hvor borgerne bor, arbejder og har deres 
fritid, og hvor pædagogerne har deres ar-
bejdsliv.
 I alle syv kommuner er der nu, som følge 
af projektet, grupper af borgere, der virker 
som instruktører i HandiLeg for deres med-
borgere, med støtte fra pædagogerne, der 
hvor borgerne bor, arbejder eller har deres 
fritid.

Se: kap. 1 Projekt HandiLeg.: Afs. 1.2. HandiLeg 
– nogle definitioner.

“At bryde ud af Handicap-verdenen”
Flere af instruktørerne har i 2019 været ude 
at formidle leg på skoler og i foreninger og 
i det offentlige rum på “byens torv”. De er 
med andre ord ved “at bryde ud af Handi-
cap-verdenen”.  
 Denne positive udvikling i projektet 
er fyldt med perspektiver i forhold til en 
beskæftigelse som instruktør i HandiLeg – 
måske ligefrem et arbejde – i kommunen.
 
Tænk om der kunne der oprettes en gruppe 
af instruktører – borgere med udviklings-
handicap – som, med pædagogisk bistand, 
stod for formidling af aktive lege og sjove 
spil? 
 Kunne sådan en gruppe komme rundt i 
nogle af kommunens institutioner og ar-
bejdspladser inden for specialområdet og 
stå for HandiLeg?
 Kunne sådan en gruppe løsne op for 
fordomme og frygt, hvis mennesker med 
udviklingshandicap kom ud på almindelige 
institutioner, skoler, biblioteker, medbor-
gerhuse m.v. for at formidle lege og spil?

Se: www.gerlevhandileg.dk  Generel informa-
tion om projektet og årsrapporterne for 2018 
og 2019 - samt kommende relevante rapporter, 
evalueringer m.v.

SIDE  6
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HandiLeg
– nogle definitioner   

Projekt HandiLeg er rettet mod unge, voks-
ne og ældre mennesker med udviklings-
handicap. Men hvad betyder udviklingshan-
dicap? Projekt HandiLeg og denne bog om 
HandiLeg læner sig op ad definitionerne, 
som Landsforeningen LEV1 har. 

Definition af udviklingshandicap 
At have udviklingshandicap betyder, at ens 
personlige udvikling går langsommere end 
hos andre mennesker. I næsten alle tilfælde 
betyder det også, at man – på nogle områ-
der – ikke når så langt i sin udvikling, som 
andre. Alle – også mennesker med udvik-
lingshandicap – udvikler sig på følgende 
vigtige områder: Motorik (dvs. bevægelse), 
interesse for og samspil med andre, sprog 
og leg.

Hvorfor bliver man  
udviklingshandicappet?
Årsagen til udviklingshandicap kendes langt 
fra i alle tilfælde, men udviklingshandicap 
kan være en følge af:
l Arvelige faktorer (f.eks. visse stofskifte-

sygdomme samt arvelige kromosomfejl)
l Kromosomfejl
l Skader, der opstår i fostertilstanden 

(pga. f.eks. overdreven alkoholindtagel-
se, overdreven rygning eller infektions-
sygdomme hos moderen)

l Iltmangel under fødslen
l For lav fødselsvægt (som følge af for tid-

lig fødsel)
l Mangel på motorisk, social og sproglig 

stimulering i barndommen (ses næsten 
ikke i Danmark i dag)

l Hjerneskade opstået efter fødslen pga. 
en ulykke eller sygdomme

(Kilde: Lev.dk faktaboks om udviklingshandicap: 
Hvad er udviklingshandicap?).

I projekt HandiLeg for mennesker med 
udviklingshandicap (støttet af TrygFonden 
2018-2020) og i denne bog om HandiLeg er 
der nogle definitioner, som skal være læser 
bekendt:

“Borgere” 
Den primære målgruppe i projekt HandiLeg 
er mennesker med udviklingshandicap. 
Denne gruppe omtales i bogen som borge-
re. 
 Borgerne er en meget bred målgruppe, 
som spænder fra mennesker med lette 
udviklingsforstyrrelser til mennesker som 
både har psykiske og fysiske handicaps. Fra 
borgere, som bor i egen bolig med lidt pæ-
dagogisk støtte, til borgere med plejebehov 
24/7-365. 
 Generelt har det været borgere, hvis 
handicap har været “i den lette ende”, som 
kommunerne har udvalgt til kurset som 
instruktører.  
 De borgere, der har svære handicaps, 
har ofte deltaget i den praktiske del af 
kurserne, samt i de events og andre begi-
venheder, der er foregået i forbindelse med 
projekt HandiLeg.

1 LEV: Landsorganisationen for mennesker med udviklings-
handicap og deres pårørende

1.2
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“Pædagoger” 
Den sekundære målgruppe i projekt Han-
diLeg er de professionelle - det personale, 
som er omkring borgerne. Det er en bredt 
sammensat personalegruppe med flere 
specialister (pædagoger, afspændingspæ-
dagoger, fysio- og ergoterapeuter, sosu-ud-
dannede og enkelte plejere m.v.), men 
pædagogerne er den største faggruppe. 
For at gøre læsningen let, anvendes derfor 
termen pædagoger om alle faggrupperne, 
med mindre der er brug for specifikt at 
nævne en fagperson.

“Steder” 
I alle syv kommuner er der kursister fra 
fem forskellige steder i kommunen. Et 
sted dækker over bosteder, aktivitets- og 
dagcentre, arbejdspladser og produktions-
virksomheder, foreninger og klubber.  Der 
henvises altså til de steder, hvor borgerne 
lever, arbejder og har deres fritid. 

“Kursister” 
Hvert af de fem steder sender fire borgere 
og to pædagoger på kursus i at blive in-
struktører i HandiLeg. Der er således i alt 
30 kursister på et kursus. Kurset afvikles 
centralt i kommunen. 

HandiLeg er noget, som borgere og pæda-
goger praktiserer sammen, både når de er 
på kursus, og når de formidler Handileg 
sammen, derhjemme til deres medborgere 
på deres respektive “steder”.

“Deltagere/medborgere” 
Deltagere/medborgere er alle de borgere 
og pædagoger, som er med til en aktivitet i 
HandiLeg – det kan være på et kursus, ved 
et besøg eller til en event. I flere kommuner 
har der været overskud hos de borgere og 
pædagoger, som har været på kursus i at 
blive instruktører i HandiLeg, til at rumme 
”andre medborgere” og deres pædagoger. 
Man har givet adgang til, at flere har kun-
ne deltage i den praktiske del af kurserne. 
Således har også medborgere med “tungere 
handicaps” ofte deltaget på kurserne, hvil-
ket har fremmet og udvidet forståelsen for, 
hvem der kan have glæde af HandiLeg. 

Ny forståelse og fagligt netværk: 
Udvidelsen af deltagere/medborgere på 
kurser, besøg og events har betydet, at 
instruktørerne har fået kendskab til andre 
medborgere og indblik i, hvordan de kan 
hjælpe andre medborgere til at få en god 
oplevelse af HandiLeg.  

Udvidelse af deltagere/medborgere har gi-
vet pædagogerne ny forståelse for de man-
ge forskellige typer af medborgere, som de 
arbejder med, og har samtidigt støttet det 
faglige netværk pædagogerne imellem. 

“Besøg nr. 1” og nr. 2” 
Projektlederen fra Gerlev har besøgt alle 
“stederne” før kursusstart for at få indblik i 
borgernes hverdagsliv og pædagogernes ar-
bejdsforhold, samt stedernes fysiske ram-
mer. Disse besøg henvises til som “besøg 
nr. 1”. 
 Tilsvarende har projektlederen været på 
besøg igen efter kursusafslutningen, for at 
støtte op om den lokale forankring af Han-
diLeg på stederne. Et er at være på kursus, 
noget andet er at få det til at fungere “hjem-
me på stedet”. Disse besøg henvises til som 
“besøg nr. 2”. 
 De lokale udfordringer for projekt Han-
diLeg, hvad enten de er af praktisk eller 
pædagogisk karakter, er vigtige at forholde 
sig til løbende, i forhold til en forankring af 
HandiLeg i borgernes hverdagsliv og i pæ-
dagogernes arbejde. 
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“Kursus” 
Et kursus består af seks kursusdage á seks 
lektioner - i praksis typisk fire lektioner om 
formiddagen og to over middag. Kursusda-
gene planlægges i samarbejde mellem den 
lokale kommunale koordinator og projekt-
lederen fra Gerlev. Kurserne forløber typisk 
over seks til ni måneder.
 Kursusdagene indeholder en praktisk, 
pædagogisk afprøvning og gennemgang af 
flere typer af lege, som passer til deltager-
ne. Legens pædagogik og de konkrete lege 
er beskrevet andet sted i denne bog (kap. 3: 
Legens pædagogik. kap 4:  Håndbog i  Han-
diLeg)
 Kursusdag 1 og 2 er med vægt på en præ-
sentation af en lang række lege fra projekt-
lederens side. Allerede her får kursisterne 
“hjemmearbejde” for– de skal formidle de 
lege, de har lært at kende, hjemme på deres 
sted.
 Kursusdag 3 og 4 vil dels bestå af en 
udveksling af erfaringer fra “hjemmearbej-
det”, dels en kortvarig repetition af tidligere 
lege. Men især vil kursisterne være med til 
at udvikle på de nye lege, som præsenteres 
af projektlederen. 
 De sidste kursusdage 5 og 6 har instruk-
tøren i centrum; hvordan står man frem? 
Hvad er formidling, kropssprog og stem-

meføring, påklædning m.v.? Her er det de 
kommende instruktører, som vælger hvilke 
lege de vil prøve at formidle til resten af 
deltagerne.

“Legetasken”
Der er til HandiLeg udviklet en taske med 
grej til leg og spil. Udstyret er enkelt og kan 
anvendes til 20 forskellige lege og spil. Med 
Legetasken følger denne bog, og særligt 
vigtigt følger “Håndbogen” for HandiLeg, 
hvor alle 20 lege er beskrevet udførligt i 
alle deres versioner, fra de helt enkle til de 
komplekse.
 Legetasken udleveres til hvert sted på 
første kursusdag til borgere og pædagoger, 
med besked om at tage den hjem til deres 
sted. Her skal de begynde at bruge grejet i 
tasken, og formidle de lege, de allerede har 
lært at kende – det er deres “hjemmearbej-
de” mellem kursusdagene.

“HandiLeg-trøjen” 
Et gammelt ordsprog siger; “Klæder skaber 
folk” – alle instruktører får ved den første 
kursusdag en T-shirt påtrykt med projek-
tets navn, HandiLeg, og sloganet “At lege er 
at lukke solen ind i sit hjerte”, samt teksten: 
“med støtte af TrygFonden”. Denne mørke-
blå, enkle T-shirt har haft stor betydning 

som identitetsmarkør for instruktørerne, 
og har givet et synligt sammenhold mellem 
borgere og pædagoger.

“Events nr. 1 og nr. 2” 
Alle de kommuner, som deltager i Handi-
Leg, har to events. En event er en begiven-
hed, hvor kommunen kan markere deres 
deltagelse i HandiLeg. Eventen planlægges 
af den kommunale koordinator i samarbej-
de med projektlederen. Eventen involverer 
altid alle instruktører – borgere og pædago-
ger – som ofte har nøglerollen til eventen. 
 Nogle kommuner holder events, som 
udelukkende er vendt mod deltagere fra 
specialområdet, andre holder åbne, offent-
lige events midt i byen. En event er typisk 
støttet af projektlederen med ekstra grej til 
lege og spil og PR-banner m.v. I nogle kom-
muner er der hyret ekstra folk ind.

“Vejledning” 
De kommuner, som deltager, kan under hele 
projektforløbet trække på vejledninger. Vej-
ledningerne er det “kit” som skal få besøg nr. 
1 og 2, de seks kursusdage og de to events til 
at hænge sammen. Hver kommune har i alt 
15 vejledninger, typisk tre pr. “sted”. 
 Det er meget forskelligt, hvordan vejled-
ningerne bruges. Det spænder 
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fra vejledning af én pædagog i forhold til en 
praktisk eller pædagogisk problemstilling, 
til et møde med en leder eller flere pæda-
goger om deres lokale udgave af HandiLeg. 
Eller det kan være, at en kommune beder 
om en ekstra kursusdag for nyankomne 
borgere og pædagoger, som ikke har været 
på det ordinære kursus i HandiLeg.

“Forankring” 
Alle kommuner har en afsluttende dag til 
forankring. Dagen er tiltænkt ledelsen in-
den for Handicapområdet i hver af de delta-
gende kommuner. Dagsorden fokuserer på, 
hvordan kommunen fastholder HandiLeg, 
når projektet slutter.
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HandiLeg
– hvorfor et projekt med leg
for mennesker med udviklingshandicap

En naturlig glæde ved at bevæge sig 
De fleste mennesker bliver født med en na-
turlig glæde ved at bevæge sig og lege, men 
op gennem barndom og ungdom falder det 
fysiske aktivitetsniveau. 
 Arbejde, fritid, leg og transport foregår 
ofte siddende. Dette gælder for mennesker 
i almindelighed og for mennesker med ud-
viklingshandicap i særdeleshed. 
 De udfordringer, den almindelige befolk-
ning har, gælder i endnu højere grad for men-
nesker med udviklingshandicap: arbejde, 
motion,  sund mad, aktive interesser, venska-
ber, ensomhed, familie, kærlighed og sex. 
 Der er nok problemstillinger at tage fat 
på og argumenter for at understøtte en 
udsat gruppe i vores samfund. 
 HandiLeg er en social og fysisk aktiv 
samværsform, som støtter mennesker med 
udviklingshandicap i forhold til en del af de 
nævnte problemstillinger i deres liv.

Er Handicapidrætten ikke nok?
Der er mange af borgerne i projekt Handi-
Leg, som er aktive i idræt og sport for men-

nesker med handicap. Disse idrætsaktive 
mennesker bidrager positivt til HandiLeg i 
kraft af deres bevægelsesglæde, gode fysik 
samt kompetencer som spilforståelse og 
boldbehandling. 
 Endelig skal nævnes den positive disci-
plin, som deltagelse i idræt og holdsport 
normalt giver mennesker. Der er ingen tvivl 
om, at sport og idræt har sin store beretti-
gelse – også for mennesker med udviklings-
handicap. 

Tumper & talenter
Men der er samtidig en udfordring i forhold 
til sportens fokus på konkurrence; sporten 
deler mennesker op i “tumper” og “talen-
ter”. 
 Sportsgrene som f.eks. håndbold, fod-
bold, hockey m.fl. giver bedst mening, hvis 
man er nogenlunde lige. Man er derfor nødt 
til at vurdere hinanden og især hinandens 
evner, som er det, sporten måler på – også i 
de tilfælde hvor man ikke ønsker at fokuse-
re på konkurrencen i sig selv.

Det kropslige nederlag
En anden udfordring er, at mennesker med 
udviklingshandicap udmærket er klar over, 
hvordan “rigtig sport skal se ud”. For mange 
er sporten noget helt uopnåeligt, og derfor 
fravælges den. Det er “historien om det 
kropslige nederlag”, hvilket også finder sted 
i resten af befolkningen. Men for men-
nesker med udviklingshandicap sker det 
meget oftere.

HandiLeg – en anden klangbund
Derfor er Handicapidrætten, trods alle dens 
positive egenskaber, kun en del af løsnin-
gen omkring at skabe muligheder for fysisk 
aktivitet og socialt samvær for mennesker 
med udviklingshandicap. 
 HandiLeg udgør et meningsfuldt alterna-
tiv, som giver en “anden klangbund”, og ska-
ber rum for en særlig atmosfære, som har 
vist sig at tiltrække mange mennesker med 
udviklingshandicap – både “sportsfolkene” 
og de “idrætsuvante”.

1.3
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Hvorfor et projekt med  
leg for mennesker med 
udviklingshandicap ?

Leg er en kompleks menneskelig aktivitet
At lege er en kompleks aktivitet for alle 
mennesker. Selv i helt enkle og simple lege 
er sanserne i gang, det motoriske system 
bruges, fantasien er på spil og legen er altid 
social. Når man leger alene, er der som re-
gel en slags usynlig legekammerat med. 
For mennesker med udviklingshandicap 
kan der være udfordringer med det sociale, 
det kognitive og det motoriske. Men der er 
mere på spil i forhold til det legende. 

Lege i sin egen ret
Det er mit indtryk, at en del mennesker 
med udviklingshandicap har haft en barn-
dom med mindre frihed til at lege – de har 
haft få venner og legekammerater, og de 
har simpelthen haft færre muligheder for 
leg. 
 For nogle menneskers vedkommende 
har deres handicap betinget behandlinger, 
som har taget tid og kræfter. I behandlin-
gen har leg og idræt ofte været et “redskab” 
til behandling af borgerens handicap, snare-
re end at der har været tale om “legen i sin 
egen ret”. 

HandiLeg vækker glæden ved lege og 
lysten til bevægelse 
Af ovenstående kunne man tro, at leg ikke 
er noget for mennesker med udviklingshan-
dicap. Erfaringerne fra projekt Handileg er 
imidlertid, at borgerne i legen føler sig både 
set og mødt, og oplever det at lege som 
særdeles meningsfuldt. 
 Hvis HandiLeg ikke er idræt, og ikke 
sport eller “behandling”, hvad er HandiLeg 
så? HandiLeg er en aktiv samværsform, 
omkring sociale og fysisk aktive lege og spil. 
HandiLeg varetages af de borger og pæda-
goger som har gennemført instruktørkur-
sus . De tilrettelægger HandiLeg for deres 
medborgere, der hvor de bor, lever, arbej-
der og har deres fritid. 
 I HandiLeg er det dem, der leger, både in-
struktører og deres medborger, som påvir-
ke legens gennemførelse. Alle bidrager med 
det de kan og legen er altid til “forhandling”, 
kan altid tilpasse de aktuelle behov og “ly-
sten”. Hermed opnår deltagerne i HandiLeg 
et fælles ejerskab over legen og samværet.  
Hvilket måske forklarer hvorfor at borgerne 
udtrykker en stor glæde ved HandiLeg.

Hvad siger pædagogerne?
I starten af projektet var der modstand i 
forhold til HandiLeg fra flere pædagoger. 

Modstanden bundede i en frygt for, at le-
gen var en barnliggørelse af borgerne med 
udviklingshandicap. En frygt, som projektle-
deren har forståelse for. 
 Historisk set er det først med udflytnin-
gen i 1980’erne fra de store statsinstitutio-
ner, at mennesker med udviklingshandicap 
begynder at blive set som selvstændige 
voksne. Udviklingen fra åndssvageforsorg 
til en pædagogisk forståelse af mennesket 
“bag handicappet” med ret til selvbestem-
melse over eget liv er lang og hård, og pågår 
fortsat. Det er i den sammenhæng, at pæ-
dagogernes forbehold skal forstås.

Kan voksne lege
HandiLeg stødte på en generel holdning, 
som Gerlev Center for Leg & Bevægelse til 
stadighed må forholde sig til og bearbejde, 
nemlig ”leg er for børn”. 
 Holdningen afspejler den kulturhisto-
riske udvikling, der er sket gennem det 
tyvende århundrede, hvor barndommen 
udskilles som en selvstændig livsfase, og 
hvor legen hører til. 
 Hvis man ser længere tilbage i tiden, er 
der foregået masser af leg – også blandt 
unge og voksne. Legen findes endnu i vort 
sprog; De Olympiske Lege, julelege, sel-
skabslege, eller når poeten 
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hvisker: “Ååh! Vinden leger med hendes 
hår” eller revisoren siger: “Jeg sætter mig 
lige ned og leger lidt med tallene…”.  
 Gerlev har med sin formidling af leg i 
mere end 30 år været med til at påvirke 
holdningen til leg, og ”hvem der kan/må 
lege”. Gerlev Legepark er et godt eksempel 
på, at voksne også finder glæde i legen.

Positive pædagoger
De fleste pædagoger har dog mødt Handi-
Leg med positive forventninger, især efter 
de informationsmøder, der er blevet holdt, 
inden en kommune har besluttet at deltage 
i projektet. 
 De pædagoger, som havde forbehold, 
blev overbevist, da de oplevede, hvordan 
borgerne deltog og reagerede på HandiLeg 
– det har hver gang været overvældende 
positivt og fyldt med energi og glæde.
 I løbet kursus- og vejledningsforløbet har 
pædagogerne og de borgere, som er blevet 
uddannet til instruktører, fået metoder 
til at formidle HandiLeg. Det har været en 
udfordring, som både borgere og pædago-
ger har taget op, og helt overvejende er det 
gået fantastisk godt med projektet.

Se: Kap. 2 Historier fra praksis. Borgere i  
HandiLeg.
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HandiLeg
– et konkret eksempel

(Anonymitet: Dette er beretningen fra praksis. 
I projekt HandiLeg deltager Bosteder, Aktivi-
tets- og Dagcentre, Produktionssteder, klubber 
og foreninger m.v. i de deltagende kommuner. 
Af hensyn til anonymitet, nævnes ikke navnet 
på kommunen, byen eller stederne, ligesom at 
navne på borger og medarbejder er ændret.)

Det er et dejligt sted. Jeg nyder altid turen 
dertil og glæder mig, det er sjette og sidste 
kursusdag for de 20 borgere og 10 pædago-
ger i HandiLeg. 
 Jeg ruller den blå HandiLeg-bil ind på 
Landbrugsskolen, vi låner deres idrætshal. 
Marie, som er idrætskoordinator i Kommu-
nen, står sammen med et par af borgerne. 
De er klar til at hjælpe med at bære legeta-
skerne, der er fyldt med grej til HandiLeg, 
ud af bilen.

Kursusdag:
“Hvad skal vi lege i dag, Lars?” spørger An-
ders og Bo. “Det skal I jo bestemme”, svarer 
jeg, “sidste gang I var på kursus fik I besked 
om at tænke over hvilke lege I bedst kunne 
lide. Dem skal vi lege i dag”. 

Anders og Bo har udviklingshandicap som 
deres handicap, og de er begge begyndt at 
formidle HandiLeg på bostedet, hvor de bor, 
og på produktionsstedet, hvor Anders arbej-
der. “Så skal vi lege Rødt lys stop, Lars, den er 
sjov”, Bo løfter sine knyttede hænder op og 
brummer en glad lyd. “Kan vi spille den, hvor 
vi kaster efter keglen, Lars?”, (Lars:) “du mener 
Slå Munk-spillet, Anders?” (Anders:) “jah… den 
er sjov”. Jeg får et kærligt kram af Anders.
 Anne-Marie og Maja kommer til. Sam-
men med et par af de øvrige instruktører 
har de været ude hos en spejdertrop og 
lege HandiLeg – “Det gik fint med spejderne, 
Lars, selvom det regnede hele tiden”. Maja og 
Anders hanker op i en legetaske og går ind. 
Jeg tager en grøn tavle ud af bilen, den skal 
vi bruge i dag.
 Inde i hallen stiller jeg den grønne tavle 
op ad væggen. I dag skal Anne-Marie, Bo og 
de andre borgere selv strukturere formid-
dagens legeforløb. Hvilke lege holder de 
mest af? Hvem af instruktørerne vil stå for 
at vise legene til os andre? Med kridt skriver 
jeg legene op for dem. Dagens program teg-
ner sig på tavlen. Så er vi klar til HandiLeg. 

Opvarmningen står jeg for; en ny leg med 
balloner. Herefter træder borgerne alene 
eller i par, nogle med støtte fra pædagoger-
ne, ind på gulvet og er instruktører.
I løbet af formiddagen leger vi “Tårnbold”, 
“Ræv, ulv & kyllinger”, “Rødt lys stop” og 
sanglegen “Ræven rask over isen”. Alle le-
gene formidles fint, og efterfølges af kon-
struktiv kritik fra de andre borgere, pæda-
goger og mig som projektleder. I kritikken 
lægges vægt på, om alle deltagerne kunne 
forstå instruktøren; Hvad gik legen ud på? 
Hvordan var instruktørens kropssprog og 
stemmeføring? Jeg er især opmærksom på, 
at instruktørerne ikke forklarer hele lege på 
én gang, men at de starter med en simpel 
version af legen, og sidenhen tilføjer flere 
elementer. 
 Om eftermiddagen får vi klarlagt, hvem 
der skal fungere som instruktører i hvilke 
lege til den store event om otte dage. Vi 
taler om hvordan instruktørerne kan forbe-
rede sig, og hvad de kan gøre, hvis de bliver 
nervøse, når de skal stå foran de mange 
medborgere og pædagoger fra hele special-
området til eventen.

2.0
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Eventen – den årlige idrætsdag:
Kommunens Idrætscenter. Den store hal 
fyldes af et par hundrede medborgere og 
pædagoger fra hele specialområdet i Kom-
munen.  På forhånd har man meldt sig på 
hold for at prøve forskellige aktiviteter og 
idrætter. Der er flest, som har valgt den 
nye aktivitet; HandiLeg. De borgere, der er 
uddannet som instruktører i HandiLeg, står 
klar, spændte på at vise hvad de kan.
 Til den nye aktivitet, HandiLeg, er der 70 
personer, som har tilmeldt sig om formidda-
gen, og 23 om eftermiddagen. Instruktører-
ne står for tre workshops om formiddagen 
i legene: “Ræven rask”, “Tårnbold” og “Rødt 
lys stop”. Eftermiddagens workshop er “Slå 
munk”-spillet. Pædagogerne støtter op om 
borgerne, og jeg fungerer som backup for 
alle workshops. 
 Lege og spil formidles tydeligt af instruk-
tørerne. De står midt i kredsen af medbor-
gere, de anvender kropssprog og viser le-
gen konkret i stedet for blot at tale om den. 
Pædagoger og jeg behøver kun sjældent at 
gå ind og støtte op de instruktører, der er 
nervøse – for det meste er øjenkontakt og 
anerkendende nik nok til, at instruktørerne 
kaster sig ud i opgaven.
 Instruktørerne får stor ros for deres 
indsats til festen bagefter af deres medbor-

gere og pædagoger fra hele specialområdet. 
Lege og spil var sjove og lette at forstå, og 
instruktørerne var tydelige og engagerede. 
HandiLeg er en aktivitet, der er kommet for 
at blive.

Se: kapitel. 4.: Håndbog i HandiLeg. 4.10 Rødt 
lys stop. Afsnit.4.12 Tårnbold. Afsnit 4.14 Slå 
munk. 4.17 Ræv, ulv og kyllinger. 4.20 Ræven 
rask over isen. 
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Karen planlægger
dagens HandiLeg   

(Anonymitet: Dette er beretningen fra praksis. 
I projekt HandiLeg deltager Bosteder, Aktivi-
tets- og Dagcentre, Produktionssteder, klubber 
og foreninger m.v. i de deltagende kommuner. 
Af hensyn til anonymitet, nævnes ikke navnet 
på kommunen, byen eller stederne, ligesom at 
navne på borger og medarbejder er ændret.)

Det er tidlig morgen, da jeg ankommer til 
dagcenteret. Fra bilen bærer jeg tasker med 
grej til leg ind i bygningens store multisal, 
hvor dagens kursus i HandiLeg skal afvikles.
 ”Hej” lyder en glad stemme, Karen kom-
mer ind sammen med sin pædagog Lisa. De 
er kursister i projekt HandiLeg. Sammen 
med 28 andre borgere og ansatte inden for 
handicapområdet skal Karen og Lisa uddan-
nes til at blive instruktører i HandiLeg. 
 ”Hvad skal vi lege i dag?” Karen har taget 
sin våde cykelhjem af, og stiller sig ved den 
hvide whiteboard-tavle. Jeg trækker mit 
svar lidt – vi har en del lege, som kursister-
ne skal igennem, men i dag er den fjerde 
kursusgang, og jeg vil se, hvor meget kur-
sisterne selv kan. Karen tegner en fisk på 

tavlen, ”fisk”, siger hun. Da jeg spørger om 
hun tænker, at det kunne være sjovt at vi 
legede fiskesangen, nikker Karen ivrigt. Ud 
fra den tegnede fisk skriver jeg Fiskesang. 
 Nu går det stærkt, på få minutter har 
Karen med tegninger sat formiddagens 
program, suppleret af min skrift. Andre bor-
gere kommer ind i lokalet, og gensynsglæ-
den er stor, for der er gået en måned siden 
sidste kursusgang. Karen er udviklings-
hæmmet og arbejder til dagligt på en pro-
duktionsvirksomhed sammen med Mikkel 
og Kim, som netop er dukket op og spørger: 
”Skal vi ikke også spille bold?” Mikkel har 
siden starten af HandiLeg været meget glad 
for boldlegene, så de tegnes og skrives på 
tavlen sammen med Karens idéer. Ind imel-
lem tegner og skriver jeg de undervisnings-
mål, jeg har for kursusdagen, og til sidst er 
dagens program vokset frem. 
 Pludselig lyder der et højt skrig af glæde, 
og Finn griner over hele ansigtet, da hans 
pædagog kører ham ind i salen. På et øje-
blik fyldes rummet af dagcentrets brugere, 
alle i kørestol. Få kan styre kørestolen selv, 

de fleste har personale bagved, og ved 
kursets første leg, Fiskesangen, går pæda-
gogerne med rundt.  
 Da sanglegen ebber ud, og alle har 
prøvet at “være fisken” – på gåben eller i 
kørestol - samler jeg kursisterne ved tavlen. 
Fiskesangen har kursisterne haft flere gan-
ge, og alle kender den. Derfor vil jeg efter 
Fiskesangen introducere en ny og lidt mere 
kompleks sangleg: Hattesangen. 

Se: kapitel. 4.: Håndbog i HandiLeg. Afsnit.4.20 
Fiskesangen. Afsnit 4.22 Hattesangen

2.1
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Musen har lige spist
– fantasi og konkret tænkende

(Anonymitet: Dette er beretningen fra praksis. 
I projekt HandiLeg deltager Bosteder, Aktivi-
tets- og Dagcentre, Produktionssteder, klubber 
og foreninger m.v. i de deltagende kommuner. 
Af hensyn til anonymitet, nævnes ikke navnet 
på kommunen, byen eller stederne, ligesom at 
navne på borger og medarbejder er ændret.)

Det er gået godt med holdet af instruktører 
i HandiLeg. De har overskud, og derfor har 
vi allerede efter første kursusdag indbudt 
andre medborgere, som også har lyst til at 
deltage. Her på den tredje kursusdag er der 
mange, som ikke længere blot kigger på, 
men nu deltager. En af dem er Anne. Det er 
lige efter frokost, og jeg samler borgerne og 
personalet til kursusdagens anden del.
 Vi er i gang med legen “Kat efter mus”, 
og Anne står i midten af en rundkreds, som 
formes af de øvrige deltagere, der står hånd 
i hånd. Anne er Mus, og uden for kredsen 
står en anden borger, Katten, som skal prø-
ve at fange Musen, når den kommer uden 
for kredsen af deltagere. Legen handler om, 
hvor mange gange Musen kan smutte ud 
og ind af rundkredsen, inden Katten fanger 
den. 

Der er gået et minuts tid, og Anne har ikke 
rørt sig af pletten inde i rundkredsen. Den 
borger, som er Katten, siger ”miav” og lister 
rundt om kredsen. Alle holder deres hænder 
højt, og kalder på Musen: ”Kom her, der er hul 
igennem ved vores arme, nu er Kattene over på 
den anden side af kredsen”, de prøver at hjæl-
pe Anne. Hun bliver stående hvor hun er. 
 Så fortæller jeg historien om, at Musen 
er sulten og skal have ost, og derfor må Mu-
sen prøve at komme ud af kredsen. Der er 
nu gået to minutter, og intet sker. Anne bli-
ver hvor hun er, og legen er ved at gå død. 
Jeg prøver igen med lidt dramatisk tonefald: 
”Musen er så sulten!” . Anne ser alvorligt på 
mig og siger: ”Musen har lige spist frokost”.  
Så bryder hele forsamlingen ud i latter. 
 Anne har fuldstændig ret, vi har lige spist 
frokost, så hvorfor skulle Musen vove pel-
sen for et stykke ost? Der er ikke andet at 
gøre, end at give Anne hånden og sige tak 
for den lærestreg; når man er konkret tæn-
kende, som Anne er det, gælder det hele 
vejen rundt i virkeligheden, som i legen. 

Se: kapitel 4. Håndbog i HandiLeg. Afsnit 4.5 
Kat efter Mus.

2.2
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Danny
– en borger i praktik i HandiLeg

(Anonymitet: Dette er beretningen fra praksis. 
I projekt HandiLeg deltager Bosteder, Aktivi-
tets- og Dagcentre, Produktionssteder, klubber 
og foreninger m.v. i de deltagende kommuner. 
Af hensyn til anonymitet, nævnes ikke navnet 
på kommunen, byen eller stederne, ligesom at 
navne på borger og medarbejder er ændret.)

Danny har spurgt om det længe, og nu er 
det på plads: I dag skal han i praktik som 
instruktør i HandiLeg. Jeg henter Danny kl. 
09.30 i projektets bil, som er fyldt med grej 
til leg. Svend og Christina, som er pædago-
ger i Kulturhuset, har arbejdet med Danny 
som forberedelse til hans praktik. De lege 
han vil formidle, har Danny øvet sig på hver 
gang Kulturhuset har haft HandiLeg. Danny 
er god til at formidle til sine medborgere, 
men i dag skal han står over for nogle bor-
gere, han ikke kender, i en anden by.
 På vej mod nabobyen taler vi Dannys 
lege igennem. Danny har styr på sin del. 
Han glæder sig, og ønsker at det kan blive 
en del af hans arbejde at køre ud med Han-
diLeg til andre dagcentre i kommunen. 
 Da vi kommer til aktivitetscenteret i 
nabobyen er vi ventet. Borde og stole er 

skubbet til side, så vi har plads i fællesrum-
met. Tre af borgerne og en pædagog delta-
ger også i instruktørkurserne i HandiLeg, så 
de har ligesom Danny forberedt et par lege. 
Det er Danny, som begynder formiddagens 
lege, efter at vi er budt velkommen af de 
lokale instruktører.
 Dannys første leg er “Fiskesangen”. Han 
får samlet alle borgerne omkring sig i en 
rundkreds, og går i gang. Bortset fra en 
enkelt gang, hvor han lige skal have lidt 
backup fra mig med at synge for, kører le-
gen fint – hvilket er flot, da Danny er blandt 
fremmede borgere, bortset fra dem han 
kender fra kurset. Flere af borgerne her på 
aktivitetscenteret er ældre kvinder, som 
åbenlyst “kurtiserer” den unge flotte fyr, 
som står i deres midte, og Danny rødmer 
lidt. 
 Efter Danny er de lokale instruktører på. 
Danny sætter sig og slapper lidt af. Et af 
hans handicaps er en spasticitet, som gør, 
at han går med halvt bøjede ben, hvilket 
betyder, at han bruger mange kræfter på at 
gå, hvorfor en pause er helt naturlig. Da jeg 
er på med mine lege, supplerer Danny mig, 
så jeg har en makker – det nyder vi begge.

