
	  
	  
	  
Leg	  barnet	  ind	  i	  legen	  	  
Fysisk-‐psykisk-‐socialt	  	  
	  
	  
	  
	  
Tampen	  brænder/	  
skattejagt	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Hvad handler konceptet om? 	  
	  
leg barnet ind i legen er et koncept, hvor 
man tager det udsatte eller ekskluderede 
barn og opbygger en leg rundt om det, i 
stedet for at opfordre barnet  til at ”banke 
på” de andres lege, hvor det så kan blive 
udsat for en masse nej´er. at lege barnet 
ind i legen er derfor en pædagogisk 
indsats hvor man opbygger lege med 
barnet, som andre børn så kan koble sig 
på efterhånden. det er således en 
indsats til at fremme barnets sociale 
sundhed og trivsel.  
 
WHO definition på sundhed 
 
"Sundhed er en tilstand af fuldstændig 
fysisk, mental og social velbefindende og 
ikke blot fravær af sygdom eller 
svækkelse" 
 
Fysisk  
 
Når	  man	  kigger	  på	  hvad	  det	  gør	  for	  
barnets	  fysiske	  sundhed,	  så	  kan	  man	  i	  
visse	  aktiviteter	  udfordre	  børnene	  i	  nye	  
bevægelser	  som	  fx	  at	  hinke	  i	  stedet	  for	  at	  
løbe	  eller	  gå	  baglæns	  i	  stedet	  for	  forlæns	  
osv.	  Det	  	  er	  dog	  vigtigt	  hele	  tiden	  at	  være	  
bevist	  om	  barnets	  vanskeligheder	  så	  man	  
ikke	  for	  det	  ekskluderet.	   
 

Psykisk 
 
Som der stod i starten er at lege barnet 
ind i legen et koncept der tager 
udgangspunkt i det udsatte eller 
ekskluderet barn og er en måde at 
opbygge åbne aktiviteter omkring et 
enkelt barn. Det gør at man skåner 
barnet for at gå på spørge runde i de 
andre børns lege og blive afvist eller på 
anden måde ekskluderet. Det vil derfor 
være med til at opretholde barnets 
selvtillid og trivsel. 
 
Socialt  
 
Børn vokser op i en kultur præget af leg 
og samvær i forskellige fællesskaber. I 
fællesskaberne skal barnet kunne 
deltage og bidrage med noget til 
fællesskabet og undgå at blive holdt 
udenfor eller komme til at gøre sig selv u 
attraktiv for de andre . Børn er 
afhængige af at kunne trives socialt, for 
det er i det sociale miljø omkring dem, at 
de henter bekræftelse, anerkendelse 
målet er derfor at samle børnene til en 
fælles leg for at styrke sociale forhold og 
måske skabe nye lege fællesskaber. 
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