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Den legende organisation - når livet leger med os beskriver, hvordan to vidt forskellige organisationer - den
store internationale virksomhed LEGO og den mindre nonprofit organisation SUS - har bragt legen i spil.

Ann Charlotte Thorsted viser, hvordan leg kan understøtte innovation, læring, kommunikation, samarbejde
og det gode arbejdsliv. Bogen giver desuden en række praktiske anvisninger på, hvordan man selv som leder,

ansat, konsulent eller underviser kan få mere leg ind i hverdagen.

Legen er og har altid været nøglen til menneskets udvikling. Når vi leger, træder vi ind i en anden tid, et
anden rum, hvor det ikke længere er urets tid og den effektive arbejdslivstænkning, der gør sig gældende. I
stedet er det livets egen rytme, der forbinder os med hinanden, skaber glæde, kreativitet, fornyet energi og et

dybfølt engagement. I legen er vi ikke længere på ydersiden af verden, men i kontakt med livet selv og
hinanden på en kærlig og tillidsfuld måde.  
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