Sidst på formiddagen skal Danny på igen 
– som en finale – med spillet “Slå Munk”. 
Det er ikke noget helt enkelt spil, da der er 
flere regler. I begyndelsen prøver Danny at 
forklare hele spillet, hvilket gør, at ingen 
forstår det. Dette er en helt almindelig fejl 
hos nye instruktører, også uden for Han-
diLeg. Jeg hjælper Danny med at forenkle 
legen, så vi kan komme i gang. Så kan vi 
efterhånden bygge flere regler på, trin for 
trin. Det virker fint, og borgerne når langt 
ind i spillet. De synes det er sjovt, og Danny 
får ros. 
 Da vi alle sidder med madpakker til 
frokosten, får Danny anerkendelse for 
sin måde at være instruktør på fra lokale 
borgere og pædagoger. Man vil gerne have 
Danny på besøg en anden gang. Med pæ-
dagogerne drøfter jeg muligheden, som de 
er åbne over for. Efter frokost er de ældre 
kvinder trætte, det er tid at hvile. En enkelt 
får sondemad og spiser fortsat. Danny og 
jeg pakker sammen og taler om hans ind-
sats. Jeg roser ham, og det er en stolt Dan-
ny, som møder sine pædagoger Svend og 
Christina tilbage på Kulturhuset.

2.3
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På min vej tilbage til Gerlev tænker jeg på, 
hvor oplagt det er at bruge HandiLeg som 
en meningsfuld beskæftigelse for borgere 
som Danny. Han ville vokse med opgaven 
og skabe glæde hos sine medborgere, og 
samtidig være en hjælp for pædagogerne, 
til at skabe version i hverdagen. Men jeg 
ved, at det er svært for kommunerne at 
handle på tværs af institutionstyper og 
paragraffer. Danny er tilknyttet afdeling 
Kulturhuset og deres ressourcer, mens  
aktivitetscenteret i nabobyen hører til en 
anden afdeling.  Derfor kan den praktik, 
som Danny har i dag, kun lade sig gøre, 
fordi projekt HandiLeg leverer mig som en 
ekstra ressource, der henter og bringer, og 
har ansvar i de timer, vi er sammen. Det gør 
mig ondt, for det sidste Danny spørger mig 
om den dag er: ”Hvornår skal jeg i praktik 
igen?”.

Se: kapitel 4. Håndbog i HandiLeg. Afsnit. 4.20 
Fiskesangen. Afsnit 4.14 Slå Munk.
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At lege med sky mennesker
– bostedet for ældre mennesker med udviklingshandicap 
og psykiatriske problemstillinger

(Anonymitet: Dette er beretningen fra praksis. 
I projekt HandiLeg deltager Bosteder, Aktivi-
tets- og Dagcentre, Produktionssteder, klubber 
og foreninger m.v. i de deltagende kommuner. 
Af hensyn til anonymitet, nævnes ikke navnet 
på kommunen, byen eller stederne, ligesom at 
navne på borger og medarbejder er ændret.)

Bostedet, er med på særlig betingelser. 
Borgerne på Bostedet er ældre mennesker 
med udviklingshandicap og en psykiatrisk 
problemstilling. For en del af disse borgere 
vil det være for voldsomt at blive kørt i bus 
til stedet, hvor det fælles kursus afholdes. 
Koordinatoren for kommunen, Dorthe, og 
jeg aftaler derfor med personalet på Boste-
det, at de deltager med én medarbejder i 
det fælles kursus, og at jeg kommer ud ef-
terfølgende på Bostedet og står for et lokalt 
kursus med borgere og personale.
 Da jeg om morgenen kører bilen ind på 
Bostedet, står der en mand i arbejdstøj. 
”Du kan holde her”, siger han bestemt og 
peger, så vender han rundt, og går hen til 
en kasse fyldt med små stumper tov, som 

han begynder at ordne. På en væg til en 
carport hænger der flere reb flettet af hans 
tovstumper. Manden ser ikke mere på mig.
 Jeg går op gennem en lille nydelig have 
med statuer, havepynt og en havestol. En 
hvid hund kommer ud og logrer med halen. 
Døren går op af sig selv. Ruth, den medar-
bejder som deltager i  fælleskurset, kom-
mer ud og tager imod mig med et stort smil, 
”velkommen”. 
 Her ser stille og roligt ud på Bostedet, jeg 
bliver vist rundt af Ruth. Personalet nikker 
venligt til mig, Ruth hilser på borgerne, som 
ser tavst på mig. Vi kommer ind i fælles-
rummet. Ruth fortæller med et grin om 
nogle af deres ”skøre projekter”. Bl.a. har 
de sammen med borgerne hæklet et man-
gefarvet betræk til en cykel – alt på cyklen 
er beklædt med farvet garn – og den hæn-
ger ned fra det høje loft. Det ser fantastisk 
ud. På væggen hænger en informations-
skærm, hvor der kører billeder af borgere 
og personale, der er sammen om forskellige 
aktiviteter. Alt ser hyggeligt, ryddeligt og 
meget roligt ud. 

I et hjørne ved det store vindue sidder en 
ældre kvinde og strikker. Hun ser kort på 
Ruth og mig. Ellers er rummet fyldt op af to 
store borde. Det ene står tomt, og ved et 
andet bord sidder der fem borgere.
 Da jeg sætter mig over ved det store 
bord, som borgerne sidder rundt om, ryk-
ker flere sig lidt væk. Jeg sidder for bor-
denden mellem en lille tynd kvinde, som 
ser lige ud i luften og en dame, som bøjer 
sig endnu mere ned over sit hækletøj. Jeg 
spørger dæmpet, men med interesse, til 
hækletøjet. Ingen reaktion, dybere ned – 
hækle-hækle. Jeg ser på en midaldrende 
kvinde med brune øjne skråt over for mig 
og siger: ”Hej, jeg hedder Lars” . Hun rykker 
helt ind mod væggen, hun ser bange ud. For 
bordenden sidder en lille mand sammen-
sunken og skriver på en skrivemaskine. Ud 
over manden, som mumler lidt, og en lejlig-
hedsvis klapren fra skrivemaskinen, siger 
ingen noget – ikke en lyd.
  “Pyha – det kan godt blive lidt svært det 
her”, tænker jeg, da Ruth redder mig med 
en kop kaffe og spørger: 

2.4
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”Er du så kørt herop i dag? Ja, det er jo en 
lang vej”. Vi småsnakker lidt, indtil Ruth ser 
på mig og spørger: ”Nå… hvordan har du så 
tænkt dig at gribe det her an?” hun smiler. 
På det her tidspunkt aner jeg det ikke. Alle 
mine forsøg på kontakt med borgerne 
lukker de ned for. Personalet går til og fra 
diverse opgaver. Kun Ruth er med mig. ”Jeg 
tror, jeg henter Klokkespillet i bilen”, siger jeg. 
”God idé”, smiler Ruth.
 Hunden med den logrende hale går med 
ud, da Ruth og jeg åbner skydedøren i vare-
vognen, og henter den store runde plade, 
hvor alle cykelklokkerne er sat fast på. Klok-
kespillet er oprindeligt udviklet til borgere 
med synshandicap, men mange mennesker 
med udviklingshandicap har haft stor glæ-
de af det. Det har ikke andet formål end at 
skabe lyd ved at trille små stålkugler imod 
klokkerne. Jeg husker stålkuglerne til spil-
let, før bildøren smækker. Manden med tov-
stumperne iagttager os på vejen ind. ”Ham 
skal du nok bare lade være i fred, han er en af 
vore mere specielle borgere” hvisker Ruth.
 ”OK Lars”, tænker jeg, ”hold din mund, og 
lad legen arbejde for dig”. Uden et ord, læg-
ger jeg pladen med klokkespillet i den ende 
af bordet, hvor hækle-damen og den lille 
tynde kvinde sidder. Jeg lader en stålkugle 
trille over pladen, så den rammer en klokke 
– “ding!” Ingen reaktion fra hækle-damen 

eller den lille tynde. Jeg prøver igen – “ding!” 
Samme resultat. Igen – “Ding!” “Ding!” Ding!” 
Pludselig kommer der en antydning af et 
smil i den lille tynde dames ansigt – hun ser 
fortsat lige ud i luften. ”Forsigtig nu, Lars! 
Her er en slags kontakt!” tænker jeg.
 Klokkespillets plade er omkranset af 
en metalkant, så kuglerne ikke triller væk. 
Roligt skubber jeg en stor kugle langs 
med kanten, så den ligger ud for den tyn-
de kvinde. Jeg vælger en stor kugle, fordi 
den er lettest at skubbe for kvinden. Hun 
har set kuglen, kigger ned et kort sekund, 
smilet er der fortsat. Jeg triller roligt med 
en anden mindre kugle – mindre for ikke at 
larme for meget – små “ding!” Nu sker det. 
Med et smil og en knyttet lille hånd skubber 
den lille kvinde til stålkuglen, som rammer 
en klokke – “ding!” Jeg lægger en ny kugle i 
samme størrelse foran hende – “ding!” Hæk-
le-damen ser op, uden et smil rækker hun 
ud og triller en kugle – “ding!” 
 Nu er vi i gang. Den tynde kvinde triller 
kugle på kugle af sted, Hækle-damen har 
lagt garn og hæklepind, fra hende kommer 
ind imellem en dyb lyd der minder om lat-
ter. Ruth tager over – det her var en god idé, 
jeg henter et klokkespil mere, og placerer 
det i den anden ende af bordet. 
 Skrivemaskinen er sat væk. Den lille sam-
mensunkne mand har rettet sig lidt op. Han 

siger højt; ”Jeg er verdensmester!” og sender 
en hel række af stålkugler af sted med en 
kraftig håndbevægelse langs stålkanten på 
spillet, så det giver en høj raspende lyd. Den 
bange midaldrende kvinde sidder ved siden 
af og følger kuglerne med øjnene. Hun vil 
ikke prøve, men følger spillet fra sin plads 
ved væggen. 
 Der er “ding!” smil og latter i begge 
ender af det store bord. En mand i køre-
stol kommer ind, han har stråhat på og en 
fluesmækker i hånden, som han klapper 
alle bagi med, mens han smiler og ser sig 
omkring og hilser på mig. Jeg løber ud i 
bilen og henter et andet spil, “Skibakken”. 
På kort tid har manden med stråhatten 
lagt sin fluesmækker, og triller kugler ned 
af bakken og ser intenst efter dem, når de 
triller retur til ham. Han bliver ved i ca. 20 
minutter.
 Skibakken er et kasseformet spil, hvor en 
af siderne er formet som en bølget bakke, 
og for enden af bakken er der fem huller. 
Man triller kugler ned fra toppen af bakken. 
Hvis man rammer de to markerede huller, 
er der gevinst i form af en klokkelyd. Bun-
den er formet så kuglerne triller retur til 
spilleren. 
 Jeg er lettet. Spillene har fungeret som 
”det fælles tredje” – noget, som  borgerne 
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har kunnet have fokus på, i stedet for på 
mig, den fremmede. Og som et tredje ele-
ment imellem dem selv.
 Jeg tænker, at nu er lejligheden til at fort-
sætte med nogle af de mest enkle spil, og 
se hvor langt jeg kan komme med borgerne 
i forhold til aktive lege. Netop da afbrydes 
alt – det er tid til formiddagspausen – ind 
ruller kaffe, saftevand, brød og pålæg. Bor-
gerne er tilbage på deres vante pladser, får 
den mad og drikke de plejer. Alle persona-
lerne sætter sig ved det andet bord. Skibak-
ken og Klokkespillene sættes til side. Roen 
sænker sig. ”Hvad nu?” tænker jeg.
 Jeg beder Ruth om at finde tasken med 
grej til HandiLeg, som hun fik med til Bo-
stedet på den første dag på fælleskurset. 
Fra Legetaskens indhold vælger jeg nogle 
simple træklodser og kulørte ærteposer. Jeg 
vil fortsætte med et af de mest simple spil, 
man kan spille ud fra det grej, som findes i 
Legetasken. Det er et slags keglespil, hvor 
man bruger træklodser som kegler og ær-
teposer til at kaste med. Da alle er færdige 
med formiddagsmaden, rydder Ruth og jeg 
personalets store bord og stole til side. Så 
der er plads.
 Ord motiverer ikke borgerne på dette 
bosted, har jeg nu lært. I stedet bygger jeg et 
lille tårn af træklodser fra Legetasken, sætter 

mig på en stol et par meter væk, og begynder 
at kaste ærteposer på tårnet. Ved fjerde for-
søg vælter klodserne ned med et lille rabal-
der. Det vækker en vis opmærksomhed.
 Det er manden som; “er verdensme-
ster!”, der som den første går med. Da Ruth 
spørger om han er klar til et spil kegler siger 
han: ”Ja, jeg er verdensmester!” Ruth kører 
“verdensmesteren” på hans særlige kontor-
stol over foran keglerne. Han og jeg tager et 
spil. Vi eksperimenterer med afstanden til 
keglerne, opstillingen af dem og antallet af 
ærteposer. “Verdensmesteren”  giver høj-
lydt udtryk for glæde og ærgrelse, når han 
træffer kegler eller misser dem. Den mid-
aldrende kvinde kommer over og sætter sig 
ved siden af manden – hun er ikke bange 
mere – vil gerne spille med. Hækle-damen 
og den tynde kvinde følger trop. Et par af 
Ruths kollegaer har tid, og sætter sig og 
spiller med. Nu er vi en hel gruppe, som sid-
der og kaster mod keglerne efter tur. Ruth 
har travlt med at tælle, hvor mange kegler 
hver person vælter, og bygge keglerne op 
igen. Der er larm, leg og latter. Den ældre 
kvinde i hjørnet strikker og vrisser, som hun 
hele tiden har gjort. 
 Vi har spillet kegler i en tid, og jeg vurde-
rer, at det er tid til at prøve en ny aktivitet 
inden frokost. Ruth og jeg får arrangeret, at 

borgerne sidder i en rundkreds. Jeg tager 
to kufferter ind i midten af kredsen. Kuf-
ferterne er fyldt med hatte af alle slags. I 
de følgende 10 minutter bliver der prøvet 
hatte og set i det medfølgende spejl. Hold 
op hvor ser vi godt ud! ”Men hvorfra kommer 
hatten?”, spørger jeg hver af borgerne og 
personalerne. 
 En borger har en fez på, en anden har 
valgt en kasket med glimmer, en pædagog 
har en gul sikkerhedshjelm på. Der er ba-
skerhuer, nissehuer, en spejderhat, hekse-
hat, cowboyhat m.v. Dette giver anledning 
til samtale om, hvor borgerne har været 
henne eller ønsker at komme til. Hvor kan 
man forestille sig, at hatten kommer fra? 
Her leger vi med det konkrete og det ab-
strakte. Nogle borgere tænker konkret, at 
hatten er fra da de sidst var på en ferietur 
med personalet. Andre forestiller sig noget 
fantasifuldt. 
 Jeg prøver at huske hvorfra borgernes 
hatte stammer, da vi skal til at synge “Hat-
tesangen” – en sangleg baseret den klas-
siske sangleg “Først kommer sommeren”. 
Sanglegen handler kort fortalt om, at én 
kommer hjem fra en rejse efter et år. Her 
bruger jeg borgernes idé om hvor hatten 
stammer fra til, at vi synger om hver af bor-
gerne. 
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“Verdensmester!” har valgt cowboyhat-
ten, og hatten stammer fra Amerika. Så 
i sanglegen kommer “Verdensmesteren” 
hjem fra Amerika, alle synger, og manden 
bliver kørt rundt i kredsen. Alle får en tur, 
alle bliver der sunget om, og alle kommer 
i centrum. Stemningen er høj blandt bor-
gerne nu. Vi når hele kredsen rundt inden 
Ruth og jeg siger tak for i dag – det er tid til 
frokosten. 
 Efter frokost evaluerer Ruth, et par af 
hendes kollegaer og jeg dagen. Det er gået 
godt. Deres borgere er ikke nogen let grup-
pe at komme ind på livet af. Personalet har 
fået nogle idéer til aktiviteter, som de ikke 
havde tænkt på før, og Ruth kan supplere 
med en masse fra fælleskurset i HandiLeg. 
Der er enighed om, at de vil prøve at spille 
keglespil igen, og personalet vil se om de 
kan skaffe nogle hatte, huer og kasketter. 
Vi aftaler, at næste gang jeg kommer, skal vi 
se på mulighederne for at bruge de bolde, 
som er i Legetasken.
 Jeg er lettet, da jeg pakker Skibakken 
og de to Klokkespil samt kufferterne med 
hatte ud i bilen. Da jeg starter bilen for at 
køre hjem, ser jeg, at den hvide hund går 
i haven, og manden med tovstumperne 
snakker med den.

Se: Kapitel .4. Håndbog i HandiLeg. Afsnit 4.22 
Hattesangen.
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Mia overvinder sig selv
– på Torvet midt i byen, HandiLeg

(Anonymitet: Dette er beretningen fra praksis. 
I projekt HandiLeg deltager Bosteder, Aktivi-
tets- og Dagcentre, Produktionssteder, klubber 
og foreninger m.v. i de deltagende kommuner. 
Af hensyn til anonymitet, nævnes ikke navnet 
på kommunen, byen eller stederne, ligesom at 
navne på borger og medarbejder er ændret.)

Det er juni, varmen sitrer. Det er Sund-
hedsdag i kommunen, og vi har event med 
HandiLeg på Torvet midt i byen. Udenom 
står forskellige organisationer med deres 
oplysningspamfletter om alt fra rygning 
og kræft til sunde vaner. Midten af Torvet 
er fyldt med glade mennesker med udvik-
lingshandicap, som leger HandiLeg. Byens 
borgere stopper op, ser på, og få går med i 
legen. Vi har indbudt børnehaveklasserne 
til at komme for at prøve HandiLeg, og nu 
kommer de – tre 0.-klasser med børn, som 
ser med lidt forundring på os.
 Mia fortæller mig, at hun vågnede klok-
ken 04 i morges, hun kunne ikke sove mere. 
Christina, som er pædagog i Aktivitetshuset, 
hvor Mia kommer, siger, at Mia har øvet sig 
meget, og talt om sin leg “Dag & Nat” i den 
sidste måneds tid. Christina har hjulpet Mia, 

dels ved, at Mia har været instruktør for 
sine medborgere, når de har haft HandiLeg. 
Dels har hun lavet et simpelt manuskript til 
Mia med kort tekst og tegninger af legen.
 Dag & Nat er en fangeleg mellem to hold, 
som har “helle” bag hver sin baglinje. De 
to hold mødes ca. 10 meter fra baglinjerne 
på to rækker over for hinanden. En rund 
træskive, der er hvid på den ene side og 
sort på den anden – som symbol på dag og 
nat– snurres på jorden mellem rækkerne, 
og udfaldet – den side, som vender opad – 
afgør, hvem der fanger hvem, Dag efter Nat 
eller omvendt. De tilfangetagne skifter over 
på det hold, som fangede dem. Så stiller 
alle op igen bag hver sin baglinje, og legen 
begynder forfra (se beskrivelse af legen 
kapitel 4. afsnit 4.9  “ Dag & Nat”).
 Mia leder i Legetasken, som er fyldt med 
grej til leg. Hun er nervøs, kan jeg se, og 
jeg hjælper hende med at finde det, som 
hun skal bruge til legen; en Dag & Nat-skive 
og små markeringskegler i to farver. Dan-
ny, som er en ven af Mia, og som hun har 
været på instruktørkursus med, kommer 
til. Vi tilbyder at hjælpe med at lægge linjer 
af kegler ud tværs over Torvet. Den hjælp 

modtager Mia, men ellers vil hun selv stå 
for legen. Jeg fornemmer tydeligt en ambi-
valens hos Mia, jeg skal ikke blande mig, og 
samtidig skal jeg stå ved hendes side. Hun 
kalder de tre 0.-klasser til sig, mens Danny 
og jeg lægger keglerne ud.
 Jeg ved, at de næste minutter er en svær 
balance; på den ene side vil Mia selv. Hun 
har arbejdet med denne leg siden de første 
kursusdage, hvor det blev “Mias leg”, og når 
det går godt, stråler hun. Men går det skidt, 
bryder hun sammen i gråd. På den anden 
side står der tre 0.-klasser, som vil reagere 
negativt, hvis ikke legen fungerer for dem 
med det samme. 
 Mia står med sit manuskript, og der er så 
meget, hun synes, hun skal huske at sige. 
Børnehaveklasserne står på hver sin side 
af Mia, de rører utålmodigt på sig. ”Her”, 
siger jeg og rækker hende Dag & Nat-skiven, 
”Mia, del børnene i et nathold og et daghold, 
som vi plejer at gøre”. Mia peger til venstre 
mod de mørke markeringskegler og siger 
højt:  ”Nathold!”, og hun peger mod højre 
mod de lyse markeringskegler: ”Daghold!”. 
Børnene deler sig og stiller op bag marke-
ringskeglerne. 

2.5
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Mia ser spørgende på mig, jeg nikker og 
hvisker: ”Det er fint Mia. Nu viser du med 
fingrene i vejret hvor mange skridt børnene 
skal tage”. Mia træder ud midt imellem de 
to rækker, og holder fire fingre i vejret: ”Fire 
skridt”, råber hun. Børnene går fire skridt 
frem mod Mia. Hun får dirigeret ungerne på 
plads, indtil de står lige over for hinanden. 
Mia er lidt skrap, men også ret sjov nu, bør-
nene griner. Så drejer Mia skiven med Dag 
& Nat, og fangelegen er i gang. På det her 
tidspunkt har alle børnene forstået legen.
”Super godt Mia. Forsæt sådan”, hvisker jeg 
til Mia, og trækker mig lidt væk. Mia kører 
et par runder mere. Efter den fjerde runde 
ser hun på mig og siger: ”Lars! Nu kan jeg 
ikke mere – det her er den sidste gang”. Jeg 
nikker og Mia råber: ”Sidste gang!” Så ræk-
ker Mia mig Dag & Nat–skiven, og løber væk 
fra Torvet. 
 Jeg ved, at Mia lige har leveret en stor 
præstation, og bevist noget over sig selv 
ved at stå i fuld offentlighed og formidle en 
leg til almindelige børn. Hun har kæmpet 
med sit sprog og sin egen usikkerhed. Der 
har været tryk på, men jeg er sikker på, at 
dette har givet hende en god oplevelse, 
som styrker selvtilliden. Jeg ser, at Christina 
nu er hos Mia, og alt er godt. Jeg gør klar til, 
at Danny kan fortsætte med sin leg om et 
øjeblik, for de tre 0.-klasser har en fest.

Se: Kapitel 4. Håndbog i HandiLeg. Afsnit 4.9 
Dag & Nat.
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Silas motiveres
– gennem det han kan, til at blive instruktør i HandiLeg

(Anonymitet: Dette er beretningen fra praksis. 
I projekt HandiLeg deltager Bosteder, Aktivi-
tets- og Dagcentre, Produktionssteder, klubber 
og foreninger m.v. i de deltagende kommuner. 
Af hensyn til anonymitet, nævnes ikke navnet 
på kommunen, byen eller stederne, ligesom at 
navne på borger og medarbejder er ændret.)

Det nye
Silas er ikke meget for at prøve noget nyt. 
Faktisk er han lidt ræd for det. Derfor siger 
han nej tak, da pædagogerne fortæller ham 
om det nye projekt HandiLeg. Silas skynder 
sig ind på sit værelse.
 Men de kommer og banker på – pæda-
gogerne – det er sjovt, siger de. Silas ser ud 
af vinduet, de andre på bostedet er i gang 
med et boldspil. Silas elsker boldspil, han 
kunne jo lige prøve at være med, bare lidt.

Motivation
Silas er en stor fyr. Pædagogerne fortæller 
i mig, at Silas spiller håndbold i klub, men 
ellers er han svær at få med til noget. Silas 
har det med at lukke sig inde på værelset. 
Da jeg er på besøg på hans bosted og hol-

der workshop med forskellige lege og spil, 
som indgår i HandiLeg, får jeg kontakt til 
Silas netop igennem hans evner som bold-
spiller. 
 Jeg vælger to spil som ”kontaktmulighe-
der” – Tårnbold og Slå Munk. Silas har en 
god boldbehandling og spilforståelse, som 
kommer ham til gode i Tårnbold. I spillet Slå 
Munk kaster man ikke med bolde, men med 
kæppe, hvilket udfordrer alle. Men samtidig 
er det fortsat et spil, og det er lidt på ”hjem-
mebane” for Silas. Han bliver i gruppen af 
borgere, der prøver nye lege og spil resten 
af mit besøg, og får lidt mere tillid til mig – 
den fremmede.

Ikke uden for byen
Ved frokost på bostedet er borgere og 
pædagoger glade, og snakken går bordet 
rundt. Alle vil gerne være med og blive ud-
dannet som instruktører i HandiLeg. Pæ-
dagogerne skal finde de fire borgere og to 
medarbejder, som vil være dem, der dels vil 
få mest ud af at være med på kursus, dels 
vil kunne formidle HandiLeg til de andre 
medborgere på bostedet efterfølgende. 

Silas er oplagt, fordi han forstår alle legene 
og er meget tålmodig, når andre skal prøve 
f.eks. at gribe en bold. 
 Men da Silas bliver spurgt, vil han ikke. 
Det har været sjovt med HandiLeg, men 
han tør ikke. Det tager lidt tid, før det går 
op for mig, hvad der holder Silas tilbage. 
Han tør ikke forlade byen, hvor han bor. 
Betydningen af, at HandiLeg forløber lokalt 
kan ikke undervurderes. De trygge kendte 
rammer er vigtige for, at man kan lære nyt. 

Silas er med
Silas er med, og han fylder på den positive 
måde. HandiLeg i kommunen har været 
planlagt til afvikling i byen, og nu da Silas 
har fået vished for dette, folder han sig 
trygt ud. Det han kan fra håndboldtrænin-
gen giver selvtillid i alle lege med bold. Silas 
bliver et ”anker” for de øvrige kursister i 
HandiLeg. Silas kan med sikker hånd gribe 
og kaste bolde til alle borgere og pædago-
ger, som har det svært med “den runde”. 
Samtidig giver hans rolle som anerkendt 
”anker” ham et overskud til at turde nogle 
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af de lege, der ikke har bolden som omdrej-
ningspunkt, som f.eks. tagfatlege og styr-
kelege. Kort sagt vokser Silas i selvtillid og 
anerkendelse på holdet.

Silas er HandiLeg
Der skal være event i HandiLeg i kommu-
nen. Der er indbudt 300 medborgere og de-
res personale fra hele kommunen. På den 
sidste kursusdag gennemgår holdet, hvor-
dan eventen skal forløbe. De fleste borgere 
skal med støtte fra pædagogerne stå som 
instruktører i én workshop med én leg, som 
de skal formidle. Men Silas vil gerne både 
byde velkommen til hele eventen, og have 
to workshops – én om formiddagen og én 
om eftermiddagen.

Silas er instruktør på eventen  
med HandiLeg
På dagen for eventen står Silas midt i den 
store sportshal med de andre instruktører 
på gulvet. Da formanden fra Social- & Han-
dicap har budt velkommen til de 300 delta-
ger og de er blevet fordelt til aktiviteterne. 
Står Silas og de andre instruktører foran de 
70 borger og pædagoger som har meldt sig 
til den nye aktivitet HandiLeg. 
 Roligt siger Silas; ”Velkommen til Handi-
Leg. Nu skal I deles op i tre hold”. Han peger 

og dirigere roligt instruktører og deltagerne 
på plads og stiller sig til sidst foran sit eget 
hold:”Stil jer i en rundkreds – vi skal spille 
Tårnbold”. 
 Stille og roligt får Silas sin leg i gang med 
en gruppe på 20 medborgere. Han styrer 
deltagerne blidt igennem de forskellige 
versioner af legen. Om eftermiddagen gen-
tager Silas sit kunststykke med spillet Slå 
Munk.

Se: Kapitel. 4. Håndbog i HandiLeg. Afsnit 4.12 
Tårnbold. Afsnit 4.14. Slå Munk. 
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STU
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 
– om motivation af unge i projekt HandiLeg

Hvad er STU 
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
Danmark har underskrevet internationale 
konventioner om alle børn og unges ret til 
uddannelse. Dette gælder også for unge 
mennesker, som pga. deres handicap ikke 
kan honorere de gængse krav i de alminde-
lige ungdomsuddannelser. 
 Handicaps kan fx være karakteriseret 
af, at de unge mennesker har udviklings-
forstyrrelser. De kan være inden for autis-
mespektret, der kan være tale om unge 
med tidlige eller sen-skader, som følge af 
alkohol under moderens  graviditet eller 
sygdom og ulykke. STU er også for nogle 
unge med udviklingshandicap i lettere grad. 
Danske kommuner er forpligtet på at give 
disse unge en ungdomsuddannelse, der så 
vidt muligt gør dem parate til arbejdsmar-
kedet. 
 I Projekt HandiLeg har tre kommuner 
deltaget med unge fra STU. De unge som 
går på STU, er lige så forskellige som alle 
andre unge i Danmark, men der er også 
nogle fællestræk blandt dem.

De unge på STU forsøger at få fodfæste 
inden for den almindelige ungdomskultur. 
De klæder sig og taler som alle andre unge, 
men de har svært ved at få venner uden for 
specialområdet, hvilket er noget pædagoger 
og lærere på STU bekræfter. Mange af de 
unge på STU har betalt en høj pris for sam-
fundets fokus på inklusion, og ringe evne 
til at rumme menneskers forskellighed. De 
unge på STU har ofte sørgelige ”skolehisto-
rier”, der har ensomhed og usikkerhed som 
fællestræk. 
 I deres nuværende ungdomsliv kan de 
unge let ende i ”dårligt selskab og det der 
er værre”. De unge er både udfordret ift. 
deres ofte usynlige handicaps, og i forhold 
til samfundets krav om selvstændighed. 
Derudover har mange af de unge en dårlig 
økonomi og ringe tilknytning til arbejdsmar-
kedet. De lider på mange måder under den 
perfekthedskultur, som præger ungdomsli-
vet i dag, og som er endnu vanskeligere for 
de unge på STU at leve op til.
 De fleste unge på STU opfatter sig ikke 
selv som handicappede,  ”i hvert fald ikke ret 

meget”, som nogle af de unge siger. En del 
af de unge er godt klar over de begrænsnin-
ger, deres handicap giver dem, mens andre 
har en selvforståelse, hvor de ikke oplever 
sig selv som handicappede. Men fælles for 
de unge er, at de, når de taler om ”De han-
dicappede”, taler om en gruppe mennesker, 
der adskiller sig fra dem selv. 
 Jeg mødte en del fordomme eller frygt 
hos nogle af de unge på STU i forhold til 
mennesker med udviklingshandicap og 
fysiske handicaps. Flere af de unge har 
spurgt, om handicappede kan smitte, ”hvad 
er Downs-syndrom?” ”hvorfor har spastiker-
ne sådanne nogle mærkelige bevægelser?” 
”hvorfor siger og opfører mennesker med 
forskellige handicaps sig, som de gør?” ”er de 
farlige?” ”er de ude på noget seksuelt?” For-
domme, som desværre ikke ligger så langt 
fra, hvordan en del mennesker inden for 
”normalområdet” tænker om mennesker 
med handicaps.
 Endelig mødte jeg hos nogle af de unge 
en forestilling om, at mennesker med 
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Down-syndrom altid er ”så søde, kære og 
glade”. Eller endnu værre, at mennesker 
med udviklingshandicap er “som børn”. 
Forestillinger, som desværre også er en del 
af  ”normalbilledet” i samfundet.
 I mit møde med de unge fra STU i de tre 
kommuner har det slået mig, hvor dårligt 
oplyste og forberedte de unge var på livet 
med et handicap, og hvor vanskelig deres 
samlede livssituation ofte er. På en måde er 
de tre grupper af unge fra STU de sværeste 
at få med i projektet. Her er tre eksempler 
på, hvordan  jeg prøvede at motivere de 
unge til at deltage i projekt HandiLeg.

Tre beretninger – tre kommuner

(Anonymitet: Dette er beretningen fra praksis. 
I projekt HandiLeg deltager Bosteder, Aktivi-
tets- og Dagcentre, Produktionssteder, klubber 
og foreninger m.v. i de deltagende kommuner. 
Af hensyn til anonymitet, nævnes ikke navnet 
på kommunen, byen eller stederne, ligesom at 
navne på borger og medarbejder er ændret.)

Kommune 1. 
Ungdoms Bofællesskabet for 
unge elever på STU. – Besøg 1

Bofællesskabet
Det ligger smukt, Bofællesskabet for unge. 
Under gamle, høje egetræer ses de rødma-
lede træbygninger, måske fra Krigens tid, 
men velholdte. Jeg kører ind på en græsplæ-
ne, hvor Dorthe – koordinator for HandiLeg 
i Kommune 1. - allerede har parkeret. Vi kan 
lege på græsplænen, hvis vejret holder tørt. 
Vi går ind i en af bygningerne; Bofællesska-
bet for unge. Dennis er pædagog og tager 
imod os. Der er ro på, rundt om bordet sid-
der to unge, de andre kommer om lidt. “Kaf-
fe?” spørger Dennis, “ja tak”, jeg har kørt 
tidligt fra Gerlev. Mit svar giver anledning 
til lidt snak om vejen mellem Sjælland og 
Jylland. Stemningen er dæmpet, afventen-

de. Dennis foreslår, at de unge viser Dorthe 
og mig deres værelser, det løsner lidt op. De 
unge er stolte af deres værelser med plaka-
ter og tv, pc-spil og musikanlæg, på et par 
af sengene ligger der tøjdyr.

Unge med forskellige handicaps
Gruppen af unge som bor i Bofællesskabet 
for unge og går på STU. Et par af dem har 
Downs-syndrom, de øvrige er udviklings-
hæmmede i let grad, eller er inden for autis-
mespektret. Dette er kun væsentligt at no-
tere sig, fordi det er den eneste gruppe af 
unge på STU, hvor jeg ikke møder de almin-
delige fordomme over for mennesker med 
handicaps. Det fremgår af vores samtale, 
at de ikke selv synes, de har et handicap, 
de har blot lidt svært ved nogle ting. Men 
de udtrykker ikke fordomme og stiller ikke 
de samme spørgsmål, som de unge på STU 
i Kommune 2. og i Kommune 3. Jeg tænker, 
at det måske hænger sammen med, at STU 
i Kommune 1. er mere bredt sammensat i 
forhold til unge med forskellige handicaps.

