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For at fodbold skal være sjovt.
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It is thus incumbent on the parents, teachers, and pediatricians, to be cognizant of this age-relative-
to-grade gradient when evaluating a child, particularly one born in the fourth quarter. Otherwise, 
we run the risk of treating some kids as problematic when all they’re doing is living and breathing
their age.
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Energien fra E-Sport: 
spil, leg og ritualer

Bo Kampmann Walther, DBU, 02.03.19





Kan man løfte det her over i fodbold for børn 
og unge?
Hard fun

Ritualerne

Arenaen

Publikums-boom





Magien i Game-Play

• LEG => Væren

• SPIL => Progression

• Legen er en forhandling
• I legen laver man reglerne – legens rum er approprierende (den kan ske 

overalt; legen koloniserer verden, men på en venlig, inkluderende måde)

• Spillet er en udvikling
• I spillet er reglerne der allerede; der er sat en ramme – nu gælder det om at 

nå målet



Når man er i legens og spillets 
univers, er man i en magisk 
cirkel

• Åh, det er fedt at være dérinde ...!





Heidegger på stoffer: Hvis nu han talte om 
spil og leg og gameplay ...?

Game / Play - Dasein



At flytte magien – ”... og Messi dribler, han 
skyder ...”
• Fra fodbold på gaden til Bernabéus projektørlys

• Fra computerspil på drengeværelset til World Esport Games

• Legen kommer altid med et ”kommentarspor”, der simulerer 
professionaliseringen – det er derfor, legen både er ”jomfruelig” og 
”besmittet”.

• Kunsten er at fastholde driften efter at ville SPILLE EFTER REGLERNE 
og samtidig FASTHOLDE NÆRVÆRET

kroppen reglerne arenaen
"det 

politiske"



Udfordringen ved at bo i Grundtvig-Land ...
• Vi skal passe på med at sætte et politiserende skot mellem ”leg” (åh, salig 

grundtvigianske frihed) og ”spil” (uha, så er vi allerede på vej mod en 
kapitalisering af fri vilje og en gennemkommerciel verden, uhadada!)

• FOR ”SPILLET” ER ALLEREDE EN DEL AF DEN VERDEN OG DE RITUALER, 
SOM ”LEGEN” SIMULERER (hvad enten, det er i baghaven med Messi-
wannabees, eller i teenageværelset, hvor der drømmes om Counter-Strike 
for fulde hammer med 100.000 tilskuere og bunker af dollars)

• FORDI:
• Legen TILTRÆKKER (pga magien)

• Spillet FASTHOLDER (pga rammen og reglerne)
• Det forstår børn intuitivt – voksne har svært ved at se det ...




