
Et tværgående kompetenceforløb for det danske pædagogfelt, der udvikles i og med praksis.
Sammen går vi på opdagelse i legende tilgange til børn og unges trivsel, udvikling og læring

LEG FOR DIG



HVAD ER LEG FOR DIG?

HVAD ER  ‘LEG FOR DIG’?

For at lykkes med dette, inviteres hele pædagogfeltet med til at deltage i et udviklings- 
og kompetenceforløb, der finder sted i praksis – og med praksis. 

Her får medarbejdere adgang til en platform med målrettede materialer og aktiviteter, 
som bygger på legende tilgange til læring. Dem anvender de i mødet med børnene for 
at udvikle og styrke deres legefaglige kompetencer. Den viden og de erfaringer, som 
forløbet er med til at skabe, bringer de videre til debat og perspektivering i kollegiale 
grupper.

I takt med at platformen tages i brug og evalueres i praksis, så udvikles og forbedres 
materialer og aktiviteter også. På den måde sikres et relevant og vedkommende kom-
petenceforløb, der imødekommer personalets individuelle arbejdsvilkår og behov for 
praksisrelevant legefaglighed. 

Som institution kan I deltage i én af følgende perioder: Jan 2022 - maj 2022 
Nov 2022 - marts 2023 
Aug 2023 - dec 2023

Kompetenceforløbet er gratis. Læs mere om vilkår og betingelser for deltagelse på side 5.

Leg For Dig er et projekt, der vil udvikle og nytænke 
praksisrelevante efter- og videreuddannelsesforløb til 
pædagogfeltet inden for legende tilgange til børn og 
unges trivsel, udvikling og læring.



HVEM HAR MULIGHED FOR AT DELTAGE?

HVAD ER  ‘LEG FOR DIG’?

• Dagplejere

• Dagplejepædagoger

• Pædagoger

• Pædagogmedhjælpere

• Pædagogiske assistenter

• Vikarer 

• Skolepædagoger

• SFO- og klubpædagoger

• Pædagogiske ledere

Alle i pædagogfeltet, der arbejder med børn og unge i alderen mellem 0 til 15 år, kan deltage: 

DAGPLEJE

VUGGETUE

BØRNEHAVE

SKOLE

Dagplejere og dagplejepædagoger

Pædagoger, pædagogmedhjælpere, 
pædagogiske assistenter, vikarer og ledere

Pædagoger, pædagogmedhjælpere, 
pædagogiske assistenter, vikarer og ledere

Skolepædagoger, der arbejder med børn og 
unge i alderen 5 til 15 år, mens de befinder sig i 

grundskolen.

FRITIDSTILBUD
Pædagoger, pædagogmedhjælpere, 

pædagogiske assistenter, vikarer og ledere i 
fritidstilbud for børn og unge mellem 5 til 15 år



UDVIKLING
I PRAKSIS

Når vi vil skabe udvikling i 
praksis i samarbejde med 
det pædagogiske personale, 
ser vi det også som vores 
pligt at inddrage børnene og 
de unge. 
Deres perspektiv inddrages 
derfor i selve udviklingspro-
cessen såvel som i det prak-
tiske kompetenceforløb. 
Især på skole- og fritid-
sområdet får børn og unge 
dermed også mulighed for 
at designe legende tilgange 
til egen læring. 

INDDRAGELSEN AF 
BØRN OG UNGE

ET LEGENDE
FORLØB

Projektet har en ambition om at blive tænkt ind 
i de allerede eksisterende lokale fokusområder, 
så det kan bidrage til faglig relevant udvikling på 
det lokale niveau. 
Det er således et centralt princip for projektet at 
sikre lokal relevans og meningsfuldhed.
Dette gøres blandt andet ved at tage afsæt i 
såvel dagtilbudslov som folkeskolelov samt 
imødekomme de udfordringer og de behov, 
som institutionerne oplever i henhold til leg og 
legende tilgang til læring.