Positive forventninger
Under kaffen tager Dorthe ordet og fortæl-
ler kort om projekt HandiLeg, derefter ta-
ger jeg over. Jeg vælger en venlig og profes-
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sionel tone og fortæller, at de som STU ér 
er udvalgt af Dorthe og Kommunen til at 
hjælpe mig med at rulle projektet ud. Jeg 
håber, at de vil være mine instruktører over 
for nogle medborgere, som har det svært. 
Jeg vil involvere dem i planlægningen ved, 
at vi på hver kursusdag mødes en time før 
de andre borgere kommer, ligesom vi bag-
efter har en time til at tale dagen igennem 
sammen. Dorthe supplerer med at fortæl-
le, at HandiLeg vil begynde med en event i 
Sportscenteret, hvor der komme borgere 
fra de fem steder, der er med i projektet – 
Dorthe sige; “vi bliver over 100 mennesker. 
Det bliver sjovt, og vi får frokost derude”. og 
fortsætter; “Vil I hjælpe Lars og mig?”  Dor-
the fortæller også, at hun arbejder på, at 
projektet kommer med HandiLeg på rådhu-
set til kommunes Sundhedsdag, hvor borg-
mesteren kommer forbi. Dorthe og jeg viser 
positive forventninger til de unge.
 Endelig viser jeg den T-shirt som alle in-
struktører får. En særlig T-shirt, som der står 
HandiLeg på. Det kan synes som et billigt 
trick, men denne T-shirt, trykt med projek-
tets motto og logo, har haft stor betydning 
som symbol for ”at man var instruktør”, og 
det gælder også for unge på STU.
 De unge stiller et par uddybende spørgs-
mål, og så er de alle med som deltagere, når 
vi efter pausen skal ud og lege på græsplæ-

nen. I løbet af dagen er det tydeligt, at især 
fire har overskuddet til at blive instruktører 
på kurset i HandiLeg.

Leg og refleksion
På græsplænen vælger jeg at begynde med 
de fysisk aktive lege. Gruppen af unge virker 
trygge ved hinanden, og uden de store for-
behold går de med på legene. Ind imellem 
stopper jeg op og fortæller lidt om, hvordan 
vi kan tilpasse legen, hvis der er én som 
bruger kørestol eller har én som har vanske-
ligheder ved at gribe en bold. Jeg taler hele 
tiden i forhold til den hjælp, de kan give mig 
på den kommende event i Sportscenteret. 
Frimodigheden er stor nok til, at de unge 
selv kommer med et par gode forslag. 
 Efter en pause mere stiller jeg de spil 
op, som skal være der på den fælles event i 
Sportscenteret om et par uger. Vi gennem-
går spillene, og de unge får tid til at spille 
og more sig. Så er det tid til frokost. Dorthe 
har hentet lækre sandwich og sodavand – 
en lille anerkendelse for deres indsats fra 
kommunen. 
 Over frokost gennemgår vi praktiske 
detaljer og planen for eventen i Sportscen-
teret, og de kommende seks kursusdage. 
Nu er det tydeligt, hvem der blot er delta-
ger, og hvem af de unge, der kan komme på 
kursus og blive instruktører. 

 Instruktørerne får deres Handileg 
T-shirts, og Bofællesskabet for unge får sin 
Legetaske med grej til Handileg, og opfor-
dring til at begynde at bruge den aktivt fra 
nu af. 
 Vi slutter dagen af med at spille “Ost” 
– et boldspil, som kræver en del, hvilket 
de unge instruktører magter rigtig fint. 
Da Dorthe og jeg forlader Bofællesskabet 
for unge, ved vi, at vi har en god gruppe af 
unge, som kan udvikle sig til at blive gode 
legeinstruktører. En antagelse, som vi sene-
re i projektet får vished for, idet et par af de 
unge sammen med borgere fra et dagcen-
ter i kommune 1. begynder at undervise på 
pædagoguddannelsen på den lokale profes-
sionshøjskole.

Kommune 2. 
Center for Specialundervisning 
–  elever på STU – Besøg 1 

Ikke at bekræfte de unges forbehold og 
måske negative forventninger
Det er en lun sensommerdag på CSUS (Cen-
ter for Special Undervisning i Kommune 
2.), som huser STU. Rosanna, koordinator 
for projekt HandiLeg i Kommune 2., ven-
ter. Hanne, som er underviser, tager imod 
os, da jeg kører ind i skolegården på den 
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tidligere folkeskole fra 1970’erne. ”De er ret 
forbeholdne over for idéen om HandiLeg”, 
fortæller Hanne. ”Ok, så må vi jo nok begyn-
de at tale med de unge før vi leger”, svarer jeg 
og beslutter mig for, at vi begynder med at 
tale med dem, derefter spiller vi spil og til 
sidst kan vi lege. Min erfaring er, at det kan 
være frugtbart at vente med legene, hvis 
genertheden er stor. 
 Da jeg kommer ind i klassen, ligger de 
unge ind over bordene. Deres påtagede 
sløvhed ser jeg som et forsvar over for det, 
de unge tror, jeg kommer med, og et sig-
nal om usikkerhed. Deres pædagog, Mads, 
kommer til (der er to voksne til en klasse, 
på 10 unge). Han siger: ”Så er det væk med 
Smartphonen, timen begynder nu, velkommen 
Lars”, derefter tager Rosanna og jeg ordet. 
I sådan en situation handler det om ikke 
at bekræfte de unges forbehold og måske 
negative forventninger i forhold til leg. Jeg 
tror, at de forventer noget fjollet og barn-
ligt, hvilket de ikke vil være med til. De 
vil være ”helt almindelige unge”, og de er 
bange for at blive betragtet som børn. Fuld-
stændig ligesom som alle andre teenagere. 
Vi præsenterer derfor projekt HandiLeg 
som ”en alvorlig opgave”, de unge skal 
hjælpe med i forhold til nogle borgere, som 
har store vanskeligheder. Deres bidrag til 
HandiLeg bliver en del af deres uddannelse. 

Jeg anlægger en venlig, men kontant tone 
fra starten. Rosanna, Hanne og Mads bak-
ker mig op i alvoren. De unge retter sig op i 
stolene – de er givetvis overraskede. 
 Da vi befinder os i Gerlevs lokalområde, 
spørger jeg, om de kender Gerlev Legepark. 
Det er der flere som gør, herfra er det nær-
liggende at spørge ind til, hvad de synes om 
Gerlev, og sige tak for deres synspunkter.  
Jeg er i den heldige situation, at jeg ugen før 
har været i STU-Kommune 1., og da jeg for-
tæller om de unge i Kommune 1., får jeg end-
nu mere lydhørhed – ”der er altså andre unge 
med i dette mærkelige projekt HandiLeg”.

Hvad er et handicap?
Jeg tager mine briller af og siger: ”Nu er jeg 
synshandicappet, og jeg kan ikke se en skid!” 
de unge griner, ”er der andre her som har et 
handicap?” spørger jeg dem. Et par hænder 
ryger i vejret. På med brillerne igen, og jeg 
spørger: ”Hvad er så dit handicap?”, mens 
jeg ser på en unge pige med fingeren oppe.  
”Jeg er lidt ordblind”, siger hun stille, ”fint det 
er jeg også – så er vi to her – skal vi lave en 
forening?” svarer jeg med stor anerkendelse 
i stemmen, og alle griner igen. 
 De fleste unge her har kæmpet med det 
faglige i hele deres skoletid. Fra dette tids-
punkt er stemningen løsnet op, og de unge 
virker mere afslappede. Ved først at forkla-

re, at HandiLeg er alvor, og at jeg kommer 
med nogle forventninger til de unge, og 
dernæst vise min egen lille sårbarhed, er jeg 
ved at komme ”igennem” til en del af dem.
Jeg spørger nu de unge hvad de kender til 
mennesker med handicaps. Det er i den-
ne del af samtalen, jeg oplever de unges 
mangel på viden og deres fordomme over 
for mennesker med udviklingshandicap og 
fysisk handicaps. Det er også tydeligt, at de 
ikke anser sig selv som handicappede, ud 
over deres ”små vanskeligheder”, som at de 
fx er ordblinde eller bruger briller m.v. Sam-
talen udvikler sig til en faglig gennemgang 
af mennesker med udviklingshandicap, om 
Downs-syndrom, autisme-spektret, spastisk 
lammelse, hjerneskader, syns- og hørehan-
dicappede m.v. Hanne og Mads supplerer og 
kommer med eksempler fra de unges tid på 
STU og deres hverdagsliv. Der kommer flere 
og flere spørgsmål fra de unge, som vidner 
om deres fordomme og frygt. 
l ”Kan et handicap smitte?”, 
l ”hvorfor har nogle mennesker med handi-

caps sådan nogle mærkelige bevægelser 
eller lyde?”. 

l “Er de ude på noget hvis de giver et kram 
eller rører ved én?”

l “Er de ikke farlige?”
l “Hvad er det der Downs for noget?”
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Hanne, Mads og jeg besvarer deres spørgs-
mål, så godt vi kan. Jeg ved, at det er vigtigt, 
at de unge får mulighed for at komme af 
med det, de sidder og tænker, før de for 
alvor kan være motiverede for at deltage i 
projektet, og er forberedte på ”hvad de kan 
møde”. 
 Samtalen med de unge ender med flere 
eksempler fra deres egen familie og venne-
kreds; en bedstefar, som har fået en blod-
prop og er blevet lammet i den ene side, én 
som har en slægtning med Downs-syndrom 
m.v. På knap halvanden time er stemningen 
vendt, og ca. halvdelen af de unge giver ud-
tryk for, at de gerne vil være med i projekt 
HandiLeg. 

Spil som det fælles tredje  
mellem mennesker
Så nu skal vi til at have det skægt, og måske 
overbevise et par stykker til… Vi aftaler, at 
efter en pause skal vi mødes ude i gården, 
hvor jeg skal vise de unge et par spil til Han-
diLeg.
 Da jeg går hen til HandiLeg-bilen og 
begynder at stille spil op, kommer de første 
unge ud, selv om de stadig har pause. Jeg 
sørger for, at de kommer i gang med et spil 
med det samme. Nogle spiller, andre begyn-
der at hjælpe mig med at stille flere spil op. 
Det er en ønskesituation, for da de øvrige 

unge kommer tilbage fra pause, er der alle-
rede latter og gang i den. På få minutter er 
alle med, og vi spiller i den næste times tid 
de spil, som indgår i projekt HandiLeg.
 Spil har den fordel, at de fungerer som et 
ufarligt ”fælles tredje”, man kan mødes om. 
Alle spil i HandiLeg har et tydeligt formål 
og enkle regler, samtidig med, at man kan 
blive bedre rent teknisk. Der er med andre 
ord mange muligheder for at blive bedre. 
Samtidig opfattes spil ikke som ”noget barn-
ligt”. Derfor er spil et godt udgangspunkt at 
starte med for denne gruppe af unge.

Fysisk aktive spil og lege
I den sidste time inden frokost er gruppen 
løsnet op, således at jeg kan gå fra spillene 
over til at præsentere de unge for et par 
fysisk aktive lege. Jeg vælger bevidst først 
at introducere nogle af de lege, der foregår 
med redskaber til denne gruppe af unge, 
f.eks. med bolde som ”det fælles tredje” 
forstået som, at det er bolden, de unge er 
opmærksomme på, så de glemmer deres 
generthed over at være i leg sammen. Der-
efter introducerer jeg et par klassiske fan-
gelege som “Klim-Dask”, og sociale kredsle-
ge som “Blinkeleg/Kispus” . Jeg slutter af 
med en sangleg – det opleves ofte som det 
”mest farligt”, de fleste unge er desværre 
ofte meget generte ved at synge.

Se: kap. 4. Afs. 4.6 Klim-Dask. Afs. 4.2 Blinkeleg/
Kispus. Afs. 4.24 Ræven rask over isen.

T-shirts og potentialer som instruktører
Efter frokost er der en times tid til at give 
de unge mere konkret information om 
deres deltagelse i projekt HandiLeg, bl.a. 
hvem der deltager ud over STU, hvornår 
kurset foregår, at der er mødepligt, og at 
alle kursister (borgerne og personalet) får 
en T-shirt, så man kan se, at de er med i 
Handileg.
 Da koordinator Rosanna og jeg forlader 
STUen., er vi overbeviste om, at vi har en 
god del af de unge med i HandiLeg. I praksis 
viser det sig sidenhen, at hele STU-klassen 
deltager i kursusdagene i HandiLeg, som en 
del af deres idrætsundervisning, hvilket er 
meget positivt for den samlede gruppe af 
borgere og pædagoger. 
 Fire af de unge tog virkelig HandiLeg 
til sig, og de viste ansvar og evner som 
instruktører. De stod over flere omgange 
for opvarmning og instruktion i lege over-
for hele den samlede gruppe af kursister 
(borgere og pædagoger). Projektlederen og 
koordinatoren så muligheder for en slags 
jobfunktion for de unge – et fritidsjob som 
instruktør i HandiLeg ude på kommunens 
forskellige aktivitetstilbud. Dette var dog 
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ikke muligt for Kommune 2. at imødekom-
me, i forhold til de øvrige uddannelsespla-
ner for de unge. Alligevel må forløbet med 
STU i Kommune 2. betegnes som en succes 
i forhold til at ændre på de unges forståelse 
og holdninger til at leve med et handicap og 
til mennesker med udviklingshandicap.

STU i Kommune 3
kommer med i HandiLeg
I Kommune 3. er STU ikke tænkt med i pro-
jekt HandiLeg fra starten af. I kommune 3. 
samarbejder projekt HandiLeg med Afdelin-
gen for Psykiatri og Handicap på Center for 
Socialpædagogik og bofællesskaber, og STU-
en er en anden afdeling i kommune 3.

Vi trænger hjælp til den store  
event med HandiLeg
Kontakten til STUen kom i forbindelse med 
en event med HandiLeg for 300 borgere og 
medarbejdere i Kommunens bymidte. Der 
var behov for at få flere folk til at hjælpe 
med legene, spillene og hele logistikken, 
med de mange borgere og personalet. 
En informations- og kursusdag blev arran-
geret af Gudrun, koordinator for projekt 
HandiLeg i Kommune 3. Blot en uge før 
den store event møder Gudrun og jeg op 
på STUén. På grund af det korte varsel, er 
hverken de unge eller deres underviser ble-

vet særlig godt informeret, og vi har kun én 
dag til at få dem motiveret, og få forklaret, 
hvad det går ud på. 

Spil som motivation
Gudrun og jeg kommer i god tid, før under-
visningen begynder. Vi stiller spillene op 
og kan møde de unge med noget sjovt og 
usædvanligt, efterhånden som de kommer 
begynder de at spille og grine. Dermed ska-
ber vi den første interesse. 

Positive forventninger 
– introduktion til opgaver i eventen del 1.
Kl. 9. sidder de unge på STU’en ved fælles-
bordet. Gudrun takker for, at vi må komme, 
og hun fortæller kort om projekt HandiLeg 
og de opgaver der er til eventen: 
l Bus-vagt, som skal stoppe trafikken på 

gaden og følge borgere og deres perso-
nale over gaden til pladsen, hvor vi skal 
have eventen. En opgave, som kræver 
ansvar. De, som har den opgave, får gule 
trafikveste på. 

l Badges-ansvarlige – borgere og perso-
nalet er inddelt i 12 grupper, og skal lege 
forskellige steder på pladsen. Alle skal 
have et badge på i den rette farve og 
nummer – det kræver, at man kan læse 
lister med navne. 

l Herudover skal de unge fra STU hjælpe 
instruktørerne, når de leger og spiller 
med borgerne og personalet. 
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En byge af spørgsmål om handicap
Gudrun ender sin gennemgang af opga-
verne med at fortælle, at de lege og spil, 
som skal bruges til til eventen, vil  Lars fra 
Gerlev undervise i resten af dagen. Stilhed… 
De unge sidder lidt og kigger,  det er noget 
af en mundfuld. Gudrun og jeg forholder os 
afventende. Så kommer de første spørgs-
mål fra de unge: 
l “Hvor handicappede er de der borgere 

egentligt?”  
l “Hvordan skubber man en kørestol?” 
l “Hvordan er det at have Downs?” 
l “Hvorfor har spasserne de der underlige 

bevægelser?” 
l “Er der nogle af dem, som er farlige? “ 
l “Nej de er da altid så søde! “ 

En byge af spørgsmål om en verden, som 
de unge på STU ikke ser sig som en del 
af. Gudrun og jeg svarer så godt vi kan på 
de mange spørgsmål, med god støtte fra 
STU-underviserne. Til sidst skærer en af 
STU-underviserne igennem: ”Vi har trykt 
vores egne T-shirts med logo – sådan én får I 
alle – det bliver så fedt. Kom, Lars ,vis os nu de 
spil og lege!”.  Og “vupti” – så er alle de unge 
med på at give sagen et forsøg.

Spil, leg og sommer 
– introduktion til eventen del 2
Udenfor er sommervejret med os. Alle får 
en hurtig introduktion til spillene og prøver 
dem af. Der er masser af sjov. Hurtigt går vi 
over til de fysisk aktive fælleslege – tagfat 
lege og boldspil – som jeg ved, at instruk-
tørerne i HandiLeg har planlagt til eventen. 
Det går over stok og sten, ikke mindst fordi 
STU-underviserne ”pumper energi” ind i sa-
gen. Da det er frokosttid, er vi igennem det 
hele og er helt udmattede. Vi har en flok 
motiverede unge hjælpere til vores store 
event. 

Eventen – en uge senere
De unge fra STU er endnu ikke blevet en del 
af HandiLeg. Det sker faktisk først under 
selve eventen ugen en uge sener. Kort for-
talt smelter de unge STU’ere og borgerne 
sammen i legen. 
 Først er de unge STU’ere i høj grad bevid-
ste om deres ansvar i opgaverne. Dernæst 
indgår de i legene og understøtter instruk-
tørerne hele formiddagen. Om eftermidda-
gen er der åben Dansescene, hvor borgere, 
personale og de unge STU’ere giver den gas 
sammen.

Kursus til instruktør i HandiLeg
Oplevelsen med eventen i sommeren 2019 
har gjort, at der nu er opbakning i kommu-
ne 3, til at koordinator Gudrun i vinteren 
2019/2020 har startet et kursus til instruk-
tør i HandiLeg. 
 Kernen i dette kursus består af de gamle 
instruktører fra projekt HandiLeg, men der 
kommer nye borgere og personale til, og 
ikke mindst er der unge med fra STUén i 
Kommune 3. Vi har valgt at bruge de sidste 
ressourcer, som Kommune 3. har i projekt 
HandiLeg, til at støtte denne positive udvik-
ling.
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Hvad er leg?   

I et kapitel om legens pædagogik må det 
være på sin plads at komme med et bud 
på, hvad vi på Gerlev mener, når vi taler om 
leg. Men før jeg kan komme med et bud på, 
hvad leg er, må vi en tur rundt om en be-
stemt person.

Jørn Møller
Min gamle læremester var Lege- & Idræts-
forsker på Gerlev Idrætshøjskole, cand. phil. 
og Ph.d. Jørn Møller (1943-2009). 
 Højskolemanden og legeforskeren Jørn 
Møller var iværksætteren og filosoffen bag 
Idrætshistorisk Værksted og Gerlev Lege-
park, som nu drives af Gerlev Center for Leg 
& Bevægelse. En af Jørns grundlæggende 
værdier var glæden ved bevægelse, og dét 
at vække lysten til det legende.

Idrætsforsk
Jørn blev i 1980 tilknyttet Gerlev Idrætshøj-
skole som lærer og forsker. Dengang var der 
på Gerlev en lille forskningsinstitution ved 
navn Idrætsforsk. 
 Jørns forskningsfelt var bl.a. kulturfor-
ståelse og -formidling, med vægt på traditi-
onelle idrætslege og historiske spil. 

Hans store viden om traditionelle lege og 
historiske spil blev alment tilgængelig med 
etableringen af Gerlev Legepark i 1999. 

Leg kan altid fortolkes
Jørn Møller har haft meget stor betydning 
for hvordan vi på Gerlev forstår leg . Vel 
vidende, at leg kan tolkes på mange an-
dre måder, vil jeg i det følgende forsøge at 
svare, på hvad leg er for en størrelse. Det 
begynder med en lille erindring...

En ballon i en tændstikæske
Det var en dejlig forårsdag, hvor Jørn og jeg 
stod i gården nedenfor Idrætsforsk på Ger-
lev. Vi havde begge en kop kaffe i hånden, 
og stod og missede mod den blå himmel, 
hvor solen dansede. 
 “Hvad er leg?” spurgte jeg Jørn. Han sva-
rede: “At forklare hvad leg er, er som at pakke 
en oppustet ballon ned i en tændstikæske. 
Hver gang man har lukket tændstikæsken i 
den ene ende buler ballonen ud i den anden. 
Leg er ikke sådan at få styr på”. Så grinede 
han og tændte en smøg. 

Definition på leg
Jørn Møller kom dog med en ganske brug-
bar definition på leg:
l Hvis processen er vigtigere end resulta-

tet, så leger man.
l Hvis resultatet er vigtigere end proces-

sen, så arbejder man.

Jørns definition kan opfattes som en ska-
la, hvorpå legen, idrætten og sporten kan 
placeres. Den helt spontane og umiddelba-
re leg ligger i den ene ende af skalaen som 
100%  proces. I den anden ende har man 
professionel elitesport som 100% arbejde. 

HandiLeg ligger i den processuelle ende af 
definitionen for, hvad leg er. Det er pro-
cessen, som er interessant for deltagerne, 
mens der for de borgere og pædagoger, 
der som instruktører formidler HandiLeg, 
kommer elementer af det resultatsøgende 
ind i ligningen.  

”At lege er at lukke 
solen ind i sit hjerte.”

Max Jensen – 54 år

3.1
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Kan voksne lege?
Jørn Møllers forskning om traditionelle lege 
og historiske spil var primært aktiviteter for 
voksne – ikke børn. 
Børn har naturligvis altid leget, det er en 
del af deres udvikling. Men hvis man ser 
tilbage i tiden, er der foregået meget leg 
blandt unge og voksne. 
 I det gamle landbrugssamfund har man 
legede i pauserne på arbejdet. Kilderne i 
Jørns forskning fortælle at skumringstimen 
om sommeren var legetid. Ved højtiderne 
var særlige lege almindelig. Unge ugifte 
have traditioner for lege hvor man flirtede 
og var i kontakt med hinanden – i al sæde-
lighed forstå! Lege, spil, dans og selskabe-
lighed hang sammen. ikke blot for børn, 
men for alle generationer.

Gerlev har formidlet leg siden  
midten af 1990’erne
Gerlev har med sin formidling af leg i mere 
end 30 år været med til at påvirke holdnin-
gen i det danske samfund til leg og ”hvem 
der leger”. Hvis man går en tur en sommer-
dag på stranden eller i byens parker, ser 
man i vor samtid ofte voksne, som leger 
sammen. Gerlev Legepark (åbnet i 1999) 
er et godt eksempel på, at voksne finder 
glæde i legen sammen. Både sammen med 
børn og blot i selskab med andre voksne.

Hvordan jeg blev forfatter  
til denne bog om HandiLeg
Jeg havde Jørn Møller som lærer da jeg gik 
på Gerlev Idrætshøjskole i 1981/82. 
 I årene efter begyndte jeg at undervise 
som timelærer på Gerlev i leg. Som Jørn’s 
forskning skred frem gav han mig en stor 
viden om traditionelle lege og spil.
 Samtidig underviste jeg i idræt, leg og 
drama både indenfor normalområdet og 
handicapområdet, i utallige sammenhænge 
og med vidt forskellige målgrupper.
 Jeg blev Jørn’s “pædagogiske højre hånd”, 
i forbindelse med min fastansættelse som 
højskolelærer på Gerlev Idrætshøjskole i 
1995. Og har været med i opbygningen af 
Gerlev Legepark og i projekterne som dri-
ves af Gerlev Center for Leg & Bevægelse. 

Det er Gerlevs forståelse af hvad leg er, og 
holdning om at alle kan have glæde af le-
gen, samt vore mange års samlede erfarin-
ger med formidlingen af lege ud fra denne 
forståelse, som danner baggrunden for 
projekt HandiLeg og denne bog. 

Se: Indledningen til denne bog og kapitel 1. 
Afsnit 1.1: Projekt HandiLeg.

Forskningen fra Jørns  Ph.d. blev offentliggjort 
gennem værket “Gamle Idrætslege i Danmark, 
bind 1 til 4” i 1990 (ISBN: 87-88986-30-6). 
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Et håndværk at lære  

At være instruktør i leg er et håndværk; det 
kan læres. Du begynder med små lette op-
gaver i form af  meget enkle lege formidlet 
til små grupper af venlige mennesker. 
 Gradvist øges dit kendskab til de mange 
versioner en leg kan rumme, samtidig med 
at du bliver bedre til at fornemme de men-
nesker du formidler legen til. 
 Til sidst begår du et svendestykke hvor 
du på trods af vanskeligheder med både 
målgruppen, omgivelserne og udstyret, får 
gennemført en række lege som skaber glæ-
de og engagement hos deltagerne. Og så er 
du udlært legeinstruktør – tillykke!

Instruktør i HandiLeg – nogle enkle tips

“Vi er kommet for at lege!”: Deltagerne er 
kommet for at lege. Din instruktion skal 
være aktiv og konkret knytte til det centrale 
i legen. Vægt på helhed ikke detaljer.

Positioner og placeringer: Deltagerne for-
står legen, hvis de kropsligt står i legens 
positioner og placeringer i rummet. De for-
står dele af legen, hvis de konkret kan se, 
hvordan man leger. De forstår mindst, hvis 
du kun med ord fortæller om legen.

Vær tydelig i dit kropssprog: Med et åbent 
kropssprog vinder du tillid. Deltagerne ser 
på dig som  instruktør, mere end de hører 
på dig. Tænk over hvordan du stiller dig i 
forhold til deltagerne – kan alle se dig? Illu-
strerer legen med din krop, og placer dig i 
forhold til leges forskellige situationer.

Få ord: Brug få ord og helst i en fortællen-
de form. Brug den narrative tilgang til leg;  
“Alle kan lide en historie – ingen forstår 
regler”.

Maks 3 informationer: Deltagerne er opta-
gede af legen. Du kan maksimalt give tre in-
formationer ad gangen til deltagerne – helst 
blot én – før der skal ske noget aktivt. Du 
arbejder ud fra princippet: information-ak-
tivitet, information-aktivitet etc.

Rundkreds og halvcirkel: Instruktion med 
deltagere i rundkreds og halvcirkel er 
meget lettere end hvis deltagerne står på 
rækker bag hinanden. 

Tæt på, sol og stemme: Deltagerne skal tæt 
på, kald dem til dig. Tænk på lyset – stå ikke 
med ryggen til solen eller vinduer. Lad være 

med at skrige og råbe højt, tal kort, klart og 
tydeligt – træn din stemme.

Signal:  Brug et fast signal for at få deltager-
nes opmærksomhed, f.eks. et råb, et pift 
eller et par klap med hænderne. Jeg plejer 
at pifte, stikke en arm i vejret, og pege hvor 
deltagerne skal stå. En trillefløjte giver tit 
kedelige associationer.  Husk: Hvis du bru-
ger signalet for tit, mister det sin effekt.

Instruktion i leg, ikke undervisning: Som in-
struktør giver du kun den vigtigste informa-
tion til at legen holdes i gang. Er der behov 
for mere refleksion over legen, kan du let 
skabe et rum for undervisning og sætte 
legen på pause. Jeg plejer at sige det ret 
konkret: “Nu er det tid til teori og eftertanke… 
Hvad synes I om legen…etc.” 

Lad redskaberne hjælpe dig: Hvis der indgår 
redskaber i en leg, så brug dem til at illu-
strere legens rammer og formål. Stil redska-
berne op før og lad redskaberne indgå i din 
instruktion.

Se: kapitel 3 Legens pædagogik. Afsnit 3.5 
kredslege og instruktion i rundkreds.

3.2
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Gerlev-metoden
– for formidling af leg   

HandiLeg består af fysisk aktive lege og spil 
udført i fællesskab. Mange af legene har 
elementer af fantasi og små historier. 
 Legene tager udgangspunkt i de klassi-
ske lege og historiske spil, som Gerlev Cen-
ter for Leg & Bevægelse på Gerlev Idræts-
højskole har formidlet siden 1980’erne. 
 I HandiLeg formidler Gerlev i princippet 
de samme lege og spil som til alle andre 
målgrupper. Men tempoet og formidlingen 
af legen tilpasses de individuelle menne-
sker med udviklingshandicap, som deltager 
med meget forskellige forudsætninger (mo-
torisk, mentalt, socialt og kognitivt).
 Gerlevs metode er at kunne variere og 
tilpasse den konkrete leg i flere små, over-
skuelige versioner, som deltagerne oplever 
som positive og meningsfulde. Legen bliver 
til i en række af versioner – en proces, der i 
princippet aldrig stopper.

Husk at blive i processen
Gerlev-metoden er at finde den eller de 
versioner af en leg, som giver en positiv op-
levelse for deltagerne. Gerlev-metoden er 
ikke et træningsprogram med en bestemt 
progression eller et ønske om at nå et slut-

mål eller et bestemt resultat. Det er legen, 
som er interessant for deltagerne. Husk at 
blive i processen.

Hvilken version af legen er bedst?
Hvilken eller hvilke versioner af legen som 
er bedst, afhænger af deltagerne. Deres 
ønsker og forudsætninger, og den samlede 
situation hvori deltagerne vil lege. 
 Hvis HandiLeg skaber glæde og fælles-
skab ved, at man leger en leg i én bestemt 
version hele tiden, er det helt fint. Hvis det 
er version nr. 2 og nr. 5 som er bedst, så er 
det sådan man leger her.
 Hvis deltagerne i HandiLeg har brug for 
udfordringer, kan man bruge versionerne 
af en leg til at bygge legen op fra det helt 
simple og rolige i version nr. 1. til en kom-
pleks og dynamisk leg i de sidste versioner.

Gerlev-metoden kan inddrage  
borgerne i processen
Vær åben for, at deltagerne selv bidrager og 
udvikler legens versioner – de har ofte man-
ge gode idéer. Prøv så vidt muligt at spørge  
“hvordan får jeg dig med i legen” frem for at 
sige “Den borger kan ikke lege med pga. sit 

handicap …”  Kort sagt: Husk en inddragen-
de tilgang til HandiLeg.

Gerlev-metoden er beskrevet i praksis i kapitel 
4. Håndbog i HandiLeg. Se: Kapitel 4. Håndbog i 
HandiLeg. Afsnit 4.1 til 4.22 

3.3
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Den spiralformede udvikling
– i erkendelsen af leg   

I leg er det processen som er vigtig for del-
tagerne. I HandiLeg er det instruktørens op-
gave at skubbe blidt på processen i legen. 
Deltagerne leger den samme version af le-
gen igen og igen, men instruktøren kommer 
et lille twist på legen. Måske kan det kan 
være en anden måde at gøre det samme på, 
som er mere morsom, spændende eller ud-
fordrende. Deltagerne kan genkende legen, 
og så sker der alligevel noget nyt. 
 Billedligt talt bevæger deltagerne sig i en 
spiralformet erkendelse af legens versio-
ner, hvor der stadig er tale om den samme 
leg som før, men hvor legen er tilført en 
ny dimension. Har deltagerne brug for at 
lege hvor de er, eller gik vi for hurtigt frem 
i kompleksitet? Vi kan altid gå lidt ned ad 
spiralen igen. 

Tryghed og udfordring
Denne spiralformede tilgang til legen og 
alle dens versioner skaber både tryghed 
og udfordring for borgere og pædagoger i 
HandiLeg. Den er efter min mening en af de 
vigtigste årsager til, at HandiLeg fungerer i 
praksis i borgernes hverdagsliv og pædago-
gernes arbejdssituation.
 Den spiralformede erkendelse af Handi-
Leg giver frihed, selvtillid og energi til det 
overordnede mål for HandiLeg: At borgere 
og deres pædagoger anvender legen på deres 
egne betingelser. 

Se: kapitel 2 Historier fra praksis. Afsnit: 2.0 til 2.7.

3.4
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Om lege i rundkreds  

Rundkredsen er en “ur-form” for menneske-
ligt fællesskab. I HandiLeg er det at samles 
og lege i rundkreds et meget væsentligt ele-
ment, som skaber tryghed og synlighed for 
alle. I kredsen skabes et “vi-rum” omkring 
legen, hvor alle kan se hinanden, og hvad 
der sker i legen. 

Traditionelle lege og spil 
foregår ofte i rundkreds
“Kispus/Blinkeleg”, “Banke bøf”, “Tyren i det 
røde hav” og “Kat efter mus” er fire meget 
forskellige lege, som er med i HandiLeg. Det 
som er fælles for legene er, at der er én del-
tager i rundkredsen, som har alles opmærk-
somhed, og hvor den sociale forståelse af 
legen er at give rollen videre til en anden 
deltager i legen.

“Tårnbold” og “Stanto” er to eksempler på 
spil og lege med bold i rundkreds, som er 
med i HandiLeg. Der sker helt forskellige 
ting i Tårnbold og Stanto, kun rundkredsen 
er den samme. Men i HandiLeg har kredsen 
været med til at holde fokus på fællesska-
bet og koncentrationen om deltagelse i 
legen.

Sanglege og danselege foregår næsten altid 
i kreds. Typisk med hinanden i hænderne. 
Den danske tradition med at gå og synge 
rundt om juletræet er en rest af en rig tra-
dition, som understøtter følelsen af menne-
skeligt fællesskab. 

I HandiLeg er tre traditionelle sanglege ud-
viklet til en særlig form: “Fiskesangen” (Når 
vi sejler op og ned), “Hattesangen” (Først 
kommer sommeren), og “Ræven rask over 
isen” – den sidste bruges tit som samlings-
punkt og opvarmning. 

Din instruktion i rundkreds

Du er tydelig
Når du som instruktør går ind i midten af 
kredsen, er du meget tydelig for deltager-
ne. Alle kan se hvad du gør, og høre hvad du 
fortæller. Husk i din instruktion at dreje dig 
roligt rundt, så du gradvist ser på alle delta-
gere, og nogle ikke blot ser din ryg. 

