
Arbejdsark fra bogen Alle sammen

Bilag 22: Legegrupper – struktur

Afholdelse af legegrupper i indskolingens klasser er med til at skabe et sammen-

hold i den enkelte klasse. Et sammenhold, der gerne skulle medvirke til en større 

forståelse for hinanden og derved flere deltagelsesmuligheder, fordi der er flere 

fleksible fællesskaber. 

Legegrupper har deres værdi i kraft af, at alle fra klassen er med i dem, og fordi de 

går på tværs af køn. Børnene oplever hinandens hjem, og de leger sammen med 

nogen, de måske ellers ikke naturligt ville lave legeaftaler med.

Klassens forældre lærer desuden hinanden bedre at kende, når de mødes over 

en kop kaffe/te i mindre grupper og igen på tværs af børnenes køn. Det bliver 

derved nemmere at tage fat i/ringe til hinanden og tale sammen, hvis der opstår 

problemer mellem børnene, og på denne måde løse konflikter, mens konflikterne 

endnu er små. 

Tips til, hvordan man gør:

•  Legegrupper har en størrelse på fire-fem børn, gerne på tværs af køn, men al-

drig med kun én dreng eller pige i en gruppe. 

•  Legegrupper bør sættes i system, så børnene så vidt muligt efter fem-seks om-

rokeringer har været i gruppe med alle i klassen. 

•  Legegrupper svarer til at have tre-fire skolekammerater hjemme at lege i stedet 

for blot én eller to.

•  Legegrupper skal ikke gøres fancy, hverken med hensyn til traktement eller 

underholdning –  altså ikke ligne en fødselsdag i miniformat.

•  Lad børnene lege, og vær klar til at assistere, hvis noget går galt. Hav eventuelt 

et par ikke-kønsrelaterede ideer til leg klar i ærmet.

•  Børnene behøver ikke at lege sammen alle fire-fem stykker på en gang, men 

ingen må holdes udenfor – naturligvis.

•  Legegrupper af et par timers varighed er sikkert passende, for lang tid gør det 

bare sværere at få det til at lykkes, og det bliver mere uoverskueligt for de voks-

ne.

•  Legegrupper afsluttes med et lille traktement for de forældre, der henter – det 

behøver blot være af en halv times varighed.

•  Legegrupper kan mødes i weekenden, hvor forældrene selv både bringer og 

henter. 
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•  Legegrupper kan mødes i hverdagen, hvor man henter børnene efter skole, eller 

går en runde forbi klassens forskellige fritidshjem og derefter hjem. Afholdes 

legegruppen på en hverdag, vil det ofte være nemmere at få alle med.

•  Forældre opfordres derfor til at bestræbe sig på at invitere til legegruppe. Det 

betyder meget for det enkelte barn, at gruppen besøger netop deres hjem. Men 

lad være, hvis der en overgang ikke er overskud til det.

•  Forældre opfordres til ikke at se skævt til de forældre, der ikke har overskud. 

Fokusér i stedet på, at man gør det for sit eget barns skyld.