FAGLIG UDVIKLING
PÅ ET LOKALT NIVEAU

Danske pædagoger har allerede en meget stærk 
faglighed inden for legende tilgange til læring. 
Leg For Dig ønsker derfor at bygge videre på 
den eksisterende faglighed ved hjælp af en un-
dersøgende tilgang, hvor vi i fællesskab  udvikler 
nye efter- og videreuddannelseselementer til 
alle, som ønsker at integrere legende tilgange i 
daglig praksis og styrke deres legefaglighed.

STYRKELSE AF DEN
EKSISTERENDE FAGLIGHED

HVAD ER  ‘LEG FOR DIG’?

Én af de store udfordringer 
inden for efter- og videreud-
dannelse i pædagogfeltet er, 
at det ofte foregår isoleret fra 
den pædagogiske hverdag.
I modsætning hertil udspilles 
Leg For Dig i den eksisteren-
de pædagogisk praksis, så 
vi i fællesskab kan udforske, 
hvordan vi skræddersyr ud-
dannelsesforløb og udvikler 
kompetencer, der er praksis-
relevante for alle deltagende 
medarbejdere.

Et vigtigt kendetegn ved 
Leg For Dig er, at selve ud-
viklings- og kompetence-
forløbet er legende for alle, 
der deltager i projektet. 
Det betyder, at man åbner 
op for nye fælles forestill-
inger og veje til refleksion og 
læring, og at man lader pro-
cesser være uforudsigelige 
og båret af kvaliteter fra leg, 
dér hvor det er muligt.
Det er via denne tilgang, at vi 
sammen kan opnå ny, men-
ingsfuld og praksisrelevant 
viden.



På dagtilbudsområdet har erfaringerne fra diplom-
modulet “Leg, kreativitet og læring” vist et behov 
for viden om og kompetencer til at sætte legens 
læringspotentiale bedre i spil. 

Det er en betragtning, der bakkes op af en ny rap-
port fra DCUM, som stiller skarpt på erfaringerne 
med den styrkede pædagogiske læreplan set fra 
børnenes perspektiv. Her har 38% af de 939 ad-
spurgte 5-årige svaret, at de ikke oplever, at de vok-
sne er deltagende i legen (DCUM, 2020).  
Samtidig har både nationale og internationale stu-
dier vist, at børns læringsmotivation falder i takt 
med, at de bliver ældre (Rasmussen m.fl., 2018). 
I undersøgelserne peges der ofte på en ændring af 
skolernes læringsmiljø fra indskoling til mellemtrin 
og udskoling som forklaring på den dalende moti-
vation (Urdan & Midgley, 2003). 

I adresseringen af disse udfordringer kan legende 
tilgange til børns læring, trivsel og udvikling samt 
en styrkelse af det danske pædagogområdets ek-
sisterende legefaglighed få en afgørende betyd-
ning. 

Ligesom flere lærere har pædagoger også givet 
udtryk for, at de mangler kompetencer til at sikre in-
teressante aktiviteter for børn - særligt i forhold til 
de læringsunderstøttende aktiviteter, hvor der skal 
arbejdes med en mere legende tilgang til læring 
(VIVE 2017). 

Legen har i de seneste år vundet stigende indpas 
og anerkendelse i Danmark som indgang til læring 
for børn såvel som for voksne. Det ses blandt andet i 
dagtilbudsloven og på skole- og fritidsområdet. 

Leg For Dig ønsker at på opdagelse i legende til-
gange til læring, trivsel og udvikling inden for det 
danske pædagogområde - i direkte samspil og med 
direkte kobling til den pædagogiske praksis. 

Med projektets arbejdstilgang er der samtidig et øn-
ske om at imødekomme det behov for nytænkning 
af pædagogiske efter- og videreuddannelsestilbud, 
som Danmarks Evalueringsinstituts undersøgelse 
har dokumenteret (EVA, 2020).

EFTERSPØRGSLEN FRA PÆDAGOGISK PRAKSIS

Når vi taler om leg, legefaglighed og legende tilgange til læring 
inden for det danske pædagogfelt, så arbejder vi ud fra en 
forståelse af, at legen både er meningsfuld i sig selv, og at den 
rummer kvaliteter, der er meningdannende i andre sammen-
hænge - særligt i relation med børn og unges trivsel, udvikling 
og læring.
Læs en nærmere forklaring af interessefeltet på næste side.