Tillid til hinanden
At du står i midten af kredsen er ikke kun 
noget praktisk. Det er også noget mentalt – 
du viser deltagerne tillid ved at stå blottet for 

alle deres blikke og opmærksomhed. Og tillid 
avler tillid. Når du tør være der, så kan kred-
sen af deltager vel ikke være så slemme. Ind-
byd deltagerne til at komme med ind i midten 
når det er relevant i legen. Vær klar til at gå 
ind og blive med deltagerne midt i kredsen, 
hvis én eller flere af deltagerne bliver usikre, 
der midt i al opmærksomheden. Hjælp dem 
til at føle sig trygge midt i kredsen.

Vis legens versioner midt i kredsen
Du kan med stor fordel illustrere elementer 
i legen ved hjælp af et par deltagere, som 
du tager med ind midt i kredsen – alle kan 
helt konkret se og høre det, du vil forklare. 

Rundkredsen, den stærkeste opstilling 
– 360 grader –  vi står sammen
Det er Gerlevs erfaring, at kredsen – den 
fulde cirkel af deltager – er den socialt set 
stærkeste opstilling, du kan bruge til in-
struktion i leg. 
 Samtidig er der rigtig mange lege, som 
foregår i rundkreds. Med andre ord “slår du 
flere fluer med ét smæk”, hvis du som in-
struktør bruger rundkredsen som et af dine 
pædagogiske redskaber i din formidling af 
HandiLeg.

3.5
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Halvcirklen, en hurtig løsning 
– 180 grader – alle kan se dig
Den næst stærkeste opstilling til instruktion 
er halvcirklen, hvor du som instruktør står 
i centrum og deltagerne står ca. 180 grader 
foran dig. Du kan se alle, og de kan se dig. 
Halvcirklen er god til korte instruktioner, 
før deltagerne skal noget nyt. Halvcirklen 
giver ikke, som rundkredsen, anledning til 
egentlige lege, men den holder koncentrati-
onen om dit budskab.
 Brug halvcirkel, når du skal byde velkom-
men, give en kort besked før deltagerne 
skal flytte sig, sige tak for i dag, etc.

Leg på linjer eller leg uden  
opstilling er også sociale
I HandiLeg er der masser af lege, som bru-
ger lige linjer til opstilling af deltagerne. Og 
der er lege, hvor man slet ikke stiller op til 
start på en bestemt måde. Så budskabet er 
ikke,at rundkredsen er den eneste sociale 
form. Leg med andre mennesker er helt 
basalt en social handling.

En bevidst instruktør
Budskabet er blot at  du som instruktør er 
dig bevidst om, hvad en rundkreds og en 
halvcirkel kan gøre for deltagerne og dig 
når I vil lege ...

Se: kapitel 4 Håndbogen i HandiLeg. Afsnit 4.1. 
til 4.22.
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Om leg mellem linjer
– i HandiLeg   

De fleste tagfatlege bliver tydeligere, hvis 
de leges i mellem tydeligt opsatte linjer 
(f.eks. markeret med en række af farvestrå-
lende kegler). 

Helle bag en linje
I HandiLeg er der lege, hvor deltagerne har 
helle bag en eller flere linjer – typisk i hver 
sin ende af det område, hvor man leger 
tagfat. Det gælder f.eks. legene “Klim-Dask” 
og “Dag & Nat”.
 I andre fangelege er der et eller flere 
hellesteder midt på legeområdet eller ude 
i kanten af området. Disse hellesteder skal 
markeres (f.eks. med en hulahop-ring eller 
kegler). Det gælder f.eks. legene “Hospital-
stagfat” eller “Tage Firstag”.
 Endelig er der lege som har start- og en 
slutlinje, som f.eks. i legen “Rødt lys stop”.

Området for tagfatleg må hverken  
være for stort eller småt
Tagfatleg er bedst, hvis stedet hvor man 
leger afgrænses af linjer, så det ikke bliver 
for stort. Det er fangelegen som er sjov – og 
det handler ikke om løbetræning.
 Et stort område er måske fint for de 
hurtige løbere, men det er på bekostning af 

de knapt så mobile der bliver bange for at 
risikere at skulle “være den”. 
 Omvendt kan området blive så småt, at 
der ingen udfordringer er. 
 I begge tilfælde bliver legen kedelig. Så 
find balancen ...

Et bud på størrelsen af  
området til tagfatleg
Hvor stort et område til tagfatleg skal være, 
afhænger helt af deltagerne. Som instruk-
tør må du vurdere det fra gang til gang. Om-
rådet skal have en størrelse, der er sådan, 
at alle har gode muligheder for at undgå 
at blive fanget, samtidig med at det ikke er 
umuligt for den som er fangeren. 
 Prøv f.eks. med et område på 10 x 15 
meter til 10-15 deltagere. Så kan du justere 
hen ad vejen. Det er lettest at justere med 
markeringskegler, der flyttes let.

Materialer til linjer
Linjerne er lette at lave med markerings-
kegler i farver. Linjer kan også tegnes op med 
kridt. Man kan lægge lange reb ud på linje, 
eller bruge ærteposer etc. som markører.
Er man i en sportshal, er der ofte farvede 
linjer lagt ned i gulvet, som kan anvendes.

Udendørs kan der være naturlige linjer 
langs en græsplæne, en hæk, en sti etc.

Kegler i HandiLeg
Erfaring i HandiLeg er, at de lave, bløde, 
skålformede markeringskegler er bedst. 
Deltagerne falder ikke over dem, og de blo-
kerer ikke hjul på kørestole og rollatorer. 

Rød linje & blå linje – i HandiLeg
I HandiLeg anvender vi kegler i klare lyse 
farver – helst mange kegler, der ligger tæt, 
så linjerne er tydelige for deltagerne. Lav 
gerne hver linje i sin egen farve af ens mar-
keringskegler, da det letter instruktionen 
meget at kunne sige: “Vi mødes her bag den 
blå linje!” “alle løber frem til den røde linje” 
eller “der er helle inden for de gule kegler” etc.

OBS: Farverne rød og gul, ses tydeligst af 
borgere, som har synshandicaps, hvis de 
har en synsrest.

Se: kapitel 4 Håndbog i HandiLeg. Afsnit 4.1 til 
4.22.
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Lege med en historie
– den narrative tilgang i HandiLeg   

I HandiLeg er en historie eller den narrative 
tilgang ofte meget vellykket til formidling af 
leg. I stedet for at forklare legen, begynder 
du som instruktør at fortælle deltagerne 
en historie. De fleste holder af at lytte til en 
god historie, og i modsætning til en skema-
tisk forklaring med regler, som let bliver 
uoverskuelig, fastholdes opmærksomheden 
af din korte fortælling.  
 Som instruktør vil du vil blive forbløffet 
over hvor stærkt den narrative tilgang til 
legen virker. Gør historien kort og konkret, 
og lad de redskaber, du skal bruge, støtte 
din fortælling. 

Et eksempel på formidlingen af en leg 
gennem en historie – den narrative  
tilgang – fra HandiLeg.  
Legen er Hospitalstagfat.
Du begynder med at kalde deltagerne til 
dig, og så går du i gang med historien:
 “Kære alle sammen, kom her og lyt; Se her 
på dette gule tørklæde, jeg holder over mit 
hoved. Det er et Pest-flag fra et af de gamle 
sejlskibe fra de syv verdenshave”. Du rækker 
tørklædet til en af deltagerne – Torben. 
“Nu bærer Torben Pest-flaget. Rører han 

dig bliver du syg!”. Du får Torben til at røre 
dig, og du begynder at ryste og se syg ud. 
“Hjælp jeg er syg. Jeg skal have en ambulance 
til hospitalet”.
 Du ser rundt på deltagerne. “Bente, Kurt, 
Jørn og Lone, alle fire skal tage mig i arme 
og ben og bærer mig til Hospitalet”. Du syn-
ker sammen, og de fire tager fat i arme og 
ben. 
 Du fortsætter med at fortælle fra am-
bulancen: “Der hvor Lotte og Hans står, er 
hospitalet. Lotte og Hans, I er sygeplejersker 
og læger. Er I klar, nu kommer ambulancen!” 
 Da du er båret hen til Lotte og Hans på 
hospitalet, siger du: “Gør mig rask i en fart”. 
De hjælper dig, og du siger: “Tak for hjælpen, 
jer i ambulancen og jer på hospitalet. Jeg har 
det meget bedre nu”. 
 Du ser ud på resten af deltagerne. “Pas 
på Torben ikke rør jer! Hvis han gør, bliver I 
syge ligesom jeg var. Hjælp hinanden med at 
lave ambulancer. Åh nej jeg kan se at Torben 
allerede har gjort Rikke syg, hun ligger der. 
Afsted!”
 Og så kører legen ... 
 Ovenstående lille historie tager ca. 60 
sekunder, og alle forstår hvad der skal ske.

Der kan være flere fangere med gule “Pest-
flag”. Måske får fangerne en Klim-Dasker 
(skumrør), hvis de ikke er så hurtige (røret 
giver længer rækkevidde). 
 Det kan være, at hospitalet indrammes 
af markeringskegler, og måske er hele 
legeområdet afgrænset, f.eks. af marke-
ringskegler.

Se: kapitel 3. Legens pædagogik. Afsnit 3.6 Leg 
mellem linjerne i HandiLeg. 
Se:  kapitel 4 Håndbogen i HandiLeg. (Lege 
som kan formidles narrativt) Afsnit 4.4 Tyren 
i det røde hav. Afsnit 4.5 Kat efter mus. Afsnit 
4.7 Limpotter. 4.8. Hospitalstagfat. Afsnit 4.15. 
Aberne i træerne. Afsnit 4.17 Ræv, ulv & kyllin-
gerne. 

3.7

SIDE  43



4.23

Om boldlege og boldspil
– i HandiLeg   

Mennesker er forskellige
Mennesker med udviklingshandicap har, 
ligesom alle andre, helt forskellige forud-
sætninger og erfaringer med boldlege og 
boldspil. 
 Nogle borgere spiller i klub og har en god 
boldbehandling, andre har umiddelbart 
ikke så god en motorik eller forståelse for 
bolde. Enkelte er ligefrem bange pga. nega-
tive erfaringer med ”den runde” – verdens 
bedste legetøj.

Deltagernes forudsætninger  
og erfaringer
I HandiLeg indgår der lege og spil med bol-
de. Som instruktør skal du være opmærk-
som på deltagernes forskellige forudsæt-
ninger og erfaringer. 
 Borgere med god boldbehandling ønsker 
sjove udfordringer. De har i HandiLeg ofte 
udvist en stor glæde ved at hjælpe andre, 
mere vanskeligt stillede borgere med at 
få succes med bolde – tit med en ”engels 
tålmodighed”. Hermed kan lege og spil med 
bolde bruges pædagogisk til at inkludere 
borgere på tværs af de udfordringer, de 
har på grund af deres handicap. Udfordrin-

gen med at hjælpe en medborger med en 
boldleg i HandiLeg har virket udviklende for 
forståelsen af andre mennesker.
 De borgere som har været bange for 
leg med bolde, tit på baggrund af negative 
erfaringer, har i HandiLeg ofte udviklet en 
glæde ved især de roligere aktiviteter.

Se kapitel 4. Håndbog i HandiLeg. Afsnit 4.11 
Boldbasis. 

Om objektive rammer og mål  
i forhold til subjektive hensyn 
til evner i boldspil

Boldspil og sport
Boldspil i almindelighed består af nogle 
objektive, ydre rammer og mål, som delta-
gerne skal tilpasse sig. Spillernes dygtighed 
måles i forhold til disse objektive rammer, 
hvis der fx er tale om en holdkamp mod 
et andet hold. I den normale og sportslige 
udgave af boldspil har spillerne de samme 
objektive forhold, f.eks. den samme afstand 
til målet, alle har de samme begrænsninger 
for hvordan de må spille bolden (f.eks. fod-
bold og håndbold eller volleybold etc.). 

Boldspil og HandiLeg
I HandiLeg er der byttet rundt på faktorer-
ne. Deltagerne har ofte forskellige forud-
sætninger, og objektive rammer og mål gi-
ver ikke mening. I stedet arbejder HandiLeg 
med subjektive mål og fleksible rammer for 
boldlege og boldspil. 
 Målet med HandiLeg, når der er boldspil 
på programmet, er, at alle er med, og ud-
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fordres på deres individuelle niveau. Det er 
fællesskabet om bolden, snarere end kon-
kurrencen om bolden, det handler om. 
HandiLeg fastholder deltagernes indivi-
duelle – subjektive – betingelser, for at de 
kan deltage. Afstand til målet er betinget 
af deres vurdering af egne evner. Har man 
brug for flere berøringer af bolden eller 
flere skridt, er det op til én selv og gruppen 
at acceptere dette. 

Det subjektive i boldlege og -spil,  
opfattes ikke som”snyd” i HandiLeg
Der er sjældent  tale om ”lange forhandlin-
ger” om hvem der må hvad. Netop fordi det 
er legen, som er rammen, ønsker alle blot, 
at ”legen skal gå smidigt”, således at grup-
pen kan have det sjovt. 
 HandiLeg medvirker til en helt særlig 
stemning hos deltagerne, der adskiller sig 
fra den stemning, mange oplever inden for 
sporten, hvor det er konkurrencen, som 
driver aktiviteten.  I HandiLeg er der noget 
andet – måske mere fælles – som er i spil. 

Se: kapitel 4. Håndbog i HandiLeg.  Afsnit 4.12 
Tårnbold. Afsnit 4.13, Stanto. Afsnit 4.14. Slå 
munk. 
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Om skumrør
– en ’Klim-Dasker – et redskab i HandiLeg   

I HandiLeg har et almindelig skumrør (rø-
risolering fra byggemarkeder) vist sig at 
have stor anvendelse i flere lege. Nogle 
borgere får et eller to skumrør i hænderne, 
andre borgere få skumrøret monteret på 
kørestolen eller rollatoren - som instruktør 
i HandiLeg er man kreativ og praktisk!

Derfor er skumrøret et godt redskab  
i HandiLeg

l	 Borgere i kørestol kan ofte have svært 
ved at nå de andre deltagere med deres 
arme, pga. deres kropsstilling og fordi 
kørestolens omfang (armlæn, fodstøtter 
m.v.) kommer imellem dem og andre 
deltagere. 

l	 Borgere, som bruger rollator, er ofte 
langsomme i deres bevægelser, og har 
svært ved at nå at de andre deltagere 
hurtigt nok. 

l	 Borgere, som har problemstillinger om-
kring direkte kropslig berøring, kan have 
glæde af, at der i legen er et “trin” mel-
lem dem selv og andre. 

l	 Borgere, som har et kort hukommelses- 
eller opmærksomhedsfelt, kan have glæ-
de af et redskab, som fysisk og konkret 
minder dem om deres rolle i legen. 

Skumrøret har fået kælenavnet 
“Klim-Daskeren”

Den første leg, hvor skumrøret fandt sin 
anvendelse, var i tagfatlegen “Klim-Klem”. 
Netop i denne leg opstod nogle af de 
ovenfor nævnte problemer for borgerne 
i HandiLeg. Problemerne blev løst med et 
simpelt og prisbilligt redskab fra byens byg-
gemarkeder – rørisolering til få penge – og 
Klim-Daskeren var skabt. 
 Sidenhen har dette smidige og enkle 
skumrør vist sig at have en meget bred an-
vendelighed i flere lege i HandiLeg.

Se: kapitel 4 Håndbogen i HandiLeg.  Afsnit 4.6 
Klim-Dask. Samt i nogle versioner af flere andre 
lege.
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 4.0  Indholdsfortegnelse for lege i HandiLeg – lege, spil, sang- og danselege.

 4.1  Læsevejledning til legebeskrivelser i HandiLeg – læs den først!

 4.2  Kispus – en kreds-tagfat. Kontakt-leg – vinke, hilse, blinke og bytte plads i kredsen. 

 4.3  Banke bøf – en kreds-tagfat. En social drille- og fangeleg i rundkreds.

 4.4  Tyren i det røde hav – en kreds-tagfat. Social fangeleg i kreds – med mulighed for drama.

 4.5  Kat efter Mus – en kreds-tagfat. En hvor gruppen kan holde med katten eller musen …

 4.6  Klim-Dask! – en leg væg til væg. Fangeleg mellem to linjer, med hjælpe-fanger.

 4.7  Limpotter – en befrielses-leg. Fangeleg med samarbejde om befrielse.

 4.8  Hospitals-tag-fat – en befrielses-leg. En leg hvor man hjælper hinanden.

 4.9  Dag & Nat – en fangeleg mellem to linjer, med elementer af tilfældighed.

 4.10  Rødt lys stop – en farlig besøgs-leg. En leg med kropsbevidsthed – Stop! Stå helt stille!

 4.11  Boldbasis i HandiLeg: 10 versioner: at kaste, gribe, trille, ramme etc. 

 4.12  Tårnbold – et håndboldspil. Versioner fra det enkle til  et færdigt spil.

 4.13  Stanto – en stikbold-leg. Et socialt spil i kreds, med navne.

 4.14  Slå Munk – et kastespil. Versioner fra det enkle blot at kaste til et kompleks spil.

 4.15  Aberne i træerne – en leg med helle. Leg hvor aberne hjælper hinanden mod leoparden.

 4.16  Tage firestag – en leg med helle. En leg hvor man driller hinanden.

 4.17  Ræv, Ulv og Kyllingerne – en leg med helle. En leg hvor kyllingerne holder sammen.

 4.18  At vende en Mand & Kvinde / Pandekage – en  leg med styrke og kropsbevidsthed. 

 4.19  Grænsekamp – en trækkekamp. En kampleg for hele gruppen stående eller siddende.

 4.20  Sangleg: Ræven rask (Originaltitel: Ræven rask over isen). Link til melodi i Youtube.

 4.21  Sangleg: Fiske-sangen (Originaltitel: Når vi sejler op og ned). Link til melodi i Youtube.

 4.22  Sangleg: Hatte-sangen (Originaltitel: Først kommer sommeren). Link til melodi i Youtube.

 4.23  Redskaber til HandiLeg – du kan få brug for.

iNDHOLDSFORTEGNELSE  
for lege i HandiLeg - lege, spil, sang- og danselege 

4.0
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4.23Kære læser,
Denne håndbog med beskrivelser af 20 lege 
i HandiLeg er måske det, som du først åb-
ner. Hvis du er pædagog, medarbejder eller 
borger, som gerne vil vide, hvordan man 
formidler HandiLeg, er håndbogen et helt 
naturligt sted at starte. 
 Jeg har i Håndbog i HandiLeg valgt en 
særlig form for formidling af legene. Nor-
malt skriver man så kort som muligt. Men 
jeg synes ikke den korte form besvarer 
pædagogernes spørgsmål: ”Vi forstår legen. 
Men hvordan er det du får legen til at leve og 
fungerer – Lars? Det ser så nemt ud når du gør 
det!” 
 Håndbogen formidler Gerlevs og især 
mine egne erfaringer, med 20 lege, så kon-
kret og præcist som muligt. Det er svært at 
skrive kortfattet – men jeg har forsøgt at 
skrive direkte til dig – instruktøren i Handi-
Leg.

LÆSEVEJLEDNING  
til beskrivelser af lege i flere versioner 
– Gerlev-metoden

1. Først ser du: 
l En Tegning af legen, så du måske kan se, om legen er noget for jer.
l Navnet på legen.
l Om legen: En kort beskrivelse af mine erfaringer med legen.
l Antal: Det er altid et skøn. Her er mit, men prøv dig frem.
l Hvor: Om legen kan leges indendørs eller udenfor, og på hvilke underlag.
l Redskaber: Hvilket grej skal du have til legen.
l Særlige forhold: Hvis der er noget, som du skal være ekstra opmærksom på.
l Henvisning: Til andre kapitler og afsnit i bogen om HandiLeg.

2. Så ser du at:
l Legene er beskrevet i flere versioner. Nogle lege har få, mens andre lege har mange 

versioner. Du skal finde den version af legen, som passer jer. 
l Hver version har et pictogram:

 H	Enkel version af legen
 H	H	Almindelig version af legen
 H	H	H	Kompleks version af legen

                   Her kan borgere  i kørestol og med rollator fint være med.

4.1
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LÆSEVEJLEDNING  
til beskrivelser af lege i flere versioner 
– Gerlev-metoden

For at gøre det let at vælge mellem versionerne, har jeg i over-
skriften til hvert version kort beskrevet tre punkter, hvorfra du 
kan vurdere versionen:

l Fokus: Hvad sker der i forhold til leg og pædagogik.
l OBS: Hvis der er noget særligt, du skal være opmærksom på.
l Start: Opstilling af deltagere og grej til versionen.

Det er min hensigt, at du skal finde den version af legen, som 
giver mening for dine legekammerater. 
 Det kan betyde, at du måske altid leger én bestemt versi-
on, fordi I holder af den. Eller at alle versioner med tiden skal 
prøves. HandiLeg vil altid være forskellig, i forhold til hvem der 
leger sammen. 

3. Nu læser du hvordan:
Når du ud fra overskriften og de  tre punkter har valg en ver-
sion af legen, læser du hvordan man leger denne version af 
legen. 
 Jeg skriver direkte til dig og bruger tiltaleformen; du. 
 Jeg skriver hvordan du skal gøre og hvordan du stiller dig i 
forhold til deltagerne og hvad du skal sige til dem –“det som skal 
siges, står i kursiv!” 
 Jeg skriver sådan, ikke for at dikterer dig, men ud fra min 
erfaring om hvad der giver en let instruktion. 
 Når du læse om hvordan en version leges, vil du synes der er 
mange detaljer, men netop ved at være opmærksom på dem, vil 
din instruktion gå meget hurtigt i praksis.
 Du skal ikke huske alt hvad jeg skriver præcist eller ordret 
– men lade dig inspirere! 

Og som alt nyt bliver du bedre ved at øve dig.

Henvisning og mere inspiration: Resten af bogen, men især:
Kapitel 3 Legens pædagogik. Afsnit 3.2: Instruktør i HandiLeg. 

Med ønsket om en masse god HandiLeg
Lars Hazelton 
– projektleder på Gerlev Center for Leg & Bevægelse.
Vinteren 2019-2020.
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Om legen: Kispus / Blinkeleg er en højt elsket leg på Gerlev og i 
HandiLeg. Legen er meget fleksibel og kan leges på mange måder, 
som tilpasses alle målgrupper.

Antal: Fra 8 og til ca. 25. Hvis der er flere deltagere, så lav flere 
mindre grupper.

Hvor: Legen kan leges indendørs og udenfor. Græs er skønt at lege 
og falde på. 
 Hvis der er deltagere på hjul (kørestol/rollator), så er et hårdt 
underlag at foretrække.

Redskaber: I nogle versioner: Markeringskegler i farver. (De små 
skålformede falder deltagerne ikke i og hjul på kørestol/rollator 
sidder ikke fast). og en Klim-Dasker (et skumrør).

Særlige forhold: Rigtig god som “Ice-breaker”.

Henvisning: Se kapitel 3 Legens pædagogik, afsnit 3.5 Kredslege.
Afsnit 3.9 Skumrør – en Klim-dasker.

KiSPUS / BLiNKELEG 
 – bytte plads-leg

Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

4.2
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KiSPUS / BLiNKELEG 
 – bytte plads-leg

Anne”, smiler du og går fra hvor du står over 
mod Anne, “Nu skal du over på min plads, 
Anne”. Du ser og peger på en anden delta-
ger, “Hvad hedder så du?”... Ovenstående 
gentager sig. 

Fokus: I denne version er fokus, at du prø-
ver at bruge deltagernes navne, samt at det 
er OK at spørge hinanden om navne. Det 
er dig, som tager ansvar og tør blotter dig 
og prøver at huske deltagernes navne. Det 
er dig, som vover at gå gennem centrum af 
kredsen som den første, så du bliver set af 
alle. Du skal ikke nødvendigvis igennem alle 
deltagernes navne.

OBS: Deltagerne kan være generte – vær 
uhøjtidelig og munter, især ved fejl.

Hvordan: Du er med i kredsen, ser på og 
vinker til en af deltagerne på den anden 
side af kredsen. Du spørger: “Hej hvad 
hedder du?”, “Anne” svarer deltageren. “Hej 

Fokus: På det uhøjtidelige, både når det 
lykkes at bytte, og når det ikke fungerer at 
finde en plads.

OBS: Når alle bytter, så lykkes det næsten 
altid at finde en plads - pyha!

Hvordan: Du drejer rundt inde i centrum 
og siger: “Er I klar? Alle vinker til én og bytter 
plads. Klar, parat, nu – vink og byt alle sam-
men!”.
 Legen er lidt kaotisk, men også sjovt. 
Nogle finder vitterlig én de bytter med, 
andre bevæger sig blot over centrum af 
kredsen, og nogle står lidt måbende tilbage 
uden at flytte sig. De rykker måske i næste 
runde af legen. 
 

 1. VERSION   H 

Dig i centrum 

Du har fokus på navne 

Kan leges siddende 

 2. VERSION   H 

Alle bytter plads 

Dig i centrum 

Kan leges siddende 
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KiSPUS / BLiNKELEG 
 – bytte plads-leg

Fokus: Trygheden til at spørge om navne og 
kontakte hinanden.

OBS: Hjælp deltagerne med at spørge om 
navne og vinke. Du er klar til at følge delta-
gerne over centrum af rundkredsen. Gen-
tag alle navne, og støt deltagerne i at sige 
navnene. Glemmes et navn, så spørg igen 
og gør det meget uhøjtideligt. 

Hvordan: Du er med i kredsen, ser på den 
deltager som står til højre for dig og spør-
ger: “Hvad hedder du?”, “Bo”, svarer deltage-
ren. “Nu skal du – Bo – se på og vinke til én af 
de andre i rundkredsen”.
 Her bliver deltageren tit usikker, Bo ken-
der jo ikke alle navnene, så vær klar til at 
hjælpe – Du siger: “Bo, du må gerne pege og 
spørge hvad folk hedder”. I mange tilfældene 
vil Bo vælge én af de deltagere, han kender 

i forvejen, og det er fint. Bo vinker til Lotte, 
de kender hinanden og bytter plads – også 
her skal du være klar til at hjælpe dem. 
 På et tidspunkt er der én deltager, som 
vinker til en ukendt person: “Hvad hedder 
du?”, og så er isen ved at bryde imellem 
deltagerne.

Fokus: Trygheden til at kontakte hinanden 
uden navn. Det er OK at sige: “Dig i den røde 
T-shirts, kommer du ikke herhen?”.

OBS: Leger du med en gruppe i kort tid, er 
farver og tøj en genvej til kontakt.

 3. VERSION   H 

Deltagerne siger navne på den,  
de vil bytte med  

Kan leges siddende 

 4. VERSION   H 

Farver og tøj  

Kan leges siddende 

Hvordan: Du er med i kredsen, ser på,  og 
vinker til en af deltagerne på den anden 
side af kredsen og siger: “Du der i den blå 
skjorte”, “Mig?”, spørger deltageren. “Jep!”, 
smiler du og går fra hvor du står over mod 
deltageren. “Nu skal du, i den blå skjorte, 
over på min plads”.  
 Da deltageren er kommet på plads, og du 
står på hans plads, ser du på deltageren i 
den blå skjorte og siger: “Nu skal du se på og 
vinke til en af de andre i rundkredsen – prøv 
at sige hvilken farve tøj, den som du vil bytte 
med har på”. Deltageren ser sig omkring, 
lidt usikker, så vær klar til at hjælpe, du 
siger: “Du må  gerne pege på den du vil bytte 
med”.  

PS: Ofte er de deltagere, som først bliver 
peget ud, dem i kulørt tøj eller med særlig 
hovedbeklædning, de er ofte ikke så gener-
te. 
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KiSPUS / BLiNKELEG 
 – bytte plads-leg

Fokus: Kompleksitet; to deltager spørge om 
navne på og kontakter hver sin deltager – 
altså to andre deltager samtidig.

OBS: Hjælp deltagerne med at spørge om 
navne og vinke. Du er klar til at følge delta-
gerne over centrum af rundkredsen. Gen-
tag alle navne, og støt deltagerne i at sige 
navnene. Glemmes et navn, så spørg igen 
og gør det meget uhøjtideligt. Men du får 
travlt!

Hvordan: Du står i centrum af kredsen og 
går hen til en deltager og spørger: “Hvad 
hedder du?”, “Niels”, svarer han. Så går du 
over til en anden deltager i kredsen, sam-
me spørgsmål, hun hedder Conni. Du siger 
“Niels og Conni, når jeg siger til, skal I vinke 
til én hver på den anden side af kredsen. Der 

er altså 4 som bytter plads. Klar, parat, nu – 
vink og byt”.  Niels og Conni vinker og bytter 
med Jens og Ulla. Alle 4 går over centrum af 
kredsen.
 Nu er det Jens og Ulla, som skal gøre sig 
klar til at se på og vinke til 2 andre i kred-
sen. Sådan fortsætter legen. Vær klar til at 
hjælpe deltagerne med at vælge, vinke og 
måske følge dem over centrum af kredsen. 

OBS: Du kan vælge at deltagerne bruger 
navne – så bliver legen lidt tøvende i star-
ten (se version 3). Du kan vælge at delta-
gerne bruger farver på påklædning, så går 
legen kvikt (se version 4).

 5. VERSION   H H 

4 deltagere bytter plads 

Kan leges siddende 

SIDE  54



KiSPUS / BLiNKELEG 
 – bytte plads-leg

Fokus: Kompleksitet, opmærksomhed og 
parathed til at bevæge sig, og straks finde 
en ny deltager at bytte med. Sjov, kaos og 
forvirring.

OBS: Vær klar til at hjælpe, nogle deltagere 
går i stå bag deres kegle – der er simpelthen 
så meget sjov action at se på …

Redskab: Markeringskelger i tydeligt adskil-
te farver. Ved 8-16 deltagere er 4 kegler nok.  

Hvordan: Du står i centrum af kredsen og 
går hen til 4 af deltagerne i hver sin fjer-
dedel af rundkredsen. Foran hver deltager  
lægger du en gul markeringskegle. Du kan 
passende spørge om deres navn, og an-
vende det i din instruktion: “Her står Kim, 

Eva, Johan og Gurli bag hver sin gule marke-
ringskegle. Når jeg siger til, ser I på og vinker 
I til en af dem som IKKE står bag en gul kegle. 
Der er altså 8, som skifter plads – klar, parat, 
nu – vink og byt”. 8 deltagere bevæger sig 
over centrum, og de 4, som der blev vinket 
til, står nu klar bag de gule markeringskeg-
ler. Legen gentages, den bliver livlig.

Ny farve – ny udfordring: Hvis deltagerne 
trænger til udfordringer, skifter du én af de 
gule markeringskegler ud med en blå. 
 Du siger: “Hov, stop! Se, Bente står bag en 
blå kegle. Blå som himlen. Den af jer, som byt-
ter med Bente, som nu står bag den blå kegle, 
skal give Bente en High Five op i luften”. 
 Husk at fortælle, at deltagerne bag de 
gule kegler fortsat skal se på og vinke til 

nogle af dem, der ikke står bag keglerne og 
bytte plads – det er ikke kun Bente, som 
skal flytte sig.

Flere farver – flere udfordringer: Siden-
hen kan du prøve med en farve mere, f.eks. 
en rød, hvor dem, som bytter skal have en 
lille svingom-dans i centrum.
 En grøn kegle, hvor man skal rime, mens 
man bytter plads: “Hvis jeg siger Ko – hvad 
siger du så?”, den anden deltager svarer: 
“Sko!”.

 6. VERSION   H H
8 deltagere bytter plads 
ud fra kegler i farver 

Kan leges siddende
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KiSPUS / BLiNKELEG 
 – bytte plads-leg

Fokus: Fokus er ro og øjenkontakt med 
hinanden. Tavs kommunikation. Det er en 
pudsig fornemmelse, at se ind i et andet 
menneskes øjne – det kilder. 

OBS: Forløbet er stilfærdigt, er der mange 
deltagere, så del op i mindre grupper. 

Hvordan: Du er med i kredsen. Du forkla-
rer, at deltagerne skal til kun at bruge deres 
øjne til at tale med. Du siger: “Stå tæt sam-
men og se ind i hinandens øjne” .Brug lidt tid 
på det. 
 Nu beder du deltagerne om at at se ned 
på deres fødder, og når du siger til, må de 
alle se op igen. Hvis man ser lige ind i øj-
nene på en af de andre deltagere, må man 
bytte plads. Du tæller “1, 2, 3, kig op – er der 
en anden som ser lige ind i dine øjne? Så må I 
bytte plads”. 

Fokus: Modet til at tage en chance, den 
sjove risiko, vildskab og skuespil.  

OBS: Legen er hurtig, og hårdt underlag er 
helt nødvændig hvis  dem, der bruge køre-
stol eller rollator skal være med. 

Hvordan: Du står i centrum af rundkred-
sen, i hånden holder du et meget skarpt 
sværd (et skumrør fra byggemarkedet). Du 
understreger, at denne leg er meget hem-
melig og farlig. Alle skal være helt stille.  
 Når man bytter, må man vinke, nikke 
eller blinke til hinanden, men ikke sige 
noget! Det er hemmeligt!  Når der er et par, 
som bytter, svinger du sværdet (skumrøret) 
og træffer én af dem med et klask! (Det gør 
ikke ondt). 
 Den som er truffet, er den nye farlige i 
centrum.

Trick: Til at begynde med undgår du at 
træffe dem, som bytter – du rammer ved si-
den af – “Øv!” – Dette lokker flere til at vove 
sig ud – og så “Klask!”.
 Legen får ofte en intensitet og sjov alvor. 
Alt efter deltagerne kan du skrue op eller 
ned for dramatikken. 
 
PS: Prøv engang at skifte sværdet (skumrør) 
ud med et let, blødt rødt silketørklæde – 
rækkevidden begrænses, og legen får et ret 
komisk skær.

 7. VERSION   H H 

Se ind i andres øjne og byt plads  

Kan leges siddende 

 8. VERSION   H H 

Det farlige sværd – byt plads uden  
at blive ramt af sværdhug! 
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KiSPUS / BLiNKELEG 
 – bytte plads-leg

Fokus: At kommunikere med hinanden ved 
at blinke og aftale at bytte plads, når fan-
geren ikke ser det, samt undgå at løbe ind i 
hinanden. At drille!

OBS: Hårdt underlag er bedst for dem, der 
bruger kørestol eller rollator.

Hvordan: Du står i midten og er fangeren. 
Deltagerne skal ved at blinke til hinanden 
(eller vinke/nikke) aftale, at de bytter plads, 
når fangeren ikke ser det. Man har helle 

igen, når man holder de andre i kredsen i 
hænderne . 
 Når en deltager bliver fanget, bytter man 
roller og legen begynder forfra med en ny 
fanger.

