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Bogen ”Så leger vi lige..”  
indeholder syv fortællinger, der 
sætter fantasien i gang og 
lægger op til fælles leg.

Historierne
De syv fortællinger er beregnet til 
højtlæsning af en voksen. Større børn 
kan selv læse højt for hinanden. 
I e-bogen er der link til oplæsning 
af historierne.

Efter hver fortælling 
forklares specielle ord og 
begreber i et lille afsnit.
Historierne berører emner, 
der kan tales videre om.

Legene
Til hver fortælling er knyttet 
en fælles leg. 
Legene er beskrevet i bogen, 
og reglerne kan også ses på 
små instruktive film.
Det er derfor let at komme 
hurtigt i gang med at lege.

LegLige.dk
Hjemmesiden LegLige.dk 
indeholder de små film samt 
forslag til aktiviteter, der pas-
ser til. Alt er gratis undtagen 
bøgerne.

På LegLige.dk kan man dele 
sine erfaringer og ideer 
og samtidig hente 
inspiration fra andre.

God fornøjelse 
med materialet

ISBN
978-87-986180-9-6

ISBN (e-bog)
978-87-93380-00-4

Kampagnepris

Kun 85,-  
vejl. pris 145,-

Produktblad
”Så leger vi lige..”

7 små instruktive film om legene samt 
ekstra materiale er frit tilgængeligt på 
www.LegLige.dk

 ”Så leger vi lige..” fås også som e-bog til brug på fx. whiteboard og mobil. 
E-bogen har adgang til oplæsning af fortællingerne. Der er selvfølgelig også filmlinks.

TILBUD 
GRATIS e-bog

ved bestilling af min.
6 bøger

kun på www.LegLige.dk

e-bog med tale

145,-  
CD eller download 
til brug på skolen

E-bogen
E-bogen er en PDF-fil med links.

Nu som e-bog med stemme

http://leglige.dk/bestilling/
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Læsning og leg i undervisningen
Bogen indeholder syv fortællinger, med syv tilhørende 
lege. Intentionen med bogen er at legene integreres i 
undervisningen, efter den tilhørende historie er læst.
Det fungerer rigtig godt, da det skaber stor sammen-
hæng mellem den stillesiddende læsning og den 
aktive leg. Dette bevirker også, at eleverne får brændt 
overskydende energi af, hvilket hjælper på deres 
koncentrationsniveau i den fortsatte undervisning. 

Det er nyt for mig at kombinere læsning og leg på 
denne måde, men jeg synes det giver mulighed for 
at skabe et differentieret læringsmiljø, hvor de 
aktive/urolige børn får mulighed for at deltage på 
lige fod med resten af klassen. Bogen vil derfor 
også være aktuel til Understøttende Undervisning, 
da historierne og legene netop kombinerer faglig 
læring med aktiv leg. Dette lever også fint op til den 
ny skolereforms målsætning om at skabe en mere 
varieret skole.

Bogen kan bruges med mellemrum i den daglige 
undervisning, men vil også fungere fint til en løs time 
med en vikar. Som hyggeoplæsning for en mindre 
gruppe børn i SFOen med efterfølgende leg er den 
lige så velegnet. Gennem historien skabes en særlig 
stemning og forståelse blandt børnene, der viderefø-
res i legen.

Fællesskab gennem lege
Legene er fælleslege. Nogle er gamle velfungeren-
de klassikere, som fx. Ståtrold, mens andre er mere 
ukendte. Blandt de børn, jeg har beskæftiget mig 
med, er legene blevet rigtig populære og leges ofte 
helt spontant. Det giver god motion i det daglige, og 
samtidig får børnene styrket deres sociale kompe-
tencer gennem legene og de fælles regler, der skal 
følges. 

Legenes regler er meget simple at sætte sig ind i, 
og de tilhørende legeinstruktioner i videoerne er 
ganske korte og i et sprog, så de fleste børn forstår, 
hvad legene går ud på. Bogen og dens instruktioner 
er meget brugervenlige og kommunikerer til en bred 
aldersgruppe.

Bogen er illustreret af Jakob Korsgaard Berg, der til 
hver fortælling skaber en unik ramme med sine enkle, 
humoristiske streger. Peter Randorffs finurlige tekster 
slutter som regel med et lille tvist og giver fortællin-
gerne en overraskende slutning eller pointe uden at 
være moraliserende. 

E-bog og ekstramateriale
Bogens tilhørende instruktionsvideoer og 
indtalingen på e-bogen er fortalt med malende 
fortællerstemmer, der giver en hyggelig stemning, 
og en god forståelse for legen. 
E-bogen egner sig til brug på whiteboard i klassen 
eller på mobiltelefon, fx. hvis klassen er på tur. 
Oplæsning kan vælges i starten af hver fortælling. 
Det gør at e-bogen også kan bruges til lyttelæs-
ning. Hver historie varer ca. 5 minutter.
De små instruktive film om legene tilgås direkte 
med et klik. Både film og oplæsning kræver net-
adgang og lyd.

På LegLige.dk findes ideer til at arbejde videre 
med de syv fortællinger. De foreslåede aktiviteter 
har et bredt sigte og kan bruges både i undervis-
ningen og som fritidsaktiviteter. 
Der er små hints til hvordan, temaerne fra historier 
og lege kan kobles sammen med dansk, matematik, 
natur/teknologi samt livsfilosofi og etik i kristen-
domskundskab. Her ligger også de syv små videoer 
om reglerne for de enkelte lege. Hver film varer 
ca. et minut.

Både videoer og ekstramateriale ligger frit 
tilgængeligt på nettet. E-bogen og bøgerne 
med fortællingerne er det eneste, der skal købes.

Jeg sidder med en lækker, lille ny bog i hånden. ”Intentionen med bogen er at kombinere fortælling 
og leg. Ved at sætte fantasien i gang med en historie bliver legen mere levende”, skriver forfatterne 
Peter Randorff og Jakob Korsgaard Berg.

Bogen er egnet til brug i indskoling og SFO, men vil også være egnet til elever på mellemtrinnet,  
som vil finde legene underholdende og udfordrende. Her vil det være oplagt at bruge et klassesæt 
fra skolebiblioteket og lade børnene oplæse en af fortællingerne på skift inden den fælles leg.

Det legende menneske

Det er vigtigt med en bog som denne i en tid, 
hvor det er let at glemme hvilken magi, der 
ligger i at lege - helt uden tanke for andet 
end legens univers. Læring gennem leg er 
en essentiel vej til at skabe en mere varieret 
og positiv skolegang for vores børn.

Nina Camilla Rudbeck
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