HVORFOR ‘LEG FOR DIG’?



- Stig Broström, Professor emeritus i småbørnspædagogik ved DPU 

Der er behov for projekter som Leg For Dig, som tager højde for behovene i praksis og forstår, at pædagogens 
faglighed udfolder sig og skal udvikles i mødet med børnene. 

En af de store udfordringer inden for videreuddannelse i pædagogfeltet er, at den foregår isoleret fra den 
pædagogiske hverdag. Leg For Dig-projektet insisterer på, at udvikling finder sted i praksis – og med praksis. 

Legen er et af de stærkeste kendetegn i dansk pædagogisk tradition, og det glæder mig, at der nu kommer et 
initiativ, der bringer legen i spil i øjenhøjde blandt dem, der gør en kæmpe forskel for vores børn i hverdagen. 

Projektet Leg For Dig hviler på en forståelse af leg 
som værende særlig værdifuld i arbejdet med børn 
og unges trivsel, udvikling og læring.
Og mens denne forståelse hverken er ny eller bane-
brydende, så har man de seneste år set en stigende 
interesse for legens kvaliteter og betydning i dansk 
pædagogisk og didaktisk praksis. 

Dion Sommer (2020) peger på legen som en men-
neskelig urkraft og advarer mod at tæmme eller 
beskære den. Han opfordrer i stedet til, at man giver 
plads til legen, så den kan udfoldes og undersøges.
Inden for skole- og fritidsområdet bemærker Helle 
Marie Skovbjerg (2018) også, hvordan et snævert 
legesyn begrænser pædagogikkens handle-
muligheder. Hun argumenterer for, at voksne bør 
forsøge at rumme det kaos, som legen kan bevirke, 
og anerkende den skaberkraft, der er i det uforudsi-
gelige og i det vilde.
Af samme årsag er det også nærliggende for Leg 
For Dig, at børn og unges perspektiver inddrages, 
idet det netop er her, at legen skabes og udfoldes. 

Projektets kompetenceforløb anvender også i sig 
selv en legende tilgang til læring i samspil med den 
forståelse af udviklende læringsfællesskaber, som 
vi finder hos John Dewey (1938). 

Her tager læreprocessen afsæt i et fælles spørg-
smål/problem eller en interesse, som er med til at 
skabe forbindelsen i det lærende fællesskab. 
I overensstemmelse med Deweys tilgang er målet 
for Leg For Dig ikke at finde frem til en fælles mod-
el eller løsning, der fungerer for alle. Der er i stedet 
tale om at ville skabe et læringsforløb, der er tilpas-
set den enkelte institutions vilkår og profil, og som 
derved er praksisrelevant og værdifuldt på lokalt 
niveau.

Sammen skal vi blive klogere på, hvordan legende 
tilgange kan bidrage til arbejdet med børn og unges 
trivsel, udvikling og læring. Og det skal ske i og med 
pædagogisk praksis, så vi sammen kan debattere, 
undersøge og udvikle et fælles, lokalt og menings-
fuldt børne-, lege- og læringssyn. 

LEG I FAGLIGHED, FAGLIGHED I LEG

“

“

HVORFOR ‘LEG FOR DIG’?



HVORDAN & HVORNÅR?

DET KONKRETE KOMPETENCEFORLØB

HVAD KRÆVER DET AT DELTAGE?

OMKOSTNINGER

ANVENDELSE I EGEN
PÆDAGOGISK PRAKSIS

ERFARINGSUDVEKSLING OG 
FAGLIG SPARRING

Som institutution melder I jer til at anvende ma-
terialerne i den aftalte periode. Dette gælder 
for pædagogisk personale såvel som for ledere 
inden for det område, jeres institution omfatter. 

Ved deltagelse forpligter I sig til at understøtte 
og bidrage til, at der i praksis kan skabes tid og 
rum til at arbejde med læring i egen praksis og 
reflektere over denne praksis i de lokale grupper. 

Dette betyder både, at der kan arbejdes aktivt 
med læring i de lokale grupper i forbindelse 
med den eksisterende mødestruktur, og at der 
arbejdes med anvendelsen af materialerne i 

egen/fælles praksis i samarbejde med børnene. 
Det kræver naturligvis tid, rum og prioritering.