PS: Legen er ekstra sjov, hvis man til  fan-
geren i centrum, driller og råber “Kispus!” 
– som er et gammelt ord for at være fræk - 
“Du skal ikke lege kispus med mig!”. 

Fokus: At holde sammen i par. At kommuni-
kere med andre par ved at blinke og aftale 
at bytte plads, når fanger-parret ikke ser 
det. At følges ad med sin makker. At undgå 
at løbe ind i andre par. 

OBS: Legen er sjov og vild, idet parrene 
trækker hinanden op i tempo. Hårdt under-
lag er helt nødvændigt for dem, der bruge 
kørestol eller rollator.

Start: Alle står parvist med hinanden i 
hænderne i en rundkreds. Man må ikke 
slippe sin makker! Dem i kørestol har en 
stående makker bagved.  

Hvordan: Du står i midten sammen med én 
af deltagerne – I er fanger-parret. 
 Deltagerne skal i par få kontakt med et 
andet par ved at blinke (vinke/nikke). De to 
par skal aftale, at de bytter plads, når fanger- 
parret ikke ser det. 
 De par, som bytter, har helle, når de er 
tilbage i kredsen. Når et par bliver fanget, 
bytter de rolle med det par, som stod i cen-
trum. 
 Husk at drille fanger-parret med at råbe 
“Kispus!” lige bagved dem!

 9. VERSION   H H 

Fangeleg  

– bytte to og to ved at drille  
og råbe “Kispus!”  

 10. VERSION   H H H 

Fangeleg  

– bytte parvis  – uden at  
slippe sin makker!  
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KiSPUS / BLiNKELEG 
 – bytte plads-leg

Fokus: At bevæge sig rundt i kredsen. At 
synge sangen. At kommunikere med blink 
(vinke/nikke) og bytte plads, når fangeren 
ikke ser det. Legen er vanskelig, men meget 
sjov. 

OBS: Hårdt underlag bedst for dem, der 
bruger kørestol eller rollator.

Start: Alle har hinanden i hænderne og går 
rundt i kreds, dem i kørestol mellem de 
gående. 

Hvordan: Du står i midten og er “fangeren”. 
Deltagerne begynder at synge den kendte 
sang: “Så går vi rundt om en enebærbusk”, 
men i stedet for “enebærbusk” synger del-
tagerne dit navn:
 “Så går vi rundt om ham der Lars, ham der 
Lars, ham der Lars” (man kan få versefød-

derne til at passe på de fleste navne ved at 
indskyde et “ham der” eller “hende der” - 
nogle navne er lange, og så synger man blot 
navnet).
 Deltagerne skal, mens de synger dril-
lesangen, blinke til hinanden (vinke/nikke 
kan) og aftale, at bytter plads, når fangeren 
ikke ser det. 
 Man har helle igen, når man er ude i 
kredsen. 
 Når en deltager bliver fanget, bytter man 
roller, og legen begynder forfra med en ny 
fanger og et nyt navn – “så går vi rundt An-
na-Louise, Anna-Louise…”.

Udfordring dansetrin: Hvis det skal være 
mere udfordrende, så tilsæt dansetrin, når I 
bevæger jer rundt i kredsen.

PS: Legen i version 11, findes på et maleri af 
fynbomaleren Fritz Syberg. Billedet hed-
der Leg i Svanninge bakker, og er malet i år 
1900. Det hænger på Faaborg Kunstmuse-
um. 

Legen bygger på leg nr. 15 i bind 2 + Euro-leg nr. 91. i Lege- 
& Idrætsforsker, Ph.d., Jørn Møllers værk “Gamle Idrætsle-
ge i Danmark - bind 1 til 4” (Et værk med 400 lege og spil) 
Samt kompendiet “Euro-leg: 121 lege og spil fra Gerlev 
Legepark”. Begge bøger kan købes via Gerlev Center for 
Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole. 
ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen). 
ISBN: 87-88986-40-3 (2000. genoptryk 2011).

 11. VERSION   H H H 

Danse-fangeleg  
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Om legen: Banke Bøf er populær i HandiLeg. Legen er social, og 
alle kan se hvad der foregår i rundkredsen. Ofte venter deltagerne 
spændte på deres tur. Der er versioner med dans, sang og 
fællesskab. Banke bøf er en konkret, fysisk aktiv leg.
Se video: https://youtu.be/KFQueTz5YwM

Antal: Fra 8 og til ca. 25. Hvis der er flere deltagere, så opdel flere 
små grupper.

Hvor: Legen kan leges indendørs og udenfor. Græs er skønt at lege 
og falde på. 
 Hvis der er deltagere på hjul (kørestol/rollator) så er et hårdt 
underlag at foretrække.

Redskaber: ved version nr. 5  markeringskegler (bløde skålformede 
er bedst)

Særlige forhold: Rigtig god som “Ice-breaker”.

Henvisning: Se kapitel 3 Legens pædagogik: Afsnit 3.5 Kredslege.

BANKE BØF 
 – en kredsleg

Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

4.3
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BANKE BØF 
 – en kredsleg

 1. VERSION   H 

At banke én Bøf  

Roligt, helt enkelt   

Kan leges siddende   

 2. VERSION   H H
At løbe om kap med Bøffen

Fart på 

Leges stående 

Fokus: At gå rundt om kredsen. At berøre 
andre ved at banke let på deres ryg. At ud-
vælge sig én anden deltager til at være den 
nye Bøf. At vente på ens tur. At skifte roller 
i legen. At turde sige noget i forsamlingen: 
“Banke bøf!” 

OBS: Sørg for at alle får en tur - husk betyd-
ningen af at blive valgt.

Hvordan: Du går rundt om kredsen på 
ydersiden, og ved hver af deltagerne siger 
du “Banke”, og giver et let dunk på ryg-
gen, før du fortsætter til den næste. På et 
tidspunkt stopper du op bag en deltager 
og siger “Bøf”, og lægger dine hænder på 
skulderen af vedkommende. Nu er det den-
ne deltager, som er den næste Bøf, til at gå 
rundt og banke på, og vælge hvem der skal 
være Bøffen. Legen er uhyre enkel og rolig.

Fokus: At gå rundt om kredsen. At berøre 
andre på deres ryg. At turde sige “Banke 
bøf!” At udvælge én anden deltager til at 
være den nye Bøf. At vente på ens egen tur. 
At skifte roller hurtigt i legen, under det 
tidspres, som kapløbet giver.

OBS: Sørg for, at alle får en tur - husk betyd-
ningen af at blive valgt.

Hvordan: Du går rundt om kredsen på 
ydersiden, og ved hver af deltagerne siger 
du “Banke”, og giver et let dunk på ryggen, 
før du fortsætter rundt. 
 På et tidspunkt stopper du bag en delta-
ger og siger “Bøf”, og klapper på deltager-
nes skulder. Nu skal du og deltageren løbe 
om kap hver sin vej rundt om kredsen. Den 
plads, hvor deltageren stod før jeres kapløb 
begyndte, er nu ledig.  Hvem kommer først 

ind på den tomme plads? Den af jer, der 
ikke når det, er den nye Bøf. Legen starter 
forfra. 
 Legen er tydelig og enkel, men kapløbet 
rundt om kredsen går stærkt.
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BANKE BØF 
 – en kredsleg

 3. VERSION   H H
At danse rundt med Bøffen  
tre omgange   

Man bliver rundtosset!   

Fokus: At turde give sig selv til beste. At 
skifte roller i legen hurtigt. At blive rundtos-
set og løbe igen!

OBS: Sørg for at alle får en tur - husk betyd-
ningen af at blive valgt.

Hvordan: Du går rundt om kredsen på 
ydersiden, og ved hver af deltagerne siger 
du “Banke”, og giver dem et let dunk på ryg-
gen, før du fortsætter. 
 På et tidspunkt stopper du op bag en 
deltager og siger “Bøf”, og klapper på 
skulderen af deltageren. Nu skal I løbe om 
kap hver sin vej rundt om kredsen. Men 
der hvor  I mødes på vejen rundt, stop-
per I op og tager hinanden i hænderne og 
danser rundt – mindst tre gange! Herefter 
forsætter I med at løbe i jeres oprindelige 
retning.

 Den plads, hvor deltageren stod, er ledig. 
Hvem af jer kommer først ind på pladsen? 
Den af jer, der ikke når det, er den nye Bøf. 
Legen starter forfra. 
 Legen er enkel, kapløbet rundt om kred-
sen går stærkt, og ikke mindst gør dansen 
deltagerne rundtossede, hvilket ser sjovt ud!
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BANKE BØF 
 – en kredsleg

 4. VERSION   H H	H
God morgen, god middag, god aften. 

Gå tidligt i seng i aften 

Fokus:  At turde blive lidt til grin på den 
gode måde. At alle i kredsen er med til at 
synge remsen: “God morgen, god middag, 
god aften. Gå tidligt i seng i aften!”, og der-
med bestemme længden på Bøffens dans. 

OBS: Her betyder fællesskabet om at synge 
remsen meget. 

Hvordan: Du står midt i kredsen. Først skal 
deltagerne sammen lære at synge en rem-
se, som skal bruges når Bøffen danser: “God 
morgen, god middag, god aften. Gå tidligt i 
seng i aften”.
 Så beder du en af deltagerne om at gå 
uden for kredsen og bevæge sig rundt om 
deltagerne, og ved hver af dem sige “Ban-
ke”, og giver dem et let dunk på ryggen, før 
deltageren fortsætter til den næste i kred-
sen. 

På et tidspunkt stopper deltageren op bag 
en anden og siger “Bøf”, og klapper på skul-
deren af den anden. Nu skal de to deltager 
løbe om kap hver sin vej rundt om kredsen. 
Når de mødes på vejen rundt stopper de op 
og tager hinanden i hænderne og danser 
rundt. Imens sætter du alle deltagerne i 
gang med at synge: “God morgen, god mid-
dag, god aften. Gå tidligt i seng i aften”. De to 
deltagere, skal danse rundt så længe alle de 
andre deltager synger – minst tre runder! 

Herefter fortsætter de to – rundtossede – 
med at løbe i deres oprindelige retning.
 Den plads, hvor deltageren stod, er ledig.  
Hvem af dem kommer først ind på den tom-
me plads? Den som ikke når ind på pladsen, 
er den nye Bøf. Legen starter forfra. 
Legen er tydelig og enkel, men kapløbet 
rundt om kredsen går stærkt, og ikke 
mindst gør dansen og remsens længde del-
tagerne godt rundtossede.
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BANKE BØF 
 – en kredsleg

 5. VERSION   H 

Millionbøf 

Forløb, hvor alle bytter plads 
hver gang   

Fokus: Parathed til at reagere og flytte sig. 
Hurtighed og løb imellem alle de andre. 
Taktik - løber man til siden i kredsen, eller 
lige over midten?

Start: I en rundkreds står alle deltager bag 
hver sin markeringskegle. 

Hvordan: Du har som den eneste ikke en 
markeringskegle. Du går rundt om kredsen 
på ydersiden, og ved hver af deltagerne si-
ger du “banke”, og giver dem et let dunk på 
ryggen, før du fortsætter til den næste. På 
et tidspunkt stopper du op bag en deltager 
og råber “Millionbøf!” Nu skal alle deltager 
flytte sig, og finde en ny markeringskegle 
at stå bag ved. Da du stiller dig ved én af 
keglerne, er der en kegle for lidt. Den, som 
ikke når en kegle, er den nye Bøf. Legen 
begynder forfra.

Udfordring: Hvis du bruger markeringskeg-
ler i fem forskellige farver og blander dem 
tilfældigt kredsen rundt, har du en version: 
Deltagerne skal bytte til en markeringsfar-
ve i samme farve som den de stod ved. Det 
gør legen lidt mere udfordrende.

Legen bygger på leg nr. 17 i bind 2 + Euro-leg nr. 94. i Lege- 
& Idrætsforsker, Ph.d., Jørn Møllers værk “Gamle Idrætsle-
ge i Danmark - bind 1 til 4”  (Et værk med 400 lege og spil) 
Samt kompendiet “Euro-leg: 121 lege og spil fra Gerlev 
Legepark”  Begge bøger kan købes via Gerlev Center for 
Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole. 
ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen) 
ISBN: 87-88986-40-3 (2000. genoptryk 2011)
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Om legen: Tyren i det røde hav er en elsket fangeleg, også i HandiLeg. Lege er 
meget tydelig og konkret. Man skiftes til at være i centrum. Rollen som Tyren giver 
deltagerne en mulighed for at spille farlige og give den gas. De frygtsomme og generte 
kan få en hjælper med ind i centrum, som bagdel på Tyren.
Se video: https://youtu.be/mNyddX4TVNI

Antal: Fra 10 til ca. 25. Hvis der er flere deltagere, så leg i flere grupper.

Hvor: Legen kan leges indendørs og udenfor. Græs er skønt at lege og falde på. 
Hvis der er deltagere på hjul (kørestol/rollator), så er et hårdt underlag at foretrække.

Start: Alle står i en rundkreds med rebet i hænderne. Borgere i kørestol sidder mel-
lem de stående.

Redskaber: Ved version nr. 5 markeringskegler (bløde skålformede er bedst).
Et solidt tykt reb, ca. 10-15 m. langt bindes med råbåndsknob (kan løsnes igen) til en 
cirkel. Brug hampereb – nylon brænder på huden. Et skumrør som horn gør legen 
endnu mere tydelig. 

Særlige forhold: Sørg for, at der er plads rundt om dem, som leger, så de kan komme 
væk fra Tyren. Tit løber deltagende baglæns og ser sig derfor ikke for. 
Ved lidt plads, leg version 4.

Sikkerhed: Leg med reb kan blive lidt vildt – aftal et signal som stopper legen straks!

Henvisning: Se kapitel 3 Legens pædagogik: Afsnit 3.5 Kredslege. Afsnit 3.7 Lege med 
historier. Afsnit 3.9 Skumrør – Klim-Dasker. 

TYREN i DET RØDE HAV 
 – fangeleg med roller Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

PS: Hjælp deltagere med svag håndfunktion med 
at få ordentligt fat i rebet, men sådan, at de kan 
slippe det igen, hvis det bliver for voldsomt. Få en 
pædagog til at stå  ved deres side, så der hurtigt kan 
gribes ind.

4.4
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TYREN i DET RØDE HAV 
 – fangeleg med roller

 1. VERSION   H 

Rebet som redskab til  
at mærke hinanden i legen  

 2. VERSION   H 

Tyren – som rolleleg 

– skiftes til at være tyr 
i midten af kredsen 

Fokus: På at holde i rebet, at opfatte alle 
deltagerne som én gruppe, at lytte til din 
start- og slut-kommando.

Hvordan: Alle deltagere har rebet  i hæn-
derne – også dig. 
 Nu bevæger alle sig baglæns, så rebet 
bliver strukket ud kredsen rundt. “Kan I 
mærke rebet i hænderne?” spørger du, “træk 
til alt hvad I kan nu!” rebet strammes yderli-
gere, og deltagerne fornemmer hinandens 
styrke. “Og stop ...”, råber du og får alle til at 
slække deres træk lidt. 
 Du gentager bevægelsen og dine kom-
mandoer er par gange. 
 Legen kan udvikles til en slags tovtræk-
ning kredsen rundt – alle mod alle. Eller en 
fælles rytme: Træk-slæk-træk-slæk.

Fokus: At spille rollen som Tyr. At stå i 
centrum på skift. At bytte roller som Tyr i 
legen. En rolig fangeleg, for borgere i køre-
stol, rollator eller problemstillinger omkring 
kropslig berøring – brug skumrør som horn.

Hvordan: Alle deltagere har rebet i hæn-
derne – du stiller dig midt i kredsen. Du hol-
der et skumrør op foran panden, bøj røret 
så du har er par horn som stritter: 
 “Se på mig, jeg er Tyren. Muuh!” Du laver 
bevægelser som en tyr med hovedet, og 
skumrørenen stanger ud mod deltagerne. 
“Pas på, nu kommer Tyren”, du går dig ud 
mod deltagerne som reagerer forskelligt, 
nogle står stille og kigger, andre deltagere 
slipper rebet og går bagud – du siger; “det 
er nok en god idé, når der kommer en stor tyr 
efter dig”. Lad herefter de deltagere, som 
har lyst, prøve at være den store tyr – nog-
le bruge et skumrør, andre to. en hyggelig 
rolleleg.
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TYREN i DET RØDE HAV 
 – fangeleg med roller

 3. VERSION   H H
Tyren – som dynamisk fangeleg 

–  den farlige tyr   

Fokus: At skiftes til at fange hinanden. At 
holde øje med Tyren. At holde i rebet, så 
Tyren ikke løber ud. At stikke af, og komme 
tilbage for at holde i rebet. At bytte roller 
som Tyr i legen.

Hvordan: Alle deltagere har rebet i hæn-
derne – du stiller dig inde midt i kredsen. 
Du holder dine hænder op foran panden, og 
stritter med dem som horn og siger: 
 “Se på mig, jeg er den farlige Tyr. I har alle 
fanget mig bag rebet. Nu er jeg sur!” Du laver 
bevægelser som en tyr og stanger. “Pas 
på, nu kommer Tyren”, du går ud mod en af 
deltagerne og siger; “Hvis Tyren stanger efter 
dig, må du slippe rebet og løbe væk! Men hvis 
rebet falder ned, springer Tyren ud af kredsen 
og må fange hvem den kan! Så alle skal være 
klar til tage fat i rebet igen, for at holde Tyren 
inde bag rebet!” Hermed får legen en dyna-

misk dobbelt-bevægelse væk fra Tyren og 
tilbage til rebet. 
 Gradvist øger du dit tempo som Tyr og 
med dine hænder som horn stikker du en af 
deltagerne og siger: “Tyren fik dig! Nu skal du 
være den nye Tyr”. 
 Du hjælper deltageren ind under rebet, 
ind i midten af kredsen, viser hvordan hæn-
derne skal holdes som horn. Du går ud på 
ydersiden af rebet og siger: “Må vi så se den 
nye Tyr!” Fangelegen genoptages.

OBS - Sikkerhed ved dynamisk leg: 
l Rebet i hoftehøjde, så tyren ikke løber 

halsen imod! 
l Tyren stanger altid  over rebet.
l Giv god plads – der må ikke være noget, 

man kan støde ind i bagved.
l Underlaget bør være blødt som f.eks. 

græs, da deltagerne tit falder på grund 
af den dynamiske bevægelse rundt om 
Tyren.

l Deltagere med svag håndfunktion bør 
ikke deltage i denne version, da rebet 
udsættes for voldsomme bevægelser. 

l Borgere i kørestol kan have problemer 
med blødt underlag.
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TYREN i DET RØDE HAV 
 – fangeleg med roller

 4. VERSION   H H
Tyren – som rolig reaktionsleg 

– på lidt plads 

Kan leges siddende    

Fokus: At have en hurtig reaktion. At kon-
centrer sig. At holde øje med Tyren. At hol-
de i rebet. At bytte rolle som Tyr i legen. 

OBS: Rolig sjov leg, på lidt plads. Kan leges 
siddende på stole i en rundkreds.

Hvordan: Alle deltagere har rebet op i hæn-
derne, og du stiller dig inde midt i kredsen.  
Du holder dine hænder op foran panden og 
stritter med dem som horn og siger: “Se på 
mig, jeg er en Tyr fange bag rebet. Nu vil jeg 
finde én af jer, som skal være Tyr!” Du løfter 
din ene hånd op og siger: “I holder alle i 
rebet med jeres hænder. Hvis jeg klasker én 
af jeres hænder, skal man ind og være Tyr – 
klar?” Du går rundt inden for rebet, og slår 
ned med hånden et par gange. Deltagerne 
reagere forskelligt, nogle står stille og kig-
ger, andre slipper rebet og trækker hurtigt 

hænderne til sig – det er dem skal du prøve 
at nå at klaske på hånden! “Klask! Tyren fik 
dig! Nu skal du være den nye Tyr”. 
 Du hjælper deltageren ind under rebet, 
ind i centrum af kredsen, viser hvordan 
hænderne skal holdes som horn. Så går du 
ud på ydersiden af rebet og siger: “Må vi så 
se den nye Tyr!” Fangelegen genoptages.

Legen bygger på leg nr. 21 i bind 2 + Euro-leg nr. 96. i Lege- 
& Idrætsforsker, Ph.d., Jørn Møllers værk “Gamle Idrætsle-
ge i Danmark - bind 1 til 4” (Et værk med 400 lege og spil) 
Samt kompendiet “Euro-leg: 121 lege og spil fra Gerlev 
Legepark”  Begge bøger kan købes via Gerlev Center for 
Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole. 
ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen) 
ISBN: 87-88986-40-3 (2000. genoptryk 2011)
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Om legen: Kat efter mus er en sjov, underholdende og social kombination af 
kredsleg, fangeleg og historie. I HandiLeg bliver den leget i flere versioner. 

Antal: Fra 8 og til ca. 25. Hvis der er flere deltagere, så lav flere små grupper, 
som leger.

Hvor: Legen kan leges indendørs og udenfor. Græs er skønt at lege og falde på. 
 Hvis der er deltagere på hjul (kørestol/rollator), er et hårdt underlag at 
foretrække.

Start: Alle står/ sidder i en rundkreds med hinanden i hænderne. Borgere i 
kørestol sidder mellem de stående.

Redskaber: Et tørklæde i rødt til musen og et i blå til katten vil fremme din 
instruktion. En Klim-Dansker – et skumrør – kan være godt til deltagere, der 
benytter kørestol/ rollator. 

Særlige forhold: Kat efter mus kan med fordel formidles som en lille historie.

Henvisning: Se kapitel 3 Legens pædagogik: Afsnit 3.5 Kredslege. Afsnit 3.7 Lege 
med en historie. Afsnit 3.9 Skumrør. Kapitel 2 Historier fra praksis: Afsnit 2.2. 
Musen har lige spist.

KAT EFTER MUS 
 – en kreds-tagfat

Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

4.5
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KAT EFTER MUS
– en kreds-tagfat 

 1. VERSION   H 

Hvem er kat og hvem er mus? 

Fokus: På rollerne i legen som kat og mus - 
en fangeleg i en rundkreds.

OBS: Giv musen et rødt tørklæde og katten 
et blåt – det fremmer din instruktion, og del-
tagernes forståelse af, hvem der er hvem.

Hvordan: Du er midt i kredsen af deltagere, 
og fortæller en lille historie. En af deltager-
ne er mus og står sammen med dig: “Nu får 
du det røde tørklæde i hånden, så vi kan se, at 
du er musen. Du bor her i musehullet”. 
 Du går ud af rundkredsen til den delta-
ger, som skal være kat: “Du får det blå tør-
klæde, så vi kan se, at du er kat. Du kan ikke 
komme ind i musehullet, men du kan godt 
fange musen når den er ude af musehullet!”. 
 Du går igen  ind midt i rundkredsen og 
siger: “Lille røde mus, du skal være forsigtig, 
når du går ud af musehullet efter ost, for der-

ude går den blå kat rundt. Lad os nu se, om du 
kan komme ud og ind igen”. 
 Til alle deltagerne i kredsen siger du: “Vi 
hjælper den røde mus med at løfte vores hæn-
der, så musehullet bliver stort”, du viser det 
samtidig ved at løfte dine hænder op.
 Ofte må du hjælpe musen lidt med at 
komme ud på den modsatte side af rund-
kredsen i forhold til katten. Tilsvarende skal 
du måske hjælpe katten med at aflæse mu-
sens retning. På et tidspunkt fanges musen, 
og deltagerne bytter roller.

PS: Du kan indsætte flere røde mus og/eller 
blå katte, hvis det bliver for svært for nogle 
af deltagerne. 
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KAT EFTER MUS 
– en kreds-tagfat 

 2. VERSION   H H
Aktive musehuller som åbner 
og lukker - drilleri 

Fokus: At alle deltagere kan hjælpe hen-
holdsvis den røde mus eller den blå kat 
ved at holde et musehul åbent med løftede 
arme eller ved at lukke det med sænkede 
armene. Legen bliver drillende – de fleste 
synes, det er sjovt.

OBS: Giv musen et rødt tørklæde og katten 
et blåt – det fremmer din instruktion, og del-
tagernes forståelse af, hvem der er hvem.

Hvordan: Du står inde i rundkredsen med 
en af deltagerne, som er musen med det 
røde tørklæde. Du siger: “Nu kan I alle vælge 
at åbne eller lukke for musehullet. I vælger 
selv, om I holder med røde mus eller blå kat”. 
 Du går ud af rundkredsen til den delta-
ger, som er den blå kat: “Du  må jo håbe på, 
at der er nogle i kredsen, som holder med dig 
og lukker for den frække røde mus!”.

Legen bygger på leg nr. 19 i bind 2 + Euro-leg nr.92 i Lege- 
& Idrætsforsker, Ph.d. Jørn Møllers værk “Gamle Idrætsle-
ge i Danmark - bind 1 til 4” (Et værk med 400 lege og spil), 
samt kompendiet “Euro-leg: 121 lege og spil fra Gerlev 
Legepark”.  Begge bøger kan købes via Gerlev Center for 
Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole. 
ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen) 
ISBN: 87-88986-40-3 (2000. genoptryk 2011)

Du går ind midt i rundkredsen igen: “Lille 
røde mus, du skal være forsigtig, når du går 
ud af musehullet efter ost, for derude går den 
blå kat rundt. Lad os nu se, om du kan komme 
ud og ind igen”. 
 Til alle deltagerne i kredsen siger du: “Vi 
hjælper røde mus eller blå kat ved at løfte 
eller sænke vores hænder”, du viser det sam-
tidig ved at løfte og sænke dine hænder op 
og ned.
 Ofte må du ud i kredsen og hjælpe del-
tagerne med henholdsvis at åbne og lukke 
musehullet. Men når først deltagerne for-
står legen, begynder det godmodige drilleri 
af både mus og kat. På et tidspunkt fanges 
musen, og deltagerne bytter roller.
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Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

Om legen: Klim-Dask er højt elsket i HandiLeg. Både borgere og 
pædagoger synes, at den er rigtig skæg. Legen er lidt “farlig og 
forbudt”, fordi man må slå med skumrøret – “Klask!”. Legen er enkel, 
og du kan på kort tid sætte legen i gang for en stor gruppe.
https://www.youtube.com/watch?v=YS-wzxxWqKY&t=50s

Antal: Fra 8 og til ca. 100. 

Hvor: Indendørs og udenfor. Græs er skønt at lege og falde på. Hvis 
der er deltagere på hjul (kørestol/rollator), så er et hårdt underlag at 
foretrække.

Redskaber: Skumrør – en Klim-Dasker – pr. deltager.
Kegler, i rød og blå, så de to linjer i legen har hver sin farve, det let-
ter din instruktion (brug lave, skålformede kegler – dem falder man 
ikke over, og de stopper ikke kørestolens eller rollatorens hjul).

OBS: Før du går i gang med legen Kilm-Dask
Du skal bruge to linjer til legen. Du lægger kegler ud på en lang linje. 
Længden afhænger af antallet af deltagere, brug ca. ½ meter pr 
deltager. 
 Ca. 20 meter fra den første linje lægger du en anden linje ud. Brug 
kegler i hver sin farve, så den ene linje er blå og den anden er rød.

KLIM-DASK! 
 – fangeleg mellem linjerne

Henvisning: Kapitel 3. Legen pædagogik:  Afsnit 3.6 Leg mellem linjer i 
HandiLeg. Afsnit 3.9 Om skumrør – en Klim-Dasker.

Hvordan: Klim-Dask har ingen versioner, men du kan med fordel 
give din instruktion i disse to forløb. Det ser kompliceret ud på tekst, 
men i praksis tager instruktionen blot et minut!

4.6
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KLIM-DASK! 
 – fangeleg mellem linjerne

 1. FORLØB   H 

At bevæge sig mellem to linjer 

Fokus: De to linjer og den farve de har og 
bevægelsen mellem linjerne.

Start: Alle samles bag den ene af de to 
linjer.

Hvordan: Du kalder alle deltagerne sam-
men bag den blå linje, peger hen mod den 
anden linje og siger: “Kan I se den røde linje? 
Der skal vi ned nu!”. Alle bevæger sig ned 
mod den røde linje og samles bag den. 
“Hvor er den blå linje?”, spørger du. Delta-
gerne peger tilbage på den blå linje, og du 
svarer: “Det var godt. Vi skal skynde os op 
igen til den blå linje. Afsted nu!”. 
 Ved den blå linje gentages forløbet, og 
alle løber ned til den røde linje. Gentag til 
alle er med på bevægelsen mellem den blå 
og røde linje.

SIDE  72



KLIM-DASK! 
 – fangeleg mellem linjerne

 2. FORLØB   H 

Pas på Klim-Daskeren! 

Fokus: At skynde sig mellem de to linjer. At 
fange eller undgå at blive fanget. Bliver man 
fanget, skal man have sin Klim-Dasker og en 
ny rolle i legen.  

OBS: Det skal understreges at hver fanger 
kun må fange én deltager pr runde.

Start: Alle samles bag den ene af de to linjer.

Hvordan: Du kalder alle deltagerne sam-
men ved den blå linje, peger hen mod den 
røde linje og siger: “Kan I se den røde linje? 
Der går jeg ned nu”. Du efterlader alle delta-
gerne bag den blå linje, og går selv ned bag 
den røde linje, hvor du stiller dig op med en 
Klim-Dasker i hånden (skumrør). 
 Du siger: “Her står jeg med min frygtelige 
Klim-Dasker, og jeg er ikke bange for at klaske 

med den!”. Du slår et stort klask i jorden. 
Meget farlig!
 Du fortsætter: “I står og hygger jeg bag 
den blå linje. Det er slut nu. Når jeg råber 
Klim-Dask!, skal I alle skynde jer herned bag 
den røde linje. Men pas på, for jeg kommer ud 
og dasker én af jer!”. 
 Så hæver du Klim-Daskeren højt op og 
råber: “Klim-Dask!”, slår røret i jorden og 
løber ud mod alle deltagerne, som skynder 
sig mod den røde linje. Du klasker én af del-
tagerne over ryggen – KLASK! (det gør ikke 
ondt) og siger: “Kom du med mig om bag 
den blå linje”. Du giver din nye hjælpe-fan-
ger et skum-rør. Nu er I to farlige Klim-Dan-
skere, og I må fange én hver. Legen begyn-
der på ny. 

Legen fortsætter ..: Legen fortsætter indtil 
der kun er ganske få deltagere, som ikke er 
blevet fanget. 
 Så stopper du legen, går ind midt mellem 
de to linjer, vender dig mod de få tilbagevæ-
rende deltagere, og spørger dem: “Er I de få, 

der ikke er blevet fanget endnu?”. Deltagerne 
vil svare: “Øh ja” (de forventer det værste), 
så vender du om mod den linje, hvor alle de 
farlige Klim-Daskere står: “Er I så de man-
ge?” “Ja vi er!,” brøler de, klar til at daske de 
sidste få. Du svarer: “Godt, så bytter vi. Jeg 
samler alle Klim-Daskerne sammen”, og du 
samler skum-rørene ind til stor undren hos 
de mange. 
 Du går ned og giver et rør til hver af de få 
deltagere som ikke blev fanget: “I er de nye 
farlige Klim-Daskere. I må hver fange én”,  si-
ger du til dem. Du vender dig mod de man-
ge: “I er de nye løbere, gør jer klar til at undgå 
de nye farlige Klim-Daskere”. Så går du ned 
og hjælper de nye Klim-Danskere i gang.
 På denne måde kan legen fortsætte lige 
så længe der luft til at løbe.

Legen bygger på leg nr. 40 i bind 2 .  I  Lege- & Idræts-
forsker, Ph.d., Jørn Møllers værk “Gamle Idrætslege i 
Danmark - bind 1 til 4”  (Et værk med 400 lege og spil) Kan 
købes via Gerlev Center for Leg & Bevægelse på Gerlev 
Idrætshøjskole. 
ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen) 
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Om legen: Limpotter er en leg med elemnter af fangeleg, samarbejde og en enkel 
historie. Legen har været flere deltageres yndlingsleg i HandiLeg.
Se video: https://youtu.be/_78n2gxrpVQ

Antal: Fra 8 og til ca. 100. 

Hvor: Legen kan leges indendørs og udenfor. Græs er skønt at lege og falde på. 
Hvis der er deltagere på hjul (kørestol/rollator), er et hårdt underlag at foretrække.

Start: Alle står i en stor rundkreds, borgere i kørestole sidder mellem de stående.  

Redskaber: Tøndebånd i en farve, f.eks. rød, 1 pr. 4 deltagere (tøndebånd i flad 
profil er bedst, da kørestol/rollator kan køre over). Du kan også tegne cirkler med 
kridt eller bruge markeringskegler. 
 Du skal bruge et par Klim-Daskere (skumrør) og et par tørklæder, helst i samme 
farve som tøndebåndene.

Særlige forhold: Tilpas området til deltagerne, et bud er 20 x 25 meter, men min-
dre kan gøre det.

Henvisning: Se kapitel 3. Legens pædagogik: Afsnit 3.7 Lege med historier. Afsnit 3.9 
Skumrør – Klim-Dasker. 

Limpotter har ikke flere versioner. Det er en historie. Din instruktion kan med for-
del fortælles i to forløb. For nogle grupper leges først forløb flere gange, før histo-
rien udvikles til andet forløb. 

LIMPOTTER 
– fangeleg med en historie

Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

4.7

SIDE  74

https://youtu.be/_78n2gxrpVQ


LIMPOTTER 
– fangeleg med en historie 

 1. FORLØB   H 

Hvad er en Limpotte?  

Fokus: At forstå kernen i historien om Lim-
potterne. At vide hvordan vi befrier hinan-
den med en Trylleremse. At samarbejde og 
hjælpe hinanden. 

OBS: Gå roligt rundt, mens du fortæller 
historien i legen og viser deltagerne trylle-
remsen ved befrielsen.

Hvordan: Du går ind midt i kredsen af del-
tager og begynder at lægge de røde tøn-
debånd ud på jorden. Imens fortæller du 
en lille historie: “Det er dejligt at ser jer alle 
sammen i dag. Men har I lagt mærke til, at der 
er lagt røde tøndebånd ud? Mærkeligt – I skal 
passe på ikke at træde i dem – det er limpot-
ter!” 
 På dette tidspunkt sker der én af to ting: 
Enten træder én af deltagerne ind i et af 
tøndebåndene, eller også gør du det selv. 

