


Sådan 
lærer du 
børnvit e
lege 
Med slåskultur og 
kamplege kan drenge og 
piger lære at sætte ram
mer for deres vilde lege, 
så de bruger kræfterne 
på en forsvarlig måde. 
Den vigtigste regel er, 
at de skal stoppe, når 
en siger stop, fortæller 
idrætspædagog. 
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B
ørn elsker at lege riddere, sørøvere

og superhelte, og det kan man 

bruge til at lære dem at tumle, kæmpe 

og bruge kræfter på fair vis. 

»Nogle tror, at kamplege er lig med

brydelege, men man kan også kæmpe 

i lege, hvor man ikke rører hinanden. 

Men mange børn er nu glade for at 

bryde og fægte,« siger idrætspædagog 

Lise Steffensen, der gennem sit firma 

Tigertræning underviser blandt andre 

pædagoger i kamp, leg og bevægelse. 

Kamplege får pulsen op, og det er ikke 

kun drenge, som synes, det er sjovt at 

bruge kroppen. 

»Det er en udbredt misforståelse, at

kamplege kun er for drenge. Piger elsker 

også en vild svingtur og at hoppe op på 

ryggen af en voksen. og når de fægter, 

koordinerer de deres bevægelser så 0ot, 

at de næsten får udfald og parader til at 

ligne en dans,« siger Lise Steffensen, 

der har skrevet bogen 'Plads til de vilde 

lege', hvor hun giver eksempler på lege 

i forskellige kategorier. 

Lise Steffensen har arbejdet med 

kamplege i 11 år. Interessen blev vakt, 

da hun var ansat i en børnehave, hvor 

en ung kollega lavede rollespil. Det var 

børnene meget optagede af. 

»Børn er tiltrukketaf det, derudvikler 

dem, og det er lidt farligt at arbejde med 

egne styrker og aggressioner. Det drager 

dem at skulle spænde musklerne, bruge 

kræfter og mærke modstand,« siger hun. 

Kamplege træner børnenes sanser, 

balance, motorik, koordination og 

styrke. Samtidig lærer de at passe på sig 

selv og på hinanden. Det gør de bedst, 

når legene foregå i et trygt miljø, hvor 

børnene respekterer hinanden som 

modstandere. 

»Hvis et barn farer til angreb, bliver

det andet barn forskrækket, så man skal 

først spørge, om man skal kæmpe med 

hinanden. Men den allervigtigste regel 

er, at hvis en siger stop, så stopper man. 

De fleste slåskampe opstår, fordi den ene 

ikke stopper, men bliver vred og fortsæt

ter, så pædagoger skal lære børnene at 

mærke efter, hvornår en kamp er for 

sjov, og hvornår den er for alvor,« siger 

Lise Steffensen. • 
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Derfor skal børn lære at kæmpe 
Det er sjovere at løbe. hvis man er en superhelt, som er 
lige ved at fange en skurk, og at kravle. hvis man er en 
farlig løve. Men børn får et langt større udbytte af de 
vilde lege: 
• De lærer at kæmpe ærligt og hensyns-fuldt.
• De lærer at koncentrere sig. for ellers taber de 

kampen. 
• De lærer at aflæse modstanderen: Er han sur? Skal jeg 

angribe eller vente og se, hvad han laver? Finder han 
nye kræfter? Eller giver han snart op? 

• De får respekt for modstanderen og lærer at trække 
sig i tide.

• De lærer kamplege og deres variationer at kende. 
• De lærer at regulere og dømme en kamp. 
• De træner styrke, smidighed. balance. koordination 

og kondition
• De får kropserfaringer, som fører til erkendelser om 

deres kunnen og deres grænser.
• Børn, som aldrig får lov til at kæmpe, kender ikke

deres egen styrke og kan derfor ikke afstemme den,
når de møder modstand.

Forskel på at kæmpe og at slås 
Børnene og også de voksne skal lære at skelne mellem 
at slås og at kæmpe. Mens man slås mod hinanden, 
kæmper man med hinanden. 

At kæmpe 
En kamp er for sjov. 
• Deltagerne vælger selv at være med og vælger selv 

modstander. 
• De er enige om reglerne for kampen. 
• De kan til enhver tid trække sig ud af kampen. 
• De bruger kræfter. men passer samtidig på hinanden 

og slår ikke med knytnæver eller forsøger at skade 
hinanden. 

• Hvis en deltager er bange. vred eller ked af det. 
stoppes kampen straks. 

At slås 
At slås er for alvor. 
• Deltagerne vælger ikke altid selv at være med. men 

kan pludselig blive angrebet. 
• Modstanderen er ikke altid selvvalgt. 
• Der er ikke aftalt regler. og det kan være svært at få 

stoppet slåskampen.
• Deltagerne slår. for at det skal gøre ondt. 
• Der er ofte en. der er meget vred, og en anden, som

er bange. 
• Ofte er begge parter kede af det bagefter. 
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