Kompetenceforløbet er gratis. 

Der er dog ikke frikøb til timer, og der gives ikke 
penge til eventuel kørsel. 

Hovedparten af kompetenceudviklingen foregår 
online og i egen praksis. 
Dog vil der for ledere og for udvalgt skole/
fritidspersonale være et mindre fysisk fremmøde 
involveret. 

Tre arbejdsgrupper, bestående af undervisere 
fra landets professionshøjskoler med hver deres 
relevante fagområde, udvikler praksisnære 
materialer og aktivteter til dagpleje, dagtilbud, 
skole- og fritidsområdet samt ledere af disse. 
Det sker i tæt dialog med repræsentanter fra 
modtagerfeltet.

Alle materialer og aktiviteter lægges på en online 
platform, som det deltagende personale tilgår 
via deres telefon, pc eller anden device.

Når platformen bliver tilgængelig, sættes pro-
cessen i den enkelte institution også i gang. 

Forløbet drives lokalt i grupper på den enkelte 
institution. Den lokale leder klædes på til at drive 
processen via kurser, som Leg For Dig står for.

Ligeledes deltager pædagogfaglige medarbejd-
ere fra SFO, klub og skole i 6 kursusdage af 2-4 
timers varighed.

De lokale grupper har til formål at skabe faglig 
refleksion, forankring og videndeling baseret på 
deres erfaringer med brugen af platformen. 
Grupperne kan med fordel tænkes ind i den 
eksisterende mødestruktur.

Man kan deltage i ét af tre kompetenceforløb, 
der hver strækker sig over 5 måneder:
• Januar 2022 t.o.m. maj 2022
• November 2022 t.o.m. marts 2023
• August 2023 t.o.m. december 2023
Ind i mellem disse perioder vil arbejdsgrupperne 
videreudvikle og justere indholdet på platformen 
i henhold til feedback fra forløbets deltagere.

ADGANG TIL RELEVANTE
 MATERIALER & AKTIVITETER



Organisering
Bag projektet Leg For Dig står landets 
seks professionshøjskoler sammen 
med LEGO Fonden, der understøtter 
med en fondsbevilling på 17 mio. kr.  

Leg For Dig er forankret under Playful 
Learning programmet, der siden 2019 
har udviklet sig i regi af grunddannel-
sen af lærere og pædagoger. Her er 
ambitionen at styrke danske børns 
kreative og eksperimenterende tilgang 
til verden og deres livslange motiva-
tion for legende læring. 

Leg For Dig samarbejder også med 
Play@Heart samt forskningsindsatsen 
i Playful Learning og Pædagogers Fo-
randringsrejse. 
På tværs af disse projekter tilstræber vi 
at koordinere vores arbejde menings-
fuldt med henblik på praksis.

Tag gerne direkte kontakt til projekt-
ledelsen eller til din lokale UC-kontakt-
person, hvis du har spørgsmål om Leg 
For Dig og/eller interesse i at deltage.

Projektledelsen

Projektledelsen består af hen-
holdsvis Mathilde Knage, der 
også er i projektledelsen for 
Playful Learnings udviklingsind-
sats og Trine Lolk Haslam, der er 
konsulent i UCN act2learn

Mathilde Knage
+45 72 48 19 85
makn@pha.dk

Trine Lolk Haslam
+45  72 69 03 33
tlh@ucn.dk

Presse & kommunikation:
Anne Haugbølle Thomsen
+45 41 89 78 82
ahau@kp.dk

Kontakt os hvis I gerne vil være med:

Lokale UC-kontakter

VIA: Dorte Ladefoged Dinnesen
dld@via.dk

UCL: Kirsten Kamstrup
kika@ucl.dk

KP: Anne Kjær Olsen
akol@kp.dk

UCSYD: Anja H.  L.  Anderskouv 
aand@ucsyd.dk

Absalon: Pia Beier Lund
pbl@pha.dk

UCN: Chalotte Møller Larsen
cal@ucnact2learn.dk 

KONTAKT
INFORMATION

https://playful-learning.dk
https://playful-learning.dk
https://playful-learning.dk/om-playful-learning/playheart/