Hvis det er en deltager, som træder ind i 
et tøndebånd, råber du: “Stop! Du står helt 
fast, det er en potte fyldt med lim! Nu skal jeg 
komme og befri dig”. Du løber hen og beder 
deltageren om at løfte sine hænder frem 
mod dig med åbne håndflader, du klapper 
i deltagerens håndflader og siger: “Her 
kommer trylleremsen: 1, 2, 3, du er fri!” og 
vupti svinger du deltageren ud af limpotten 
(tøndebåndet).
 Hvis du selv må træde ind i et af tøn-
debåndene, står du og prøver at trække 
den ene fod op, men den sidder fast, så du 
kalder på en deltager: “Peter, kom og hjælp 
mig, vi siger trylleremsen sammen, Peter, og 

du klapper mig i hænderne: 1,2, 3, jeg er fri!” 
og vupti springer du ud af limpotten.

Efter denne lille historie beder du delta-
gerne om forsigtigt at gå rundt og passe på 
limpotterne. 
 Snart træder nogle op i en limpotte, og 
du tager det helt alvorligt ved at hjælpe del-
tageren: “Her, kom og hjælp Lotte, hun står 
helt fast i Limpotten! Benny sig trylleremsen”. 
Hvis det kniber for Lotte og Benny, må du 
hjælpe lidt til. Langsomt breder historien 
sig ud blandt deltagerne, og alle hygger sig 
med at stå fast og blive befriet, eller at sige 
trylleremsen.
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LIMPOTTER 
– fangeleg med en historie 

 2. FORLØB    H 

Fangeleg  

– Historien om hvem der har  
lagt Limpotter ud 

Fokus: At forstå kernen i historien om Hek-
sen og Limpotterne. At vide hvordan man 
befrier hinanden med Trylleremsen.  At 
samarbejde og orientere sig under hastig 
gang og løb.

OBS: Start ved roligt at gå rundt mens du 
fortæller historien, gradvist vil legen stige i 
tempo.

Hvordan: Du går ind midt i kredsen af del-
tager, hvor der er lagt røde tøndebånd ud. 
Du fortæller en lille historie: “Jeg ved hvem 
der har lagt de røde limpotter (tøndebånde-
ne) ud og fyldt dem med tryllelim. Det har 
Heksen!”. I samme øjeblik hæver du en 
Klim-Dansker (skumrør) over hovedet og 
siger: “Bliver man rørt af heksens tryllestav, 
bliver man helt hypnotiseret”. 

Du rækker tryllestaven (skumrøret) til en af 
deltagerne, og giver hende et rødt tørklæde 
om livet: “Nu er Johanne den røde heks, se 
hvad der sker, når den røde heks rører mig 
med sin tryllestav”. Du beder Johanne om at 
røre dig med tryllestaven, og du bliver som 
en søvngænger: “Limpot – limpot – limpot”, 
messer du, og går lige op i en limpot (tønde-
bånd). 
 Du vågner forskrækket op, og prøver at 
trække den ene fod op af limpotten, men 
den sidder fast. Så du kalder på en deltager: 
“Kom og hjælp mig, Knud, vi siger tryllerem-
sen sammen, og du klapper mig i hænderne: 
1,2, 3, jeg er fri!”, og vupti springer du ud af 
limpotten: “Tak, Knud!”.

Tempoet stiger i legen: Nu ved alle, at de 
skal passe på den røde heks Johanne med 
tryllestaven og det røde tørklæde om livet. 
Johanne fortryller den næste deltager. Du 
støtter forløbet ved at holde historien i 
gang: “Her, kom og hjælp Tove, hun er blevet 

ramt af den røde heks og hun står helt fast i 
Limpotten! Peter, sig trylleremsen”. 
 Instruktøren har en vigtig rolle i denne 
fase af forløbet – du fastholder hele tiden, 
at deltagerne skal befri hinanden ud af Lim-
potterne, og ikke kun løbe væk fra den røde 
heks. Gradvis breder historien sig blandt 
deltagerne, og alle skynder sig væk fra hek-
sen, og prøver samtidig af befri hinanden 
ved at sige trylleremsen.

På et tidspunkt er Johanne træt, og der skal 
findes en ny heks – Kurt er klar.
 Du kan prøve med flere hekse, både nog-
le, der kan løbe, og nogle på hjul (kørestol/
rollator).

PS: I projekt HandiLeg har dette forløb 
været højt værdsat blandt borgerne. Flere 
borgere, der tænker meget konkret, har 
haft Limpotter som deres favorit, måske 
fordi historien er så klar?

Legen bygger på leg nr. 67 i bind 2.  i Lege- & Idræts-
forsker, Ph.d., Jørn Møllers værk “Gamle Idrætslege i 
Danmark - bind 1 til 4”  (Et værk med 400 lege og spil) Kan 
købes via Gerlev Center for Leg & Bevægelse på Gerlev 
Idrætshøjskole. 
ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen) 
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Om legen: Hospitals-tagfat er en sjov leg med fokus på samarbej-
de. Samtidig har legen en klar og enkel historie; vi skal have bragt 
de syge til hospitalet i en fart. Det er skægt at være fælles om at 
bære hinanden, og lyde som en ambulance ...

Antal: Fra 8 og til ca. 100. 

Hvor: Legen kan leges indendørs og udenfor. Græs er skønt at lege 
og falde på. 
 Hvis der er deltagere på hjul (kørestol/rollator), er et hårdt under-
lag at foretrække.

Start: Alle står på et afgrænset område markeret med kegler, f.eks. 
20 x 25 m. Hospitalet er markeret med røde kegler i centrum.  

Redskaber: Kegler som markerer hospitalet. Tørklæder, som mar-
kerer fangerne, som gør folk syge. Brug en Klim-Dasker (et skumrør) 
til fangeren, hvis vedkommende bruger kørestol/ rollator.

OBS: Markér fangeren/ fangerne med gule tørklæder (karantæ-
ne-flaget på sejlskibe i gamle dage var gult = pest ombord! – så har 
du historien til legen.) 

HOSPITALS-TAGFAT 
– leg med en historie Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

Særlige forhold: Det er sjovt at være fire deltagere om at løfte den 
syge i arme og ben hen til hospitalet, men det kan opleves vold-
somt. En anden transport er, at man blot er to, som støtter mens 
den syge selv går til hospitalet.

Henvisning: Se kapitel 3 Legens pædagogik: Afsnit 3.7 Lege med histo-
rie. Afsnit 3.9 Skumrør – Klim-Dasker. 

Hospitals-tagfat har ikke flere versioner. Det er en historie. 
Du kan med fordel fortælle legen på denne måde:
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HOSPITALS-TAGFAT 
– leg med en historie

 HISTORIEN   H 

Sygdommen er kommet til byen  

– men vi hjælpes ad  

Fokus:  Samarbejdet med at få bragt de 
syge på hospitalet i kappestrid med syg-
dommen = fangeren/ fangerne (afpas antal 
fanger til deltagene).

Hvordan: Du samler deltagerne omkring 
dig og fortæller: “Pesten er kommet til byen. 
Vi hejser det gule flag”. Du giver et gult tør-
klæde til en eller flere af deltagerne. “Hvis 
vi bliver rørt af dem med de gule flag, bliver vi 
syge”.
 Du får én af fangerne med gult tørklæde 
til at røre dig, og du synker om på gulvet. 
Nede fra gulvet beder du fire deltagere om 
at tage dig i ben og arme, og under ambu-
lance-lyd bære dig til hospitalet markeret 
med røde kegler i centrum. Her springer 
du op, frisk igen, og siger tak til de fire, der 
hjalp dig. 

 Så tæller du: “ 1, 2, 3, til 10 - jeg er sluppet 
fri! Hvis nogle bliver syge, så hjælp hinan-
den”. Så kører legen.

Legen bygger på leg nr. 68 i bind 2 + Euro-leg nr. 108. i 
Lege- & Idrætsforsker Ph.d. Jørn Møllers værk Gamle 
Idrætslege i Danmark - bind 1 til 4 -  (Et værk med 400 lege 
og spil) Samt kompendiet “Euro-leg: 121 lege og spil fra 
Gerlev Legepark”  Begge bøger kan købes via Gerlev Cen-
ter for Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole. 
ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen) 
ISBN: 87-88986-40-3 (2000. genoptryk 2011)
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Om legen: Dag & Nat er højt værdsat og en leg, som mange borgere 
med udviklingshæmning har taget til sig. Dag & Nat er klar og enkel, 
samtidig med, at den er udfordrende, spændende og sjov.
 Man kan lege Dag & Nat ved at gå eller løbe, også bruger af køre-
stol/rollator kan fint være med.
 Det er en fangeleg med et stort element af tilfældighed. Deltager-
ne er i to hold: Dag & Nat. Du drejer en skive, som snurrer rundt, for 
til sidst at lægge sig med en af siderne opad – Dag eller Nat. Hvem 
skal fange hvem? Når man er blevet fanget, skifter man hold. Alle er 
med hele tiden – alle vinder!
https://www.youtube.com/watch?v=6pGNj1t2zU4&t=4s

Antal: Fra 8 og til ca. 25. 

Hvor: Legen kan leges indendørs og udenfor. Græs er skønt at lege 
og falde på. Hvis der er deltagere på hjul (kørestol/rollator), er et 
hårdt underlag at foretrække.

OBS: Husk, at deltagerne i Dag & Nat skal være godt varme i deres 
benmuskler,  da man bevæger sig i pludselig spurt. Dag & nat er alt-
så ikke den første leg om morgen.

Redskaber: En Dag & Nat-skive (hvid & sort), markeringskegler i en 
lys farve og i en mørk farve. Beregn ca. 1 kegle pr. 3 deltagere (brug 
de små, lave kegler, dem falder man ikke over, og de blokere ikke 
hjul på kørestol/rollator).

DAG OG NAT 
 – en fangeleg mellem to linjer

Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

Henvisning: Se kapitel 3 Legens pædagogik: Afsnit 3.6 Leg mellem linjer.

PS: Det er motorisk lettere for nogle borgere, når de er instruktør, at 
kaste en stor terning med tre hvide og tre sorte sider, i stedet for at 
snurre skiven. 

Legen Dag & Nat er en enkel leg, den har ikke versioner. 
Din instruktion kan med fordel deles op i 7 små trin, der her på 
skrift kan synes omstændelig, men i din praksis som instruktør blot 
tager 1. minut at gennemføre! 
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DAG OG NAT 
 – en fangeleg mellem to linjer

 Dag og Nat i 7 trin!    H
1. TRIN

Gør gør klar 

Fokus: Du gør klar, mens deltagerne er i 
gang med en anden leg.

OBS: Læg to linjer ud med markeringskeg-
ler i hver sin farve (lys/mørk) Det letter din 
instruktion.

Hvordan: Du lægger lyse markeringskegler 
ud i en lang række i den ene af området, 
hvor I skal lege. Ca. 20 meter herfra lægger 
du en anden række med de mørke marke-
ringskegler. Du stiller dig ind midt mellem 
de to rækker af kegler og kalder deltagerne 
til dig.

 Dag og Nat i 7 trin!    H
2. TRIN

To hold 

Fokus: Hvem er jeg  på hold med? Hvor skal 
jeg gå hen?

OBS: Ved at gentage termerne Dagholdet 
= lyse kegler og Natholdet = mørke kegler, 
bliver din instruktion klar, og deltagerne får 
forståelse for, hvor de skal hen.

Hvordan: To hold – et til Dag og et til nat: 
Du deler deltagerne i to hold; Dagholdet og 
Natholdet.
 Herefter siger du; “Må jeg se alle jer, der 
på Dagholdet? Op med armen”. Du peger mod 
de lyse kegler: “Fint, alle jer fra Dagholdet går 
ned til de lyse kegler” dagholdet går. “I er så 
natholdet I går ned til de mørke kegler”, du 
peger mod de mørke markeringskegler.

 Dag og Nat i 7 trin!    H
3. TRIN

Helle bag linjerne af kegler

 

Fokus: Forståelse af hvad et helle er. 

Hvordan:  Dagholdet står nu bag de lyse og 
Natholdet bag de mørke markeringskegler. 
Du står midt på banen, mellem de to linjer 
af kegler.
 Du siger; “I står bag de lyse kegler?” og 
peger på dagholdet, “I tager hinanden i hæn-
derne”. 
 Du vender dig mod Natholdet: “I står bag 
de mørke kegler, tag hinanden i hænderne”. 
Nu danner begge hold med deres kroppe en 
sammenhængende række bag de lyse og de 
mørke kegler. “Der hvor I står nu, har I hjem-
me, der kan ingen kan fange jer”, forklarer du. 
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DAG OG NAT 
 – en fangeleg mellem to linjer

 Dag og Nat i 7 trin!    H
4. TRIN

Gå ud på banen 

Fokus: At holde sammen i rækken. At holde 
i hænderne. At tælle og gå et bestemt antal 
skridt.

Hvordan: Du står midt på banen mellem de 
to linjer af kegler. Du holder en hånd i vejret 
med alle fem fingre strakt ud og spørger: 
“Hvor mange fingre har jeg oppe nu?”. På beg-
ge hold tæller man, og nogle vil råbe: “Fem”. 
Du svarer: “Dag og Nat, begge hold går fem 
skridt ud mod mig”. 
 De to rækker begynder at gå og tæller 
“1, 2, 3, 4, 5.” Du siger: “Stop. Hvor er de lyse 
kegler? Hvor er de mørke kegler?”. Deltagerne 
står med hinanden i hænderne, drejer ho-
vedet og ser keglerne bag sig. “Nu er Daghol-
det og Natholdet ude på banen. Her kan man 
blive fanget om lidt. Men husk, I kan ikke blive 
fanget, når I er bag jeres kegler”. 

De to rækker af deltager er fortsat langt 
fra hinanden, og du løfter din hånd med tre 
fingre op. De to hold tager tre skridt. Sådan 
fortsætter du.

 Dag og Nat i 7 trin!    H
5. TRIN

Dag og Nat-skiven 

Fokus: Forståelse af, at det er Dag og 
Nat-skiven, man skal holde øje med.

OBS: Du bruger Dag & Nat-skiven bruger du 
til understreger det, du siger.

Hvordan: Alle står tæt ved dig midt på 
banen, der er ca 2 m. mellem de to rækker 
som har lige langt hjem til de  lyse eller de 
mørke kegler. 
 Du løfter Dag og Nat-skiven højt op og 
siger: “Se på denne skive. Den er hvid på den 
ene side og sort på den anden”. Du drejer 

skiven, så begge rækker ser både den hvide 
og den sorte side: “Om lidt snurrer jeg Dag & 
Nat-skiven, og hvis den lander med den hvide 
side oppe, må Dagholdet prøve at fange Nat-
holdet”. 
 Du lægger skiven med den hvide side 
opad, og peger på Dagholdet: “Det er altså 
jer, som må fange”. Du vender dig mod Nat-
holdet: “Hvad gør I så?” (måske svarer Nat-
holdet) ”... I skynder jer hjem bag de mørke 
kegler!”. 
 Du vender skiven, og siger til Natholdet: 
“Men måske lander Dag & Nat-skiven, så den 
sorte side vender opad, og så må Natholdet 
fange Dagholdet”. Du vender dig om mod 
Dagholdet: “Hvad gør I så?” (måske svarer 
Dagholdet) “... I skynder jer hjem bag de lyse 
kegler”. 
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DAG OG NAT 
 – en fangeleg mellem to linjer

 Dag og Nat i 7 trin!    H
6. TRIN

Snurre Dag og Nat-skiven 

Igangsættelse af fangelegen

Fokus: At se og aflæse hvilken farve, som 
er opad. At spurte afsted og prøve at fange 
eller undgå at blive fanget. At komme hjem 
i bag sine kegler.

OBS: Stemningen kan være ret hektisk, på 
en positiv måde.

Hvordan: Du siger: “Slip hinandens hæn-
der!”,  du løfter Dag & Nat-skiven højt op: 
“Nu snurrer Nat & Dag – viser hvem som skal 
tag”. 
 Du bøjer dig ned og snurrer skiven på un-
derlaget. Skiven snurrer, og i nogle sekun-
der kan den falde til begge sider – Nat eller 
Dag. I det øjeblik, skiven har lagt sig til ro og 
man kan se, hvilken farve der vender opad, 
råber du: “Nat fanger Dag!” eller “Dag fanger 
Nat!”. Flere af deltagerne er allerede spur-

tet afsted, men i starten er der flere, som 
lige skal have beskeden via ørerne også.

PS: Skiven surrer godt på hårdt underlag. 
Ved leg på græs kan du kaste den op, så 

den snurrer i luften, og falder tilfældigt ned. 
Alternativt kan du på græs kaste en stor 
terning med tre hvide og tre sorte sider.
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DAG OG NAT 
 – en fangeleg mellem to linjer

 Dag og Nat i 7 trin!    H
7. TRIN

Fangerne i  Dag & Nat-legen 

Forfra igen 

Fokus: At byde de nye velkommen på sit 
hold. Re-orientere sig om, hvilket hold man 
nu er på.

Hvordan: Hvis skiven vipper til fordel for 
Dagholdet, med den hvide farve opad, og  
Dagholdet fanger nogle fra Natholdet, før 
de når hjem bag de mørke kegler, beder du 
Dagholdet føre deres fanger hjem bag de 
lyse kegler: “Byd dem velkommen på Daghol-
det. De er nu medlemmer af Dagens lyse hold. 
Tag hinanden i hænderne, Daghold, og lav en 
lang række bag de lyse kegler, sammen med 
jeres nye venner.” Du vender dig om mod det 
let reducerede Nathold: “Ak Nathold, I har 
lige tabt nogle af jeres venner, tag hinanden 
i hænderne og lave en lang række. Vi prøver 
igen og håber heldet er med jer nu og at I fan-
ger nogle fra Dagholdet ...” 

OBS: Derefter genstarter legen ved trin 4, 
med at gå ud på banen ... 

PS: Nogle borgere bliver kede af at blive 
fanget og skifte hold, dem lader du blot 
blive på deres gamle hold.

Legen bygger på leg nr. 31 s. 43 tv. i bind 2 og Euro-leg 
nr. 81. i  Lege- & Idrætsforsker, Ph.d., Jørn Møllers værk 
“Gamle Idrætslege i Danmark - bind 1 til 4”. (Et værk med 
400 lege og spil) Samt kompendiet “Euro-leg: 121 lege og 
spil fra Gerlev Legepark”  Begge bøger kan købes via Ger-
lev Center for Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole. 
ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen) 
ISBN: 87-88986-40-3 (2000. genoptryk 2011)
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Om legen: Rødt lys stop er en leg, som handler om krops-
kontrol. Når der bliver råbt “Stop!” skal deltagerne stå helt stille. 
Det er også en leg med forhandlinger mellem deltagerne  – “Du 
bevægede efter, at der blev råbt stop! Fem skridt tilbage”,“Nej det 
er ikke rimeligt, jeg blinkede kun med øjnene ...” .
Se video: https://youtu.be/YqLXBND1TO4

Antal: Fra 8 og til ca. 15. Hvis der er flere deltagere, så leg i 
mindre grupper. 

Hvor: Legen kan leges indendørs og udenfor. Hvis der er del-
tagere på hjul (kørestol/rollator), er et hårdt underlag at fore-
trække.

Start: Alle står på startlinjen bag de blå kegler. Den deltager, 
som “er den” står ved slutlinjen af røde kegler. Afstanden til-
passes deltagerne, f.eks. 15 m.

Redskaber: Markeringskegler til start- og stop-linje i hver ende 
af området.

Særlige forhold: Vær opmærksom på, at den deltager, som “er 
den” i legen er rimelig - der kan komme lidt “primadonna” over 
legen, og så er den knap så sjov.

Rødt lys stop! er meget enkel, der er én version:

RØDT LYS STOP! 
 – leg mellem linjer

Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 
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RØDT LYS STOP! 
 – leg mellem linjer

 Én version    H
At nå fra startlinjen op  
over slutlinjen 

Fokus: Koncentration og kropsbeherskelse. 
Forhandling. Rimelighed og ærlighed.

Hvordan: Den, som “er den” står med ryg-
gen til alle de andre deltagere og tæller:  
“1 , 2, 3 ... 10 - Rødt lys stop!” 
 Ved “Stop!” vender “den som er den” sig 
om, og ser på alle deltagerne. De skal stå 
bomstille. Den som “er den” ser ud over 
alle; ved den mindste bevægelse sendes 
deltageren fra 1 til 10 skridt tilbage til den 
blå startlinjen, jo størrer bevægelse jo flere 
skridt tilbage.
 Den deltager, som først kommer over 
den røde slutlinje, skal være den i næste 
runde af legen.

Legen bygger på leg nr. 30 i bind 2 + Euro-leg nr. 86. i Lege- 
& Idrætsforsker Ph.d. Jørn Møllers værk “Gamle Idrætsle-
ge i Danmark - bind 1 til 4” (Et værk med 400 lege og spil), 
samt kompendiet “Euro-leg: 121 lege og spil fra Gerlev 
Legepark”  Begge bøger kan købes via Gerlev Center for 
Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole. 

ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen) 
ISBN: 87-88986-40-3 (2000. genoptryk 2011)
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BOLDBASIS i HANDiLEG  
 – boldspil i flere versioner Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 
Boldbasis i HandiLeg 
– 10 versioner, fyldt med glæde over “Den Runde”
Om boldbasis i HandiLeg: Mennesker med udviklingshæmning 
har, ligesom som alle andre mennesker, forskellige erfaringer med 
boldspil. Nogle er vilde med boldspil og spiller i klub. Andre har haft 
mange negative oplevelser, eller er ligefrem bange for bolde. Ende-
lig er der mennesker, som pga. motoriske forhold som f.eks. lam-
melser ellers spasticitet har det svært med bolde. 
Derfor skal du som instruktør i HandiLeg gå roligt frem i forhold til 
bolde – især hvis du selv er en habil boldspiller.
https://www.youtube.com/watch?v=TLjLdDwB0KE

Antal: Alle versioner i Boldbasis er med deltagere fra 6 og til ca. 25. 
Hvis der er flere deltagere, så lav flere små grupper, som leger med 
bolde.

Hvor: Legene kan leges indendørs og udenfor. Græs er skønt at lege 
og spille bold på. 
 Hvis der er deltagere på hjul (kørestol/rollator), er et hårdt un-
derlag at foretrække.

Start: Version 1-7: Alle sidder og/eller står i en rundkreds. Bruge-
re af kørestole i mellem de øvrige. Version 8-10 er med dynamisk 
gang/løb og kørsel af kørestol.

Redskaber og materialer: 
Du skal til de 10 versioner bruge: 
l	 en stor blød bold 
l	 en rød og en blå blød skumbold 
l	 andre typer af bolde, ærteposer, version fremmer sagen
l	 diverse små genstande som man kan kaste og gribe 
 – brug din fantasi

Særlige forhold: Det er banalt; sørg for at der pumpet luft i boldene! 

Henvisning: Se kapitel 3 Legens pædagogik, afsnit 3.8 Boldlege og boldspil.

4.11
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 1. VERSION   H 

Lær bolden at kende 

Kan leges siddende 

Fokus: Tryghed ved bolde og forudsigelig-
hed. Du har ansvaret for bolden og for den 
gode oplevelse.

OBS: Husk at nævne hver deltagers navn, 
mens de rører ved bolden.

Redskaber: En stor og blød bold med gribe-
venlig overflade (ikke badebold, den er for 
upræcis i sine bevægelser).

Hvordan: Du tager en stor, blød bold. Du 
viser bolden til alle deltagerne i kredsen, de 
rører ved bolden og trykker på den. I taler 
om, at bolden er blød, rund og god at gribe 
med hænderne etc.
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 2. VERSION   H 

At sende en bold rundt i kredsen

Kan leges siddende 

Fokus: I denne version skærpes opmærk-
somheden på, at deltagerne er forskellige i 
forhold til give og modtage bolden. Tryghed 
og forudsigelighed.

OBS: Få deltagerne til at tiltale hinanden, 
brug navn, sig her er bolden, værsgo, etc. 
Boldspil er ikke en pantomime - det er kom-
munikation!

Redskaber: En stor og blød bold med gribe-
venlig overflade. 

Hvordan: Du tager en stor, blød bold. Du 
giver bolden til den deltager, som står/sid-
der til højre for dig, med besked om at give 

den til den næste deltager i kredsen. Husk 
at nævne navnet på den person, man vil 
give bolden til. 
 Bolden sendes hele vejen rundt i kredsen.

PS: Senere sender du bolden venstre om. 
Det betyder, at deltagerne får en anden 
oplevelse, da bolden nu kommer fra den 
anden side. 
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 3. VERSION   H 

Forskellige boldes kvaliteter 
og muligheder

Kan leges siddende 

Fokus: Opmærksomhed på, at bolde er har 
forskellige kvaliteter og muligheder som 
størrelse, fasthed, blødhed, hårdhed, far-
ver, vægt etc.

OBS: Stop op og tal kort med deltagerne om 
boldene – er de bløde, hårde, store, små, 
deres overflade etc.

Redskaber: Skumbolde, plastbolde, læder-
bolde, små bolde, tunge bolde etc.

Hvordan: Du begynder at sende flere bolde 
rundt – i mange farver, forskellige typer; 
skumbolde, plastbolde, læderbolde, små 
bolde etc. Først højre om, siden venstre om. 
Deltagerne nævner navnet på den næste, 
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 4. VERSION   H 

At give bolden videre 
– fra højre og venstre 

Kan leges siddende 

Fokus: Udfordringen ved, at boldene kan 
komme fra begge sider af deltagerne, op-
mærksomheden skal deles til højre og til 
venstre.

OBS: Gør opmærksom på at nu kommer der 
bolde fra begge sider – splitvision!

Redskaber: En rød og en blå skumbold.

Hvordan: Du sender først en blød rød bold 
højre om, venter lidt og sender så en blød 
blå bold, som går venstre om i kredsen.

som de vil give bolden til. Du stopper op 
og taler om størrelser, fasthed, farver på 
boldene. 

Udfordring: Deltagerne prøver at slippe de 
forskellige bolde fra deres hænder mod un-
derlaget – hopper bolden op igen? Kan den 
gribes, når den hopper op?

SIDE  88



 5. VERSION   H H
Boldleg med historien om 
den frække sportsvogn 
– en narrativ tilgang 
Kan leges siddende 

Fokus: Boldene, hinanden, diverse bilers 
køre-lyde.

OBS: Boldlege med historier vækker megen 
latter og løsner op. Indbyd deltagerne til på 
skift at blive fortælleren i centrum.

Redskaber: En rød og en blå skumbold, 
senere andre bolde.

Hvordan: Du står i centrum af kredsen og 
fortæller en lille historie – det er den nar-
rative tilgang til legen: Den røde bold er en 
”fræk rød sportsvogn” – “vi  skal se, hvor 
hurtigt den kan køre kredsen højre om”. Her 
presser du tempoet op kredsen rundt, ger-
ne med motorlyd på.
 Den blå bold er “en politibil”– ”vi ringer 
til politiet, der er en fræk rød sportsvogn, kan 
politiet ikke fange den?”, spørger du. Politibil 
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(blå bold) sætter efter sportsvognen (rød 
bold) hele kredsen højre om. “Vi hører rød 
motorlyd og blå sirener”. 
 Når en bold tabes , siger du: “Åh nej, bilen 
er kørt i grøften, hurtigt op igen!”.
 Hvis deltagerne kan overskue det, så 
skifter boldene retning og kører venstre 
om. 
 Senere kan legen suppleres med flere 
biler = bolde i andre farver og kvaliteter. 

 6. VERSION   H H
Forundring over mærkelige 
genstande 

Kan leges siddende 

Fokus: Opmærksomhed på, at genstande 
føles forskelligt i hånden. At genstandene 
skal rundt i kredsen hele tiden, selvom de er 
sjove, mærkelige, besværlige eller ulækre.

OBS: Vækker tit stor forundring og morskab.

Redskab: Genstande som adskiller sig fra 
hinanden i form, farve, vægt, tekstur, let 
eller som er besværlige at håndterer. Du 
bruger alt andet end bolde! (Fx: Ærtepo-
se, tovværk, tørklæde, tøndebånd, hat, 
træklods, køleelement, uldstof, sutsko, 
metal og et tøjdyr). 

Hvordan: Du er med i kredsen, og inden for 
rækkevidde har du en taske med genstande. 
Forundringen og overraskelsen bliver stor, 
når du sender genstande rundt; en ærtepose, 
en stump tovværk, et let tørklæde, et stort 
rundt tøndebånd, en hat, en tung træklods, 
et iskoldt køleelement, et uldent stykke stof, 
en sutsko, et stykke metal eller et tøjdyr som 
siger “Piv”, når man trykker på det. 
 Begynd med at sende genstandene højre 
om i kredsen, siden venstre om. 
 Husk at nævne navnet på den deltager, 
man giver genstanden til. 
Stop op ind imellem og tal om genstande-
nes egenskaber, vægt, form, udtryk etc. 

PS:  Jo mere mærkelige og absurde genstan-
de du kan finde på, jo sjovere er legen.  
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 7. VERSION   H H
Kaste og gribe bolden sikkert 

Kan leges siddende 

Fokus: Den sikre aflevering af bolden, med 
øjenkontakt og brug af navn på den delta-
ger, man kaster til, samt tryghed for dem, 
som har brug for det. 

OBS: Husk at bruge øjenkontakt og navn 
ved alle afleveringer af bolden.

Redskaber: Stor, blød bold med gribevenlig 
overflade, senere andre typer bolde.

Hvordan: Deltagerne danner en rundkreds. 
Du står i centrum af rundkredsen og har 
øjenkontakt til en deltager, og nævner ved-
kommendes navn, idet du kaster den store, 
bløde bold lige i armene på deltageren. Er 
deltageren usikker, går du tæt på, før du ka-
ster - måske lægger du bolden ned i armene 
på deltageren. Deltagere, som udstråler sik-
kerhed og god boldbehandling, får afleveret 

en hurtig bold. Alle deltagere returnerer 
bolden til dig i centrum, før du sender den 
videre til den næste. 

Udfordring: Efter et par runder lader du 
på skift én af deltagerne stå i centrum. Er 
deltagerne trygge ved det, kan andre bolde 
eller andre genstande komme i spil.

PS: Er der mange deltagere, deles de op i 
mindre rundkredse, det giver flere berørin-
ger af bolden. 

 8. VERSION   H H
Find den individuelle afstand 
for at kaste og gribe en bold 

Fokus: Den individuelle afstand for at kaste 
og gribe en bold. Det sikre kast til hinanden. 
At deltagerne bliver opmærksomme på, at 
de ikke alle kan kaste lige langt og gribe lige 
sikkert. At deltagerne bruger hinandens 
navne og ser på den, de vil kaste til. Delta-
gerne hjælper hinanden med bolden.

OBS: Er der mange deltagere, deles de op i 
mindre rundkredse, det giver flere berørin-
ger af bolden.

Redskaber: Stor, blød bold med gribevenlig 
overflade, senere andre typer bolde.

Hvordan: Du står i centrum af rundkredsen 
og har øjenkontakt til en deltager, og nævner 
vedkommendes navn. Du kaster den store, 
bløde bold lige i armene på deltageren. 
 Så snart en af deltagerne magter at gribe 
bolden sikkert, rykker vedkommende et 
skridt tilbage. Dermed øges afstanden ind 
til dig i centrum gradvist for denne deltager. 
 Er en deltager usikker, træder vedkom-
mende et skridt frem mod dig i centrum af 
kredsen.  

Udfordring: Lad deltagerne på skift stå i 
centrum som som den, der kaster bolden 
ud i kredsen. Er deltagerne trygge ved det, 
kan andre bolde og genstande komme i spil.

PS: I denne version opleves boldlegen mere 
dynamisk, især for borgere i kørestol.
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 9. VERSION   H HH
Kaste og gribe bolden i dynamisk 
bevægelse 

Gang og løb / køre 

Fokus: Det sikre kast. At bevæge sig i for-
hold til hinanden, og være klar til at gribe 
bolden. At kommunikere med hinanden.

OBS: I denne version bliver legen med bol-
de dynamisk. Vær opmærksom på, at alle 
har gode oplevelser med boldene.

Redskaber: Begynd med en stor, blød bold. 
Senere andre bolde.

Hvordan: Du ser på én af deltagerne, næv-
ner navnet og kaster en stor, blød bold idet 
du siger: “Send bolden videre til en anden”. 
Du skal være opmærksom på og opfordre 
til, at deltagerne bevæger sig rundt imellem 
hinanden – ikke blot i en cirkel, men i et 
mylder på kryds og tværs.  
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Udfordring: Lad deltagerne på skift stå i 
centrum som som den, der kaster bolden 
ud i kredsen. Er deltagerne trygge ved det, 
kan andre bolde og genstande komme i spil.

PS: Du understreger igen og igen, at delta-
gerne hele tiden bruger hinandens navne 
og ser på den, de vil kaste til, før de kaster! 
Du stopper op og taler om, at “leg med 
bolde er kommunikation med krop, øjne og 
stemme!”.
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 10. VERSION   H HH
At kaste og gribe mærkelige 
genstande –  i dynamisk bevægelse

Gang og løb / køre 

Fokus: På ”det sikre kast” og på at bevæge 
sig i forhold til hinanden, og være klar til at 
gribe, hvad end der kommer. Især giver de 
besværlige og tunge, “farlige” genstande et 
stærkt øget fokus hos deltagerne.

OBS: Versionen er dynamisk, så vær op-
mærksom på, at alle har gode oplevelser 
med genstandene.

Redskaber: Forskellige genstande, fx en 
stump tovværk, et let tørklæde, et stort 
rundt tøndebånd, en hat, en tung træklods, 
et iskoldt køleelement, et uldent stykke 
stof, en sutsko, et stykke metal eller et tøj-
dyr som sige “piv”, når man trykker på det. 

Hvordan: Du står midt imellem alle delta-
gerne, ser på én, nævner navnet på ved-
kommende og kaster en genstand, f.eks. en 
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ærtepose, idet du siger:“Send denne vidder 
til en anden”. 
 Du skal være opmærksom på, at delta-
gerne hele tiden bevæger sig rundt imellem 
hinanden, og at de ikke blot går rundt i en 
cirkel, men går, kører, eller løber på kryds 
og tværs.  

Udfordring: Når deltagerne magter det, 
sender du en genstand mere i cirkulation. 

Når det fungerer, så en genstand til og end-
nu en. Dette fortsætter du med, indtil der 
er ca. 1 genstand pr. fire deltagere.

PS: Du understreger igen og igen, at delta-
gerne hele tiden bruger hinandens navne 
og ser på den, de vil kaste til, før de kaster! 
Stop og tal om, at “leg med bolde er kom-
munikation med krop, øjne og stemme!”.
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Om spillet: Tårnbold er i HandiLeg så meget mere end et 
spil. Det er en mulighed for socialisering og erkendelse af, at 
deltagerne er forskellige i forhold til evner som boldspiller.
https://www.youtube.com/watch?v=b86Hgtfs9y8&t=43s

Antal: Fra 8 og til ca. 12. Hvis der er flere deltagere, så lav flere 
små grupper, som leger.

