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Leg ses som antropologisk konstans, men også som flydende betegner. I et diakront perspektiv
finder vi forskellige begrebsforståelser af kultur, leg og legekultur. Det gælder for både den
antikke og moderne diskussion af, hvordan man kan positionere legen mellem natur og kultur,
mellem arbejdstid og fri tid, at man samtidig har diskuteret en positionering af barnet mellem
det dyriske og det dannede.
I det 21. århundrede begrebsliggør forskere legekultur som en betegnelse for både et særligt
relations- og et særligt betydningssystem, en æstetisk formgivet kulturel praksis blandt (især)
børn og unge. Med begrebet ’den kultiverede leg’ peges der ikke på en dualitet, men på en
kompleksitet.
Heroverfor ser vi, hvordan lære- og handlingsplaner for børn og unges dannelse og uddannelse
sættes på den politiske og pædagogiske dagsorden, hvilket betyder, at legen vurderes ud fra dens
nytteværdi eller merværdi i et læringsperspektiv. Legen er i denne optik ikke et frirum, men et
læringsfremmende styringsinstrument.
Gennem en begrebsmæssig undersøgelse og komparation af nutidige legeforståelser spørges ind
til, hvordan forskning i ontologiske og epistemologiske grundlagsforståelser af legekultur kan
indgå i en (nødvendig) dialog med de social-, kultur- og læringspolitiske forståelser og
strategier? Endvidere spørges ind til, om begrebet deltagelseskultur er det nye sort inden for
feltet, når leg ikke længere er bundet til et fysisk møde, men også og udpræget finder sted som
medieret interaktiv kommunikation fx mellem computerspillere? Er legekultur prototypen på
deltagelseskultur?
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