Hvor: Tårnbold kan spilles indendørs og udenfor. Er der borgerne 
på hjul (kørestol/rollator), er et hårdt underlag at foretrække. 

Start: Deltagerne står i en rundkreds. I centrum står et Tårn (en 
trefod af træstokke, forbundet i toppen, ca. 50 cm. høje).

Redskaber: 
l	 En stor, blød bold.
l	 En håndbold af den bløde slags og andre mindre bolde.
l	 Et Tårn af 3 korte stokke (ca. 50 cm) samlet med en kraftig 

elastik til en trefod. 
l	 20 markeringskegler i to farver, f.eks. rød og blå. (helst de 

skålformede, som man ikke falder over, og ikke bremser 
kørestolens hjul).

Henvisning: Se kapitel 3: Legens pædagogik, afsnit 3.8: Boldlege og 
boldspil og kapitel 4: Afsnit 4.11 Boldbasis.

Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

4.12
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 1. VERSION   H 

At kaste mod og ramme Tårnet  
(trefoden af 3 stokke) 

Fokus: At kaste. At det er legitimt, at delta-
gerne har forskellige forudsætninger for at 
ramme Tårnet (trefoden). Nogle skal tæt på, 
andre deltagere skal gå flere skridt baglæns 
for at blive udfordret. Åbenhed om forskel-
lighed. 

OBS: Det hjælper på koncentrationen, hvis 
hver deltager har sin egen markeringskegle 
at stå bag, når de kaster. Keglen kan sættes 
tæt på Tårnet, hvis der er brug for at mind-
ske afstanden. Eller sættes den længere 
væk, hvis der er brug for udfordring. 

Hvordan 1: Du begynder med en stor, blød 
bold, kaster og rammer Tårnet som vælter 
– “Hurra!”  Du rejser Tårnet op igen, og giver 
bolden til den person, som står til højre for 
dig i kredsen. Alle prøver flere gange. Er det 
svært for en deltager at ramme, går ved-
kommende tættere på Tårnet. Når Tårnet 

rammes, får man et ”Hurra!” fra alle de 
øvrige deltagere.

Hvordan 2: Prøv at skift til andre typer af 
bolde, og tal med deltagerne om, hvilke bol-
de de foretrækker at kaste mod Tårnet.

TåRNBOLD 
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 2. VERSION   H	H 

Tårnbold  
– samspil mod Vogteren af Tårnet  

Fokus: At forstå betydningen af samspil. 
At kaste og gribe bolde. At være opmærk-
somme på hinanden og kommunikere. At 
bedømme afstand til Tårnet. Ikke mindst 
kommer samarbejdet mellem deltagerne i 
fokus. 

OBS: Denne version kræver en vis adræt-
hed og boldbehandling, samt armfunktion.

Hvordan: Du giver en stor, blød bold til én 
af deltagerne i kredsen, og går selv ind i 
centrum, stiller dig mellem Tårnet og den 
deltager, som har bolden. Du siger; ”Jeg, 
vogteren af Tårnet, står her. Ingen kan ramme 
Tårnet!” 
 Til at begynde med vil deltagerne prøve 
at kaste direkte mod Tårnet, og de rammer 
dig – derfor en blød bold! Bolden vil natur-
ligt trille ud i kredsen igen, og en anden 

deltager griber bolden. Du stiller dig hurtigt 
ind mellem deltageren med bolden og Tår-
net. Samme resultat. 
 Efter et par runder går det op for delta-
gerne at de skal samarbejde; kaste bolden 
rundt til hinanden eller hen over vogteren 
for at ramme Tårnet fra en anden side. Det 
er et fantastisk tidspunkt i legen; deltager-
ne begynder at kommunikere om bolden – 
“Her, spil bolden over til mig!”.
 Den deltager, som rammer Tårnet, bytter 
plads med vogteren. 

OBS: Vær opmærksom på, at nogle er ner-
vøse for at være vogter, spil fortsat med 
den store, bløde bold. 

PS: Store, bløde bolde giver gode mulighe-
der for at gribe, og ramme Tårnet. 
 Tilpas afstanden til Tårnet: Markerings-
kegler kan bruges til at vise deltagerne, 

hvor de skal stå, når de kaster mod Tårnet, 
og dermed tilpasse afstanden ift. evner til 
at kaste og ramme Tårnet.
 Tilsvarende kan en ring af markerings-
kegler rundt om Tårnet give en stærk 
vogter mere udfordring ved, at området 
omkring Tårnet bliver udvidet og dermed 
sværere at vogte. 

Andre bolde: Hvis deltagerne evner det, 
kan du prøve med andre typer af bolde – tal 
med deltagerne om hvilken bold de fore-
trækker at spille med. 

Legen bygger på leg nr. 26 i bind 1 + Euro-leg nr. 111.  i  
Lege- & Idrætsforsker, Ph.d., Jørn Møllers værk “Gamle 
Idrætslege i Danmark - bind 1 til 4“ (Et værk med 400 lege 
og spil) Samt kompendiet “Euro-leg: 121 lege og spil fra 
Gerlev Legepark”  Begge bøger kan købes via Gerlev Cen-
ter for Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole. 
ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen) 
ISBN: 87-88986-40-3 (2000. genoptryk 2011)
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STANTO 
 – en boldleg

Om legen: Stanto er en hyggelig boldleg – den kan leges rolig 
eller hurtig. 
 I sine rolige forløb er Stanto god til at samle deltagerne, og til 
at lære hinandens navne at kende. Kan leges siddende. 
 I sine hurtige versioner er Stanto en leg, som kræver koncen-
tration og reaktion. Stanto er også en stikbold-leg, som er vold-
som i versionen ved navn “Halli-Hallo!”.
https://www.youtube.com/watch?v=7GS-lbXRjQQ

Antal: Fra 5 og op til 25. Er der flere deltagere, så lav flere små 
grupper, som leger.

Hvor: Indendørs og udenfor. Græs er skønt at lege og falde 
på. Hvis der er deltagere på hjul (kørestol/rollator), er et hårdt 
underlag at foretrække.

Redskaber: En stor eller medium, blød bold.

Særlige forhold: Ikke alle er glade for versionen med stikbold.

Henvisning: Se kapitel 3 Legens pædagogik: Afsnit Boldlege og bold-
spil. Kapitel 4 Håndbog i HandiLeg: Afsnit 4.11 Boldbasis.

Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

4.14
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 1. VERSION   H 

Stanto siddende

Som rolig navneleg

Slippe bolden ned på gulvet 

Fokus: At skiftes til at stå i centrum. At hu-
ske navne på de andre. At vælge den næste 
deltager. At slippe bolden ned på gulvet 
inden for rundkredsen.

OBS: Stor, blød bold sænker tempo og er let 
at holde på.

Start: Alle sidder i en rundkreds. Borgere i 
kørestol sidder mellem de øvrige.

Hvordan: Du går ind midt i rundkredsen 
med bolden. Du ser rundt på alle deltagerne 
og siger til dem: “Når jeg nævner Karl, og slip-
per bolden ned på gulvet, skal Karl skynde sig 
op af sin stol og fange bolden. Er du klar, Karl?”. 
 Du gør, som du lige har sagt, og Karl 
får fat på bolden. Du stiller dig ved siden 
af Karl: “Karl, hvem vil du kalde på, når du 
slipper bolden ned på gulvet?”, spørger du. 

Du prøver at følge hans blik, når han ser på 
Lotte, måske skal du hjælpe Karl både med 
at slippe bolden ned på gulvet, og nævne 
Lottes navn højt. 

STANTO 
 – en boldleg

Fokus: At være hurtig til at rejse sig fra sto-
len. At skiftes til at stå i centrum. At huske 
navne på de andre. At vælge den næste 
deltager. At kaste bolden op i luften inden 
for rundkredsen.

 2. VERSION   H 

Stanto siddende

Som aktiv navneleg

Kaste bolden op i luften

OBS: Legen går hurtigt, og navne skal siges 
højt og tydeligt, da der kun er kort tid til at re-
agere på sit navn og gribe bolden. Stor, blød 
bold sænker tempo og er lettere at gribe.

Start: Alle sidder i en rundkreds. Borgere i 
kørestol sidder mellem de øvrige.

Hvordan: Du går ind midt i rundkredsen med 
bolden. Du ser rundt på alle deltagerne og 
siger: “Når jeg nævner navnet på Eva, og kaster 
bolden op i luften , skal Eva skynde sig ind i cen-
trum og gribe bolden på dens vej ned. Er I klar?”. 
Du gør, som du lige har sagt, og Eva får fat på 
bolden. Du stiller dig ved siden af Eva og spør-
ger: “Hvem vil du kalde på, Eva, når du kaster 
bolden op i luften?”. Du prøver at følge hendes 
blik, da han ser på John, måske skal du hjælpe 
Eva både med at kaste bolden op i luften, og 
nævne navnet John højt.
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 3. VERSION   H H
Stanto stående 

Hurtigt spil med navneopråb 

Kaste bold op i luften 

Fokus: At gribe en høj bold. At skiftes til at 
stå i centrum. At huske navne på de andre. 
At vælge den næste deltager. At kaste bolde 
højt og lige op i luften inden for rundkredsen.

OBS: Legen går hurtigt, og navne skal siges 
højt og tydeligt, der er kun kort til at rea-
gere på sit navn, og nå ind at gribe bolden. 
Stor bold er lettere at gribe.

Start: Alle står i en rundkreds, på nær bor-
gere i kørestol.

Hvordan: Du går ind midt i rundkredsen 
med bolden. Du ser rundt på alle deltager-
ne og siger: “Jeg nævner et navn, og den, hvis 
navn jeg siger, skal nå at gribe bolden, inden 
den rammer jorden”. Du kaster bolden lige 
op i luften og råbet navnet på én af delta-
gerne: “Jens!”. Jens skal være hurtig, hvis 

han skal nå at gribe bolden på vejen ned. 
Når Jens har fået fat på bolden, er det hans 
tur til at vælge én deltager, råbe navnet på 
den han har valgt, og kaste bolden så lige 
og højt op i luften som han kan.

STANTO 
 – en boldleg

 4. VERSION   H H
Stanto stående 

Hurtigt spil med navneopråb 
og blid stikbold 

Fokus: At reagere på, om man skal løbe 
mod centrum for at gribe bolden, eller løbe 
ud af kredsen for at komme væk fra bol-
den. At gribe en høj bold. At stikke de andre 
med bolden. At skiftes til at stå i centrum. 
At huske navne på de andre. At vælge den 
næste deltager. At kaste bolde højt og lige 
op i luften inden for rundkredsen.

OBS: Legen går hurtigt, og navne skal siges 
højt og tydeligt, der er kun kort til at rea-
gerere og vurdere, om man er én, der skal 
løbe væk eller den, som skal gribe bolden 
og stoppe alle de andre. 

Start: Alle står i en rundkreds tæt rundt om 
dig, helst med en armslængde ind til dig. 
Borgere i kørestol sidder mellem de øvrige.

Hvordan: Du står midt i rundkredsen med 
bolden. Du ser rundt på alle deltagerne og 
siger: “Jeg nævner et navn, og den hvis navn 
jeg siger, skal nå at gribe bolden og råbe STAN-
TO!, før den rammer jorden”. Du viser hvor-
dan, ved at kast og gribe bolden og råbe 
“STANTO!”, som betyder stop - stå stille! Du 
fortsætter forklaringen: “Alle løber væk fra 
kredsen, undtagen den deltager, hvis navn jeg 
råber nu!”. 
 Du kaster bolden lige op i luften og råber 
navnet på én af deltagerne: “Tine!”, Tine 
skal være hurtig, hvis hun skal nå at gribe 
bolden på vejen ned, og stoppe alle ved at 
råbe “STANTO!”. 
 Alle stopper og står med ansigtet vendt 
mod Tine. Hun må tage 3 skridt hen mod 
den nærmeste af deltagerne, som med sine 
arme former en ring. Hvis Tine kan kaste 
bolden igennem armringen, har hun vun-
det, og deltageren skal kaste bolden op i 
luften på ny. Hvis ikke det lykkes, skal Tine 
stå i midten af kredsen, og kaste bolden op 
i næste runde af legen.
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 5. VERSION   H H H
Stanto stående 

Hurtigt spil med navneopråb 
og hård stikbold 

Fokus: At reagere på, om man skal løbe 
mod centrum for at gribe bolden, eller løbe 
ud af kredsen for at komme væk fra bolden. 
At gribe en høj bold. At springe 3 skridt og 
stikke en anden med bolden. At skiftes til at 
stå i centrum. At huske navne på de andre. 
At vælge den næste deltager. At kaste bolde 
højt og lige op i luften inden for rundkred-
sen. Ikke at flytte på fødderne, når man 
dukker sig for stikbolden.

OBS: Legen går hurtigt, og navne skal siges 
højt og tydeligt, der er kun kort til at reage-
re, gribe bolden og stoppe alle de andre.

Start: Alle står i en rundkreds tæt rundt om 
dig, blot en armslængde ind til dine skuldre. 
Borgere i kørestol sidder mellem de øvrige.

Hvordan: Du står midt i rundkredsen med 
bolden. Du ser rundt på alle deltagerne 
og siger: “Jeg nævner et navn, og den hvis 
navn jeg siger, skal nå at gribe bolden og råbe 
STANTO! før den rammer jorden”. Du viser 
hvordan, ved at kaste og gribe bolden og 
råbe “STANTO!”.
 STANTO betyder stop - for alle deltagere 
løber væk fra kredsen, undtagen den delta-
ger, hvis navn bliver nævnt.
 Du kaster bolden lige op i luften og råbet 
navnet på én af deltagerne: “Jørgen!”. Jørgen 

STANTO 
 – en boldleg

skal være hurtig, hvis  han skal nå at gribe 
bolden på vejen ned og stoppe alle ved at 
råbe: “STANTO!”. Alle stopper og står med 
ansigtet vendt mod Jørgen. Han må tage 3 
skridt mod deltageren, som han vil stikke 
med bolden. Alle deltagere må bevæge sig 
for at undgå, at Jørgen stikker dem, men de 
må ikke flytte på fødderne!

PS: Blød bold er vigtig, og måske en samtale 
om, hvor på kroppen man må skyde bolden.
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 6. VERSION   H H H
Halli-Hallo! Stanto 

Kampspil med hård stikbold 

Her spilles med en hård, mindre bold, som 
springer godt, når den rammer jorden! 
Denne version er ikke egnet til borgere i 
kørestol eller rollator, da spillet er tæt og 
hurtigt.

Fokus: At reagere på, om man vil ind i cen-
trum for at kæmpe om bolden, eller man 
vil løbe ud af kredsen for at komme langt 
væk fra bolden. At gribe og fastholde bol-
den, når den springer op fra underlaget. At 
springe 3 lange skridt og stikke en anden 
med bolden. At skiftes til at stå i centrum. 
At kaste bolden så hårdt i underlaget, at 
den springer højt op i luften inden for 
rundkredsen. Ikke at flytte på fødderne, når 
man dukker sig for stikbolden.

OBS: Legen er aggressiv, hurtig og sjov. Del-
tagerne skal vurdere, om de vil forsøge at 
erobre bolden og stoppe alle de andre, eller 
stikke af.

Start: Alle står i en rundkreds tæt rundt om 
dig, du skal have plads til at kaste bolden 
hårdt ned i underlaget.

Hvordan: Du står midt i rundkredsen med 
bolden. Du ser rundt på alle deltagerne og 
siger: “Jeg siger Halli, og kaster bolden hårdt 
i jorden. Bolden springer højt op. I må kæmpe 
om at gribe bolden eller løbe jeres vej. Den, 
som griber bolden, råber Hallo! Så skal alle 
stå stille. Den, som har bolden, må tage tre 
skridt stikke en af de andre!”. 
 Du kaster bolden i underlaget og rå-
ber “Halli!”. Tove er hurtig, springer ind og 
griber bolden mellem Knud og Lars, og hun 
råber: “Hallo!”. 

STANTO 
 – en boldleg

Alle stopper, Knud og Lars nåede ikke at 
løbe langt væk, så Tove tager sine tre skridt 
og stikker Lars med bolden, hvilket er let, 
da han ikke må flytte på fødderne! Lars er 
den nye, som skal kaste bolden i underla-
get. Havde Tove ikke ramt Lars, skulle hun 
være den igen.

PS: Måske er en samtale om hvor på krop-
pen man må skyde bolden.

Legen bygger på leg nr. 21 i bind 2 + Euro-leg nr. 113. i 
Lege- & Idrætsforsker Ph.d. Jørn Møllers værk Gamle 
Idrætslege i Danmark - bind 1 til 4 (Et værk med 400 lege 
og spil), samt kompendiet “Euro-leg: 121 lege og spil fra 
Gerlev Legepark”  Begge bøger kan købes via Gerlev Cen-
ter for Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole. 
ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen) 
ISBN: 87-88986-40-3 (2000. genoptryk 2011)
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SLÅ MUNK 
 – et spil

Om spillet: Spillet Slå Munk er populært  i HandiLeg. Det kan 
spilles på flere måder, fra helt enkelt blot at kaste til måls, til et 
kompleks spil med elementer af fangeleg.
https://www.youtube.com/watch?v=oM1-Ibe1eHI&t=9s

Antal: Fra 6-7 og til ca. 25. Hvis der er flere, så del op i hold på hvert 
sit spil.

Hvor: Udenfor eller indendørs. Kan spilles udenfor på de fleste 
underlag. Græs er skønt at løb og falde på. Hvis der er deltagere på 
hjul (kørestol/rollator), er et hårdt underlag at foretrække.

Start: Alle står i en halvkreds bag hver sin markeringskegl i blå 
farve. Borgere i kørestol sidder mellem de øvrige.

Redskaber: 
l 1 munk (en kegle af træ 30-60 cm høj), 
l 1 kastestok af træ (ca. 25 cm. lang) pr deltager (ærteposer 

bruges ved spil indendørs). 
l Markeringskegler – 1 pr deltager samt 4 til fangeren.  Brug kegler 

i rød og blå, det letter din instruktion. Brug de lave, skålformede 
bløde kegler – dem falder man  ikke over, og de stopper ikke 
kørestolens eller rollatorens hjul.

Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

4.14
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 1. VERSION   H 

At kaste til fælles til måls 
efter Munken 

Fokus: At øve sig i, at alle kaster og ram-
mer. At afvente signal om, at alle er klar til 
at kaste. At ingen går ud på banen for at 
samle kastestokke op, før alle har kastet! 

OBS: Sikkerhed ved kastestokke! Ingen går 
ud på banen før alle har kastet!

Hvordan: Alle får en kastestok i hånden 
(ærteposer ved spil indendørs). 
 Du sætter Munken ca. 3-5 meter foran 
deltagerne, og går med ind bag markering-
skelgerne og spørger: “Kan vi ramme Mun-
ken? Vi kaster på ‘nu’. Er I klar? 1, 2, 3 – nu!” 
Alle kaster og nogle rammer Munken, så 
den vælter. Du råber: “Bravo – så skal vi ud 
at hente vores kastestokke, og tilbage bag 
vores blå kegle”. Dette gentages flere gange.

PS: I forløbet ser deltagerne ikke tydeligt 
hvem der rammer og hvem der ikke gør,  
alle er med og får et fælles “Bravo”, når 
Munken vælter.

SLÅ MUNK 
 – et spil boldleg

Fokus: At øve sig i at kaste efter tur og ram-
me Munken. At afvente signal om, at man 
kan kaste - du bruger navn på deltagerne 
eller peger på deltagerne én af gangen! At 
ingen går ud på banen efter kastestokke, 
før alle har kastet! 

OBS: Du sikrer dig, at ingen kaster, når du 
rejser Munken op igen.

Hvordan: Alle får en kastestok i hånden 
(ærteposer ved spil indendørs). 

Du sætter Munken ca. 3-5 meter foran 
deltagerne, og går tilbage bag marke-
ringskeglerne i blå farve. “Hvem kan ramme 
Munken?” spørger du, og starter med selv at 
kaste et underhåndskast mod Munken. 
Så nævner du navnet på den næste delta-
ger i halvkredsen, og beder deltagerne om 
at kaste én af gangen, indtil en deltager 
rammer Munken og den vælter. Når det 
sker, råber du: “Bravo”, og nævner navnet 
på den, som har ramt Munken. 
 Du sikrer dig, at ingen kaster, når du går 
ud og rejser Munken op igen. 
 Legen fortsætter, indtil alle har kastet. 
Du råber: “Flot – så skal vi ud at hente vores 
kastestokke, og tilbage bag en vores blå keg-
le”. Dette gentages flere gange.

PS: Tilpasset afstand: I forløbet ser delta-
gerne tydeligt hvem der rammer, og hvem 
der ikke gør. Vær åben om, at spillet er 
lettere for nogle deltagere end for andre. 
Aftal, at dem, som synes det er svært at 
kaste langt, må gå tættere på Munken, når 
de kaster, og så træde tilbage bag deres blå 
kegle, når de har kastet.

 2. VERSION   H	H 

At kaste til måls efter Munken 
en af gangen – tilpasset afstand
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 3. VERSION   H	H	H 

At spille Slå Munk med vogter  
og tilpasset afstand til Munken 

Fokus: At øve sig i at kaste efter tur og ram-
me Munken. At være koncentreret og rykke 
hurtigt, når Munken vælter – både spillerne 
og vogteren. At undgå at blive fanget. At 
afvente signal om, at man må kaste – brug 
navn på deltagerne eller peg på deltagerne 
én af gangen! 

OBS: Du sikrer dig, at ingen kaster, når del-
tagerne rejser Munken op igen.

Hvordan: Alle får en kastestok i hånden 
(ærteposer ved spil indendørs). 
 Du sætter Munken ca. 5-7 meter foran 
deltagerne. 
 Du står i siden af halvkredsen i dit eget 
felt, bag 4 kegler i den røde farve. 
 Du siger: “Jeg står her bag de røde kegler, 
som vogter af Munken. Hvem af jer kan ram-

me Munken?”. Så nævner du navnet på en 
deltager i halvkredsen, og beder deltagerne 
om at kaste én af gangen indtil én rammer 
Munken. 
 Når Munken vælter, råber du “Stop! Mun-
ken er væltet, ingen kaster nu! Jeg er vogteren, 
og jeg løber nu ud og rejser Munken op igen. 
Alle, som har kastet mod Munken, skal ud at 
finde en kastestok, men pas på, for jeg må 
prøve at fange én af jer!”.
 Du sikrer dig, at ingen kaster, mens du 
rejser Munken op igen. 
 Alle deltagere, der har kastet, leder nu 
efter kastestokke, og du fanger én af dem: 
“Fanget! Du bliver den nye vogter”, siger du 
og hjælper deltageren over til feltet med de 
røde kegler ved siden af halvkredsens blå 
kegler.
 Spillet starter på ny ved, at den nye 
vogter siger navnet på den første, som skal 
kaste mod Munken. Spillet gentages flere 
gange.

OBS:  Det er tit en fordel at du blive og hjæl-
pe den nye vogter i gang.

Hvis ingen rammer Munken: 
Det sker, at alle kaster sin kastestok uden 

SLÅ MUNK 
 – et spil boldleg

at ramme Munken. I det tilfælde, går vogte-
ren ud og samler en kastestok op, og med 
stokken vælter vogteren Munken og løber 
ind bag halvkredsens blå kegler med sin 
nye kastestok for at blive spiller igen. 
Alle de andre deltagere løber ud og leder 
efter kastestokke, men der mangler én 
kastestok – den vogter tog. Den deltager, 
som ikke finder en kastestok, bliver den nye 
vogter og går bag de røde kegler.
 Spillet starter på ny.

PS: I denne version ser deltagerne tydeligt, 
hvem der rammer og hvem der ikke gør. 
Vær åben om, at spillet er lettere for nogle 
deltager end for andre. Aftal, at dem, som 
synes det er svært at kaste langt, må gå 
tættere på Munken når de kaster, og så 
træde tilbage bag deres blå kegle, når de 
har kastet.

Legen bygger på leg nr. 77 i bind 2 + Euro-leg nr. 99. i  
Lege- & Idrætsforsker, Ph.d., Jørn Møllers værk “Gamle 
Idrætslege i Danmark - bind 1 til 4”  (Et værk med 400 lege 
og spil) Samt kompendiet “Euro-leg: 121 lege og spil fra 
Gerlev Legepark”  Begge bøger kan købes via Gerlev Cen-
ter for Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole. 
ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen) 
ISBN: 87-88986-40-3 (2000. genoptryk 2011)
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Om legen: Aberne i træerne er en simpel lille fange- og rolleleg. Den 
er god til en hurtig opvarmning og social kontakt via samarbejde. 
Også sjov hvis der er små og store deltagere – de små kan springe 
op i armene på de store!
Se video: https://youtu.be/WaVtCdxA-5o

Antal: Fra 8 og til ca. 100. 

Hvor: Legen kan leges indendørs og udendørs. Græs er skønt at lege 
og falde på. Hvis der er deltagere på hjul (kørestol/rollator), er et 
hårdt underlag at foretrække.

Start: Alle deltager er inde i “Junglen” – det afgrænsede legeområde.

Redskaber: Tørklæder til markeringer af hvem der bliver til fanger-
ne (leoparderne). Måske en Klim-Dasker, hvis en eller flere af fanger-
ne bruger kørestol/ rollator.

Særlige forhold: Det er samarbejdet i legen der er sjovt, ikke det at 
løbe langt væk. Området kan med fordel afgrænses så det er småt, 
med markeringskegler.  

Henvisning: Se kapitel 3 Legens pædagogik: Afsnit 3.7 Lege med historier. 
Afsnit 3.9 Skumrør – Klim-Dasker. 

Aberne i træerne er en meget enkel leg – der er blot én version, for-
tæl legen som en historie.

ABERNE I TRÆERNE 
– hjælper hinanden mod leoparden

Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

4.15
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ABERNE I TRÆERNE 
– hjælper hinanden mod leoparden

 1. VERSION   H 

Aberne skal samarbejde 
for at klare sig  

Fokus: Samarbejde aberne imellem. At fan-
ge (for leoparderne).

OBS: Legen kræver lidt skuespil; aberne 
skal bevæge sig og lyde som aber, og leo-
parderne det samme.

Hvordan: Du har fordelt et par tørklæder 
og måske en Klim-Dasker til de første leo-
parder. Så fortæller du en lille historie: “En 
dejlig dag i junglen kan man høre alle aberne 
hygge sig ...”. Du går selv i gang med at spille 
abe. “Der er ganske vist et par leoparder i 
junglen, men aberne kan tydeligt se dem, og 
hvis blot aberne står sammen to og to helt 
tæt, så er de sikre”. 
 Nu går leoparderne rundt og viser klør 
og tænder – uha! Aberne stiller sig to og 
to. Du fortsætter: “Men aberne kan kun stå 

sådan et øjeblik – så snart leoparden er væk, 
må aberne ud at finde mad på jorden”. 
På et tidspunkt bliver en abe fanget af en 
leopard. Du råber: “Stop! Benny er blevet 
spist af leoparden Tove. Nu bliver Benny også 
til en leopard.” Du giver Benny et tørklæde 
(eller en Klim-Dasker, hvis han bruger køre-
stol/rollator).
 Så fortsætter legen, indtil der blot er to 
aber tilbage. De bliver så de nye leoparder, 
hvis legen skal starte forfra.

Legen bygger på leg nr. 58 i bind 2 + Euro-leg nr. 101. i 
Lege- & Idrætsforsker Ph.d. Jørn Møllers værk “Gamle 
Idrætslege i Danmark – bind 1 til 4” (Et værk med 400 lege 
og spil), samt kompendiet “Euro-leg: 121 lege og spil fra 
Gerlev Legepark”  Begge bøger kan købes via Gerlev Cen-
ter for Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole. 
ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen) 
ISBN: 87-88986-40-3 (2000. genoptryk 2011)
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Om legen: Tage firestag er en tagfat-leg, hvor deltagerne både skal undgå 
at blive fanget, og samtidig kan drille hinanden og hjælpe fangeren, hvis 
de vil. Legen er sjov og giver overraskelser. Legen er også lidt taktisk.

Antal: Fra 8 og til ca. 100. 

Hvor: Legen kan leges indendørs og udenfor. Græs er skønt at lege og 
falde på. Hvis der er deltagere på hjul (kørestol/rollator), er et hårdt 
underlag at foretrække.

Start: Version 1 + 2. Læg røde cirkler (tøndebånd, kridt/tape-cirkler e.l.) 1 
cirkel pr 4 deltager ud i legeområdet, afgræns dette i forhold til deltager-
ne, f.eks, 20 x 25 m.

Redskaber: Tøndebånd (eller du kan lave cirkler på underlaget f.eks. 
kridt, malertape, kegler eller små reb.) Tørklæder til markering af 
fangeren eller fangerne. Måske en Klim-Dasker (se henvisning).

Særlige forhold: Er der deltagere på hjul, er flade tøndebånd eller cirkler 
med kridt/malertape at foretrække, dem kan hjulene nemt køre over.

OBS: For at fremme forståelsen af legen, er du som instruktør fanger i 
begyndelsen i alle versionerne. Brug gerne samme farve på cirklerne til 
helle og det tørklæde, der markerer dig som fanger.

Henvisning: Se kapitel 3. Legen pædagogik:  Afsnit 3.9 Om skumrør – 
Klim-Dasker.

TAGE FIRESTAG 
 – en leg hvor man driller hinanden

Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

4.16
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TAGE FIRESTAG 
 – en leg hvor man driller hinanden

 1. VERSION   H 

Hvor er der helle for 
den røde fanger?

 

Fokus: At deltagerne forstår, at de har helle 
i en cirkel på jorden/gulvet.

Start: Læg røde cirkler (tøndebånd, kridt/
tape-cirkler e.l.) ud i området. Er området 
meget stort, kan det være en fordel at 
makere ydergrænserne for legeområdet.

Hvordan: Du står med et rødt tørklæde og 
siger: “Jeg er den røde fanger, og jeg vil prøve 
at fange én af jer. Men hvis I står i en rød cirkel 
,kan jeg ikke fange jer”. Så går/løber du hen 
mod nogle af deltagerne: “Pas på ,nu kommer 
jeg, skynd jer ind i den røde cirkel“.  De rykker 
ind i en af cirklerne: “Øv! Nu kan jeg ikke fan-
ge jer. Så prøver jeg med dem der er derhenne”. 
 Du går/løber hen mod andre deltagere. 
Gradvis sætter du dit tempo op, som delta-
gerne forstår, at at cirklerne giver dem et 
helle. 

På et tidspunkt fanger du én af deltagerne: 
“Fanget! jeg har fanget Anne. Nu har Anne det 
røde tørklæde. Kan I se, at det er Anne, I skal 
passe på?” 
 Legen starter forfra – måske skal du gå/
løbe med Anne og hjælpe både hende og 
deltagerne.

 2. VERSION   H	H 

Kun én person pr. helle 
for rød fanger 

Fokus: At deltagerne forstår, at der kun kan 
være én person i hvert helle. Taktik med at 
tage helle på det bedste tidspunkt – måske 
hjælpe fangeren.

Hvordan: Du står med et rødt tørklæde og 
siger: “Jeg er den røde fanger, og jeg vil prø-
ve at fange én af jer. Hvis man står i en rød 
cirkel, kan jeg ikke fange personen”. Så går/
løber du hen mod én af deltagerne: “Pas på, 
nu kommer jeg,  skynd dig ind i den røde cir-

kel“. Deltageren rykker ind i en af cirklerne: 
“Øv! Nu kan jeg ikke fange dig!” Du går/løber 
hen mod én anden deltager, som hopper 
ind i en cirkel, hvor der allerede står én an-
den, og her råber du: “Hov! Kurt, du hoppede 
ind i cirklen til Åse – men der kan  kun være én 
i cirklen. Det er altid den, som kommer sidst, 
der har ret til helle. Så ud med  dig Åse!” Åse 
hopper ud af cirklen, og du sætter efter 
hende, mens du siger: “Åse, skynd dig ind i 
en anden cirkel, den der hvor Hans  står - sig, 
at Hans skal ud!” Nu er det Hans, du sætter 
efter etc. 
 Gradvis sætter du dit tempo op, som del-
tagerne forstår, at cirklerne giver helle til én 
af gangen, og at den sidst tilkomne altid har 
retten.
 På et tidspunkt fanger du en af delta-
gerne: “Fanget! Jeg har fanget Jørgen. Nu har 
Jørgen det røde tørklæde. Kan I se, at det er 
Jørgen, I skal passe på?”  Legen starter for-
fra – måske skal du gå/løbe med Jørgen og 
hjælpe både ham og deltagerne.

PS: På et tidspunkt går det op for deltager-
ne, at de kan drille hinanden ved at hoppe 
ind i cirklen og fortrænge den som står i 
helle, netop som fangeren er tæt på - det er 
ret sjovt, når det sker.
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TAGE FIRESTAG 
 – en leg hvor man driller hinanden

 3. VERSION   H	H	H 

Rød helle for rød fanger 
/ blå helle for blå fanger

Fokus: At der er forskel på rød helle og blå 
helle. Der er pres på evnen til orientering 
– hvor er rød og blå helle? Taktik med at 
tage helle på det bedste tidspunkt – måske 
hjælpe fangeren.

P.s.: Afgræns området meget, at der bliver 
fokus på at bruge rød og blå helle, frem for 
blot at løbe væk fra fangerne.

Start: Læg både røde og blå cirkler (tønde-
bånd, kridt/tape-cirkler e.l.) 1 cirkel pr 4 del-
tagere ud i området. Udnyt omgivelserne 
til at øge kravet til orientering og motorik i 
forhold til evnerne hos deltagerne.

Hvordan: En deltager har et rødt tørklæde 
og en anden har et blåt. Du siger: “Her står  
røde Hans og Blå Lise – de er fangerne”. Du 
fører røde Hans over imod en deltager:“Når 

røde Hans kommer mod dig, kan du enten 
løbe væk eller finde en rød cirkel at være i 
for at få helle”.  Du tager blå Lise hen imod 
samme deltager og siger: “Men hvis det nu er 
blå Lise, som kommer, så er det en blå cirkel, 
du skal gemme dig i. Kan du se en blå cirkel?” 
Deltageren skynder sig afsted mod en blå 
cirkel. “I skal  holde øje med, om det er en rød 
fanger eller en blå fanger, som er efter jer. 
Husk, at der kun kan være én i cirklen, og den 
som kommer sidst, har retten til helle!” 
 Når røde Hans og blå Lise hver har fan-
get en deltager, overdrager de tørklædet, 
og legen får en ny rød og blå fanger.
I begyndelsen skal du være parat til at 
hjælpe deltagerne med farverne i forhold 
til fanger og helle: “Der er en blå fanger efter 
dig, Kim, så find en blå cirkel! Der er er en blå 
cirkel her Kim!”

Legen bygger på leg nr. 55  i bind 2 + Euro-leg nr. 105. I 
Lege- & Idrætsforsker Ph.d. Jørn Møller s værk  “Gamle 
Idrætslege i Danmark – bind 1 til 4” (Et værk med 400 lege 
og spil), samt kompendiet “Euro-leg: 121 lege og spil fra 
Gerlev Legepark”.  Begge bøger kan købes via Gerlev Cen-
ter for Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole. 
ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen) 
ISBN: 87-88986-40-3 (2000. genoptryk 2011)
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Om legen: Ræv, Ulv & Kyllinger er en sjov samarbejdsleg med en lille 
historie. Kyllingerne skal samarbejde mod den frække ræv og den 
stygge ulv. Legen balancerer fint mellem kaos og struktur – vær meget 
tydelig i din instruktion i begyndelsen af hver version af legen.

Antal: Fra 8 og til ca. 100. 

Hvor: Legen kan leges indendørs og udenfor. Græs er skønt at lege og 
falde på. Hvis der er deltagere på hjul (kørestol/rollator), er et hårdt 
underlag at foretrække.

Start: Alle deltager er inde på “Marken” – det afgrænsede legeområde.

Redskaber: Tørklæder i rød til ræven(e) og blå til ulven(e). Skumrør – 
en Klim-Dasker til fanger der bruger kørestol/rollator.

Særlige forhold: Afgræns området – det sjove er samarbejdet, ikke 
løbeturen – brug markeringskegler, max. 20 x 25 m.  

Henvisning: Se kapitel 3. Legens pædagogik: Afsnit 3.7 Lege med historier. 
Afsnit 3.9 Skumrør – Klim-Dasker. 

RÆV, ULV & KYLLINGER  
– en leg med en historie

Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

4.17
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RÆV, ULV & KYLLINGER 
– en leg med en historie

 1. VERSION   H 

Pas på den røde ræv  

Fokus: At forstå hvordan kyllingerne kan 
samarbejde to og to.

OBS: I begyndelsen af legen skal du som 
instruktør hjælpe deltagerne med at samar-
bejde, vis dem derfor med to fingre i vejret, 
at de skal gå sammen i par, mens du som 
ræven løber hen imod dem, svingende med 
det røde tørklæde.

Hvordan: Du fortæller deltagerne, at de er 
kyllinger, der går og hygger sig på marken. 
Alt er godt indtil den røde ræv kommer. 
Men de kloge kyllinger ved, at de bare stil-
ler sig ryg mod ryg og vifter med vingerne 
og siger “Hak!” - og så kan røde ræv ikke 
tage dem. (Man står to og to, rygvis, på et 
ben og vifter med armene og hakker med 
næsen som en kylling).

De dumme kyllinger løber blot rundt alene 
og bliver fanget af ræven, som de så bytter 
rolle med – en fanget  kylling får det røde 
tørklæde og bliver til en ny ræv.

 2. VERSION   H	H 

Pas på den blå ulv  

Fokus: At forstå hvordan kyllingerne kan 
samarbejde tre og tre.

OBS: Som instruktør skal du hjælpe del-
tagerne lidt med at samarbejde på en ny 
måde, hold tre fingre i vejret og råb: “Tre og 
tre”, mens du løber imod dem som ulven og 
svinger det blå tørklæde.

Hvordan: Du fortæller deltagerne, at de er 
kyllinger, der går og hygger sig på marken. 
Alt er godt indtil den blå ulv kommer. Men 
de kloge kyllinger ved, at bare de stiller sig 
sammen tre og tre med vingerne om hin-
andens skuldre og stritter med halefjerene 
(bagdelen), mens de siger: “Gok!”  Så kan blå 
ulv ikke tage dem. 
 De dumme kyllinger løber blot rundt ale-
ne, og bliver fanget af den blå ulv, som de så 
bytter rolle med – en fanget kylling får det blå 
tørklæde og bliver til en ny ulv.

SIDE  110



RÆV, ULV & KYLLINGER 
– en leg med en historie

 3. VERSION   H	H	H 

Åh nej, nu kommer 
både røde ræv og blå ulv!  

Fokus: At forstå hvordan kyllingerne kan 
samarbejde to og to og samtidig tre og tre. 
Udfordringen vokser voldsomt - men det 
gør alt det skøre og sjove også…. især hvis 
Ræven og Ulven begynder at samarbejde.

OBS: Som instruktør skal du hjælpe del-
tagerne lidt med at samarbejde på en nye 
måde. 

Hvordan: Historien er den samme som i 
de første versioner, blot er både ræven og 
ulven på banen. Nu skal deltagerne kombi-
nere version 1 og 2. Man har kun helle for 
røde ræv to og to - ikke tre og tre. Man har 
kun helle for blå ulv tre og tre - ikke to og 
to. Så hvem er efter mig, røde ræv eller blå 
ulv... ? Hvem og hvor mange skal jeg søge 
samarbejde med? 

Legen bygger på leg nr. 59 i bind 2 + Euro-leg nr. 106. i 
Lege- & Idrætsforsker Ph.d. Jørn Møllers værk “Gamle 
Idrætslege i Danmark - bind 1 til 4”  (Et værk med 400 lege 
og spil), samt kompendiet “Euro-leg: 121 lege og spil fra 
Gerlev Legepark”  Begge bøger kan købes via Gerlev Cen-

ter for Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole. 
ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen) 
ISBN: 87-88986-40-3 (2000. genoptryk 2011)
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VENDE MAND OG KVINDE 
 – PANDEKAGE – en leg med styrke og kropsbevisthed 

Om legen: At vende Mand & Kvinde / Pandekage er en 
god leg til at give fokus på kropslig styrke, og bevidsthed 
om at kunne spænde op i kroppen, når det kræves. 
 På en meget rolig måde kan man kæmpe med 
hinanden.
Se video: https://youtu.be/PG6FAy7a6_Q

Antal: 2 og 2 i par. 

Hvor: Legen er bedst  indendørs eller på blødt græs. 
Deltagere på hjul (kørestol/rollator) skal hjælpes ned på 
gulvet/græsset.

Redskaber: Kan leges på gulv eller græs, men store bløde 
gymnastikmåtter etc. kan fremme legen.

Særlige forhold: Der er tæt kropskontakt, man tager fat 
i hinanden – vær opmærksom på deltagernes grænser. 

Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

4.18
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 1. VERSION   H 

Den lette måde at vende på

VENDE MAND OG KVINDE 
 – PANDEKAGE – en leg med styrke og kropsbevisthed

Leges som på tegningen: Man tager fat i 
arme og ben på den deltager, som skal ven-
des rundt. Hermed er det relativt nemt at 
vende en deltager om fra at ligge på maven 
til rygliggende.

Fokus: At lege / kæmpe sammen i par. At 
begge deltagere få kontakt med deres styr-
ke. At kunne spænde op i sine muskler.

Hvordan: du samler deltagerne i en cirkel, 
og finder en makker af passende størrelse 
og vægt til dig selv. Du beder din makker om 
at lægge sig ned i centrum, på maven med 
arme og ben spredt ud fra sig som et X. 
 Når du skal få din makker til at spænder 
op i hele kroppen, arme og ben, er du nødt 
til at være meget konkret, her hjælper ord 
kun lidt. I stedet for trykker du din makkers 

arme og ben ned i underlaget og siger: “Tryk 
din arm ned, gør dit ben tungt og stift”.  Tal 
i tydeligt billedsprog og ledsag dine ord af 
berøring, mens du siger; “Du er helt stiv som 
en stegepande af jern!”
 Så indtager du en god arbejdsstilling, og 
prøver at vende din makker om til at ligge 
på ryggen, ved at tage fat i makkerens arme 
og/eller ben. 

Hvis det lykkes for dig, bytter I roller. Hvis 
ikke, få du en anden af deltagerne til at 
hjælpe med at vende din makker – i beg-
ge tilfælde kan du gentage din instruktion 
kropslig og sprogligt.
 Herefter går deltagerne sammen i par og 
kæmper. Vær klar på at træde hjælpende 
til. 
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VENDE MAND OG KVINDE 
 – PANDEKAGE – en leg med styrke og kropsbevisthed

 2.  VERSION    H	H 

Den svære måde at vende på

Leges IKKE helt som på tegningen. Man 
må kun tage fat på hoften af sin makker, 
som skal vendes rundt, IKKE i arme og ben! 
Hermed er det langt sværere at vende en 
deltager om fra at ligge på maven til ryglig-
gende. 
 Selv små mennesker vil opleve, at de har 
en meget stor styrke, tit skal der to eller tre 
store til at vende én lille om - det er ganske 
livsbekræftende!

Fokus: At lege / kæmpe sammen i par. At 
begge deltagere få kontakt med deres styr-
ke. At kunne spænde op i sine muskler.

Hvordan: Alle deltagerne ser med i en 
cirkel, og du finder en makker af passen-

de størrelse og vægt til dig. Du beder din 
makker om at lægge sig ned på maven med 
arme og ben spredt ud fra sig som et X. 
 Få din makker til at spænde op i hele 
kroppen, arme og ben. Du er meget kon-
kret, tryk du din makkers arme og ben ned 
i underlaget og siger: “Tryk din arm ned, gør 
dit ben tungt og stift”. Tal i tydeligt billed-
sprog og ledsag dine ord af berøring, f.eks.: 
“Du er helt stiv som en pandekage af jern!”
 Så indtager du en god arbejdsstilling, og 
prøver at vende din makker om til at ligge 
på ryggen, ved kun at tage fat i makkerens 
hofte (ikke i arme og/eller ben). Det vil 
næppe lykkes for dig, og du må formentlig 
få en eller to af deltagerne til at hjælp med 
at vende din makker. 

Herefter går deltagerne sammen i par og 
kæmper. Vær klar på at træde hjælpende til 
– efter lidt tid er der nok nogle par, hvor der 
er brug for ekstra hjælp til at vende mand 
og kvinde / pandekagen.

Legen bygger på leg nr. 34 i bind 4 + Euro-leg nr. 53. i Lege- 
& Idrætsforsker Ph.d. Jørn Møllers værk “Gamle Idrætsle-
ge i Danmark - bind 1 til 4” (Et værk med 400 lege og spil), 
samt kompendiet “Euro-leg: 121 lege og spil fra Gerlev 
Legepark”  Begge bøger kan købes via Gerlev Center for 
Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole. 
ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen) 
ISBN: 87-88986-40-3 (2000. genoptryk 2011)
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GRÆNSEKAMP 
 – en trækkeleg og kappestrid 
    med styrke og kropsbevidsthed

Om legen: Grænsekamp er en kontakt-leg med fokus på kropslig styrke. 
 Samtidig kan grænsekamp leges på en rolig måde, ryg mod ryg og i den 
rolige udgave give en bevidsthed om hinandens styrke og vægt.
Se video: https://youtu.be/d13JJoPjma0

Antal: 2-100. Ofte dannes der små grupper, som kæmper imod hinanden. 

Hvor: Legen er bedst indendørs eller på blødt græs. 
Deltagere på hjul (kørestol/rollator) skal hjælpes ned på gulvet/græsset og 
kan være med i den rolig udgave af legen.

Redskaber: En grænse ud over gulvet / græsset (markeringskegler, et langt 
tov eller en linje af kridt/malertape).

Særlige forhold: Der er tæt kropskontakt, man tager fat i hinanden – vær 
opmærksom på deltagernes grænser.

Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

4.19
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 1. VERSION   H	H 

Grænsekamp 

– stående med håndgreb

GRÆNSEKAMP 
 – en trækkeleg og kappestrid med styrke og kropsbevidsthed

Leges som på tegningen: Deltagerne er 
fordelt langs med grænselinjen, på to hold, 
som står over for hinanden, så tæt på græn-
sen, at de kan nå hinandens hænder.

OBS: Sørg for god og blød plads bagved del-
tagerne, nogle få vil vælte bagover.

Fokus: At lege / kæmpe sammen. At del-
tagerne får kontakt med deres styrke. At 
kunne spænde op i sine muskler, og især 
blive bevidst om at komme ned i benene 
og udnytte sin vægt. Der er også elementer 
af taktik og snarrådighed i legen. Et vigtigt 
element er, at taberen i kappestriden bydes 
velkommen på vinderholdet.

Hvordan: Du stiller dig ved grænsen over 
for en passende makker og siger: ”Her står 

jeg ved grænsen, og jeg udfordrer dig, Torben”. 
Du tager fat i Torbens hænder: “Hvis jeg kan 
trække Torben over på min side af grænsen, 
så får vi Torben over på vores side”. 
 I begynder at trække i hinandens hæn-
der “... og hvis Torben nu får trukket mig over 
på sin side, er jeg på hans hold”.  Du går godt 
ned i benene, og får trukket Torben over på 
din siden af grænsen, “Velkommen Torben, 
nu er du på mit hold!”, du giver Torben hån-

den og smiler til ham. Hermed føler Torben 
sig ikke alt for ærgerlig over, at han tabte 
kappestriden, nu kæmper I på samme side.
 Du prøver med en anden deltager og 
taber denne gang – men bliver selv budt 
velkommen på den anden side.
 Herefter går deltagerne sammen i par 
og/eller smågrupper og kæmper. Vær klar 
til at træde hjælpende til. 
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 2. VERSION   H	 
Rolig Grænsekamp 

– siddende på gulv/græs 
skub med bagdel

GRÆNSEKAMP 
 – en trækkeleg og kappestrid med styrke og kropsbevidsthed

Leges siddende på gulv/græs. Deltagerne er 
fordelt i to hold langs med grænselinjen og 
sidder med ryggen til hinanden, og støtter 
op ad en modparts ryg på den anden side 
af grænsen. Rolig Grænsekamp er en god 
måde at få kropskontakt og mærke sin og 
andres styrke på gennem langsomme be-
vægelser.

Fokus: At lege / kæmpe sammen i par to 
og to  At deltagerne får kontakt med deres 
styrke. At kunne spænde op i sine muskler, 
især at blive bevidst om at bruge sine ben 
og sin vægt til at skubbe med.

Hvordan: Du sætter dig ved grænsen med 
ryggen til en passende makker: ”Her sidder 
jeg med ryggen op ad Peter”. Du læner dig 
op ad Peter: “Jeg skubber lige lidt til Peter 

med min ryg og bagdel”.  Du masser bagud 
til Peter, som straks begynder at yde mod-
stand “...hov frække Peter, du skubber jo til 
mig ...”  Sådan fortsætter du og Peter med 
at skubbe med bagdel og ryg, husk at sætte 
fra med ben og fødder. 
 Afslutningen på jeres kappestrid er, at 
den ene af jer på et tidspunkt er kommet 
helt over grænsen med bagdelen. Når det 
sker, blive vinderen budt hjertelig velkom-
men hos taberen.
 Herefter går deltagerne sammen i par og 
skubber. Vær klar på at træde hjælpende til. 

Legen bygger på leg nr. 23 i bind 4 + Euro-leg nr. 68. i Lege- 
& Idrætsforsker Ph.d. Jørn Møllers værk “Gamle Idrætsle-
ge i Danmark - bind 1 til 4” (Et værk med 400 lege og spil), 
samt kompendiet “Euro-leg: 121 lege og spil fra Gerlev 
Legepark”  Begge bøger kan købes via Gerlev Center for 
Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole. 
ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genop-
trykt flere gange sidenhen) 
ISBN: 87-88986-40-3 (2000. genoptryk 2011)
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RÆVEN RASK OVER iSEN 
 – en sangleg i HandiLeg

Om Ræven rask over isen: Denne sangleg 
har i HandiLeg ofte været sunget og leget 
som en opvarmning. Sanglegen er meget 
enkel, der er på skift én deltager i midten, 
mens alle andre sidder eller går rundt i 
kreds. Alle synger med i vers og omkvæd. 

Ræven rask med HandiLeg på Nordfyns 
Højskole 2017. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=6xzucWdquvA

I HandiLeg synger vi navnet på den delta-
geren, som står i midten af rundkredsen:
Vers A: ”Og ræven rask over isen, og ræven 
rask over isen” (i hurtigt tempo):
Vers B: “Så får vi lov, så får vi lov at høre 
Lottes vise” (i langsomt tempo):

Omkvæd C: ”Her ser vi Lotte, som hun står, 
og som hun sidder og som hun står” (lang-
som tempo)

Omkvæd D: ”Og som hun sidder og som 
hun står… og som Lotte, hun drejer sig i 
dansen” (stigende tempo).

Lotte som står inde i midten af rundkred-
sen finder på forskellige måder at stå og 
sidde på – som alle i rundkredsen skal efter-
ligne i omkvæd C og D. 

Det kan være svært at finde på nye må-
der at sidde eller stå på:
Du kan hjælpe deltageren som står i midten, 
ved at spørge dem om deres yndlingsdyr, 
en sportsgren de kan lide eller en tegnese-
riehelt de holder af. (Du kommer til at bøje 
versefødderne lidt – men pyt – det vigtige 
er at få alle med i sanglegen, og tit er det 
ret morsomt at se en hest, en fodboldspiller 
eller Superman performet i en sangleg)

Dyr, sport og superhelte i sangteksten:
Vers:  A: ”Og ræven rask over isen, og ræven 
rask over isen” (i hurtigt tempo):
Vers: B: “Så får vi lov, så får vi lov at høre 
Hestens, (eller Fodboldspillerens eller Su-
permans) vise” (i langsomt tempo):

Omkvæd: C: ”Her ser vi Hesten, som den 
står, og som den traver og som den står” 
(langsom tempo)

Omkvæd: D: ”Og som Hesten, traver og som 
den står … og som Hesten, drejer sig i dan-
sen” (stigende tempo)

(Fodspilleren løber og sparker til bolden. 
Superman flyver og klarer banditten etc.)

Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

4.20
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RÆVEN RASK OVER iSEN 
 – en sangleg i HandiLeg

 1. VERSION   H 

At høre en ny sang og melodi 

Kan leges siddende 

Fokus: At blive nysgerrig på sang og melodi.

Hvordan: Deltagerne sidder i en kreds og 
hører sangen sunget af dig.
Vers A.+ B. og omkvæd C. + D.
Sangen er meget enkel, og snart synger 
nogle deltagere med, mens andre blot lyt-
ter til melodien …

 2. VERSION   H 

Syng til! Få deltagerne med 

Du bevæger dig i omkvæd

Kan leges siddende  

 3. VERSION   H 

Du står i centrum 

Deltagerne spejler dig i omkvædet

Kan leges siddende 

Fokus: At deltagerne bliver opmærksomme 
på hvad du forestiller i omkvæd C. + D og 
begynder at spejle dig.

OBS: Du kommer til at stå det igennem, selv 
om du måsk blive genert.

Hvordan: Deltagerne sidder i en kreds, og 
du står i centrum og begynder sangen med 
vers A.+ B. Du går rundt i centrum af rund-
kredsen.
I omkvædet C. og D. laver du nogle meget 
enkle bevægelser  som et dyr, der har nogle 
tydelige og lette bevægelse at efterligne.
Efter sangen spørger du: “Så nogle af jer 
mine bevægelser?”  nogle deltagere er straks 
med: “Du var en hund!”  Du svarer deltager-
ne: ”OK, nu ved I hvad jeg prøvede at ligne en 
hund, så nu synger vi igen, og I skal lave de 
samme hunde-bevægelser som jeg gør i om-
kvædet. Er I klar ..?” Herefter tager I sangen 
en gang til med hunden.

Fokus: At få flere deltagere med, nogle i 
sangen, andre blot i rytmen.
At deltagerne bliver opmærksomme på 
bevægelserne i omkvæd C. + D.

OBS: Det kan godt tage lidt tid før delta-
gerne synger med – bliv ved – og blæs på, 
om du kan synge “smukt” eller ikke er helt 
“rytmefast”.

Hvordan: Deltagerne sidder i en kreds og 
hører sangen sunget af dig. 
Du er opmærksom på om nogle synger med 
i vers A.+ B.
I omkvædene springer du ind i midten og 
bruger dig selv i omkvædet og synger:
C: ”Her ser vi Lars, som han står, og som han 
sidder og som han står” (langsom tempo)
D: ”Og som Lars, han stå og som han sidder 
... og som Lars, drejer sig i dansen” (stigende 
tempo).
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RÆVEN RASK OVER iSEN 
 – en sangleg i HandiLeg

 4. VERSION   H	H 

Én af deltagerne i centrum 
– som deltagerne spejler 

Kan lege siddende 

 5. VERSION   H	H	H 

Gang eller danse-løb rundt i kreds 
om én deltager i centrum

Dynamisk 

Fokus: At deltagerne får lyst til at komme 
ind og vise en figur i omkvæd C. + D og alle  
spejler deltageren i centrum.

OBS: Vær klar til at hjælpe, de fleste bliver 
lidt generte i al den sang og opmærksom-
hed – men også lidt stolte. 

Hvordan: Deltagerne sidder eller står i en 
kreds. Du går ind i midten af rundkredsen 
og spørger, om der er en af deltagerne, som 
vil være i centrum – måske sammen med 
dig.
 Alt efter hvem der melder sig, kan bevæ-
gelserne være siddende eller stående, det 
kan være som yndlingsdyr, sportsgren eller 
superhelt.
 Du begynder sangen vers A. + B. og støt-
ter deltageren i bevægelserne, hvis det er 
nødvendigt ved omkvæd C. + D.

Bagefter spørger du de øvrige deltagere, 
om de kunne se hvad det var, deltager og 
du forestillede. Du svarer: ”OK, så ved I hvad 
vi prøvede at forestille, så nu synger vi igen, 
og I skal lave de samme bevægelser som vi gør 
i omkvædet. Er I klar ..?”
 
Herefter er det en ny deltagers tur til at stå 
i centrum. Måske skal du ind og hjælpe del-
tageren med at finde på bevægelser, et dyr, 
en sportsgren eller karakter. 
 Hvis bevægelserne ikke er noget meget 
karakteristisk, kan det hjælpe, at du for-
tæller alle deltagerne i kredsen: ”Kim her i 
midten af kredsen vil vise os en Krokodille. Vi 
skal synge krokodillens vise – er I klar?”

Fokus: At deltagerne får danset sig var-
me rundt i kredsen i vers A. + B. og spejler 
figuren  i omkvæd C. + D som deltageren i 
centrum viser.

OBS: Vær klar til at hjælpe, de fleste bliver 
lidt generte i al den sang og opmærksom-
hed – men også meget stolte og glade.

Hvordan: Du er med i kredsen af deltage-
re, hvor alle holder hinanden i hænderne 
og bevæger sig rundt. Én deltager står i 
centrum og har valgt sin bevægelse (dyr, 
sportsgren, superhelt), som er annonceret 
ud til alle i kredsen.
 I vers A. + B. går/ danse-løber deltagerne 
rundt i kredsen.
 I omkvæd C. + D. stopper deltagerne i 
kredsen op, vender sig mod centrum og 
afspejler den, som er i centrum.
 Efter omkvæd skiftes til en ny deltager i 
centrum.
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FiSKESANGEN 
 – en sangleg i HandiLeg Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 

Fiskesangen er  en sangleg, som er meget 
værdsat i HandiLeg. Fiskesangen er let at 
sætte i gang, fordi den er så enkel. Den fun-
gerer som opvarmning, skaber kontakt, og 
man lærer hinandens navne at kende. 
 Fiskesangen foregår ved, at alle deltage-
re står i rundkreds og synger med i de tre 
meget enkle vers. På skift kommer én af 
deltagerne ind i centrum af rundkredsen. 
Eller man kan lege en anden version, hvor 
flere og flere deltagere kommer ind i cen-
trum, indtil alle er med i midten. 
 Nogle nyder at stå i centrum og høre at 
alle synger. Andre vil have behov for hjælp 
til at være genstand for al opmærksomhe-
den – vær klar til at træde til.
 Fiskesangen med HandiLeg på Nordfyns 
Højskole 2017. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=gtqFO_FrQM4&t=28s

Tekst til Fiskesangen – melodi: 
Når vi sejler op og ned.

Vers: A: “Bølger, bølger, bølger, bølger” (i vug-
gende tempo)

Vers: B: ”Når vi sejler op og ned, ser vi fisken 
svømme ” (i roligt, vuggende tempo)

Vers: C: “Ære være vi er her, Lars, Lars hvem 
vælger du?” (i roligt, vuggende tempo)

Dans til Fiskesangen 
Deltagerne står/ sidder i rundkreds med 
hinanden i hænderne.
 Én deltager står i centrum og spiller fisken.
I vers A:  Alle står/ sidder i rundkreds, hol-
der hinanden i hænderne og svinger i takt 
med bølgerne.

I vers B:  Alle går eller danse-løber i rund-
kreds i bevægelse rundt om fisken (eller 
sidder og svinger armene i takt)
I vers C: Alle i kredsen stopper op, og alle 
ser på fisken i centrum.
Herefter udvælger Fisken én ny deltager til 
at stå i centrum af kredsen – som ny fisk. 
Alle hører navnet på den nye fisk i centrum, 
og synger navnet på vedkommende i næste 
runde.
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FiSKESANGEN 
 – en sangleg i HandiLeg

 1. VERSION   H 

At høre en ny sang og melodi 

 

Fokus: At blive nysgerrig på sang og melodi.

Hvordan: Deltagerne sidder i en kreds og 
hører sangen sunget af dig.
Vers A.+ B. + C. står du i centrum som fisken.
Sangen er meget enkel, og snart synger 
nogle deltagere med, mens andre blot lyt-
ter til melodien …

 2. VERSION   H 

At få rytmen ind i melodi  

 3. VERSION   H 

Stående sang og rytme er kraftigere 

Fokus: At få en kraftig fælles rytme i sang 
og melodi. At få bevægelsen helt ned i fød-
der og knæ.

Hvordan: Du og deltagerne står i en kreds, 
borger i kørestol i mellem de stående. 
 Én deltager er fisken i midten af kredsen.
Du beder alle om at tage hinanden i hæn-
derne, og du fortæller en lille historie: “Da 
jeg så ud over vandet kunne jeg se en lille fi-
skerbåd. Båden vippede og vippede på bølgen 
den blå ...”. Idet du siger “vippede”,  svinger 
du deltagernes arme ved siden af dig i takt 
med bølgerne (nogle gange må du sige “vip-
pede” mange gange, indtil alle er med).
 Da de fleste deltagere står op, giver 
version 3 en kraftigere rytme. Vip med i 
benene, mens armen svinger – det gør også 
sangen kraftigere.
 Når alle svinger i takten, begynder du at 
synge for i vers A.+ B. + C.
 Efter vers C. vælger deltageren i midten 
af kredsen en ny til at være fisk.

Fokus: At få en fælles rytme i sang og melo-
di. At være social og vælge en ny til at være i 
midten. At vente på tur.

Hvordan: Du og deltagerne sidder i en 
kreds, én deltager er fisken i midten af 
kredsen.
 Du beder alle om at tage hinanden i hæn-
derne, og du fortæller en lille historie: “Da 
jeg så ud over vandet kunne jeg se en lille fi-
skerbåd. Båden vippede og vippede på bølgen 
den blå ...”. Idet du siger “vippede” , svinger 
du deltagernes arme ved siden af dig i takt 
med bølgerne (nogle gange må du sige “vip-
pede” mange gange indtil alle er med). Når 
alle svinger i takten, begynder du at synge  
for i vers A.+ B. + C.
 Efter vers C. vælger deltageren i midten 
af kredsen en ny til at være fisk. 
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FiSKESANGEN 
 – en sangleg i HandiLeg

 4. VERSION   H 

Hvilke bølger er vi?  

Fisken vokser med flere og 
flere deltagere 

Fokus: At være social og i kropskontakt 
med andre i længere tid. At deltagerne får 
lært hinandens navne. At man er kropslig 
fantasifuld.

Hvordan: Du og deltagerne står i en kreds 
med hinanden i hænderne, brugere af 
kørestol imellem de stående. Alle i kredsen 
aftaler hvilket hav bølgerne kommer fra – 
er det rolige eller vilde bølger? Varme eller 
kolde? En sø eller Vesterhavet?
 Én deltager er fisken i midten af kredsen, 
og skal nu svømme i bølgernes hav.
 Du synger for, og alle stemmer i vers A. + 
B. + C.
 Efter vers C. vælger fisken sig en makker 
blandt deltagerne – så nu er de to i mid-
ten. Den nye er forrest som fiskens hoved 

– mens den første er bagerst som fiskens 
hale og holder den nye på skulderen.

For hver runde vælger bølgerne et nyt hav, 
og fisken vokser med én deltager – et nyt 
hoved. Samtidig bliver rundkredsen sta-
digt mindre, hvilket er sjovt og giver en del 
uformel kropskontakt både hos fisken og i 
rundkredsen. 

Mod slutningen er rundkredsen for lille, 
men den store fisk kan svømme under den 
bro, som de to sidste deltager i kredsen kan 
danne med deres arme. 
 Den deltager, som står tilbage til sidst, 
efter at alle andre er blevet en del af fisken, 
bliver udnævnt til FISKEREN, og får stor 
applaus fra alle!
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4.22HATTE-SANGEN 
 – en sangleg i HandiLeg

Hatte-sangen er en sjov sangleg, som syn-
ges en del i HandiLeg. Legen fungerer som 
samlingspunkt og springbræt til fantasi, 
drømme og samtale om rejser.
 Hatte-sangen foregår ved, at alle delta-
gere sidder eller står i rundkreds og synger 
med i de tre meget enkle vers og de tre 
omkvæd. På skift kommer én af deltagerne 
uden for rundkredsen efter at havde valgt 
sin rejse-hat.
 I HandiLeg bruges en række meget for-
skellige hatte, som viser hvilket land man 
har besøgt, et erhverv man har eller en fan-
tasi man drømmer om. Deltagerne vælger 
hatte på skift, ser sig i spejlet, og fortæller 
de øvrige lidt om deres rejse, deres fantasi 
eller drømme, som hatten fører med sig.
Hatte-sangen er nem at sætte i gang, fordi 
den er så enkel, og de fleste synes det er 
sjovt at klæde sig lidt ud. Husk et solidt spejl.
 Hatte-sangen melodi: (melodi: Først 
kommer sommeren, så kommer vinteren) 
Danish folkdancemusic, link er altså ikke fra 
HandiLeg. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=d8xKyyC86Fs

H

Kompleksiteten af versionerne er:

 H = helt enkelt  

H	H	 = medium  

H	H	H = kompleks

Egnet for borger i kørestol og rollator: 
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HATTESANGEN 
 – en sangleg i HandiLeg

Vers A. + B.:  Alle i rundkreds, holder hinanden 
i hænderne, og sidder på stole eller går rundt 
mens de synger. Lars med sin bowlerhat går 
den modsatte vej rundt, uden for kredsen.
Omkvæd C.:  Alle i kredsen stopper op og 
løfter armen op som dører. Lars stopper og 
mimer, at han går op ad trapperne og tørrer 
sig på måtterne.
Omkvæd D.: Lars går ind i midten af rund-
kredsen og bukker dybt for fruen (letter på 
Bowlerhatten). Alle i kredsen bukker tilbage.
Omkvæd E.: Lars mimer, at han gå ned køk-
kenet og tager en kop kaffe. Til sidst vælger 
Lars en sig en ven. Den nye deltager, som 
skal ud at rejse.

Tekst til Hatte-sangen – melodi: 
Først kommer sommeren, så kommer vinteren.
Vers: A: “Først kommer sommeren, så kom-
mer vinteren” (i rask gang tempo):
Vers: B: ”Så kommer Lars hjem fra England ” (i 
rask gang tempo)
Omkvæd C: “Lars gå op af trapperne, tørrer 
sig på måtterne” (i roligt tempo):
Omkvæd D. “Lars går ind i stuen, hilser pænt 
på fruen” (roliger tempo):
Omkvæd E. “Lars går ned i køkkenet, tager 
en kop kaffe og finder sig en ven” (helt roligt 
tempo)

Dans til Hatte-sangen: 
Deltagerne står/ sidder i rundkreds med 
hinanden i hænderne.
 Én deltager, Lars, står uden for kredsen 
med sin hat på, en bowlerhat, som kunne 
symbolisere, at man kommer fra England.

Den deltager, som er valgt af Lars, går hen 
og vælger sig en hat – måske en pirathat 
eller en disko-kasket med glimmer, hvis 
deltageren har været til fest … så synger vi 
om det!
 Hatte-sangen fortsætter til alle, der har 
lyst, har valgt en hat, og er kommet hjem 
fra deres rejse, deres erhverv eller fantasi 
/ drøm. Det giver anledning til meget sjov, 
efterhånden som alle sidder i rundkredsen 
med hatte, kasketter, hvide høje kokkehuer 
og knaldgule sikkerhedshjelme på.
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Håndbog i HandiLeg beskriver tyve lege til 
HandiLeg. I hver legebeskrivelse står der 
hvilke redskaber du kan have gavn af i din 
instruktion af legen. 
 Hvis du ikke har de redskaber jeg skriver 
om, så find på nogle andre redskaber. Lad 
dig ikke begrænse af mine anbefalinger.
Redskaberne kan det købes samlet som en 
Legetasken til HandiLeg og leveres fra Ger-
lev Center for Leg & Bevægelse.

REDSKABER til HandiLeg  
– du kan få brug for

Legetasken indeholder:    
             
l Kegler i skålform, rød, blå, hvid, gul: 40 stk.
l Tørklæder, blå, rød, gul, grøn: 8 stk.
l Skum-rør (rørisolering fra byggemarkedet): 8 stk.
l Tykke tov á 10 m.: 1 stk.
l Tykke tov á 5 m.: 1 stk.
l Lange sjippe-buetove á 8,5 m.: 2 stk.
l Kort sjippetove m. håndtag:  4 stk.
l Dag & Nat-skive: 1 stk.
l Tøndebånd i to størrelser (4 x rød, 4 x blå): 8 stk.
l Balance-brædder + klodser (to med vippekant):  3 + 10 stk.
l Slå Munk: Kastekæppe + ”Munk” med hårtop: 16 + 1 stk.
l Kubb/Kongespil: Klodser + ”Munk” med hårtop: 10 +1 stk.
l Ærteposer, 4 farver: 16 stk.
l Stor Jumbo-Bold (grøn) til at kaste og gribe, ikke til fodbold på asfalt og fliser: 1 stk.
l Blå skumbold: 1 stk.
l Rød skumbold: 1 stk.
l Fodbold (orange) til al boldspil på græs, asfalt og fliser: 1 stk.
l Hinkesten: 1 stk.
l Vejkridt: 1 stk.
l Håndpumpe til bolde: 1 stk.
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