
Et praksisrelevant kompetenceforløb for pædagogisk personale, der udvikles i og med praksis.

Sammen går vi på opdagelse i legens betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring.

LEG FOR DIG



HVAD ER LEG FOR DIG?

Pædagogisk personale får adgang til online, målgruppespecfikke læringsmaterialer og 
-forløb, der alle inviterer til at undersøge legens muligheder i interaktioner med børn og 
unge. Ledere klædes samtidig på til at facilitere den fælles læringsproces lokalt.

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.

Leg For Dig er et projekt, der giver pædagogisk personale adgang til et gratis 
kompetenceforløb, hvor vi sammen undersøger legens betydning for børn og 
unges trivsel, udvikling og læring i praksis. 

Læs mere om Leg For Dig på de følgende sider.



HVEM HAR MULIGHED FOR AT DELTAGE?
Pædagogisk personale,  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 arbejde med egen læring 
gennem leg.

BØRN OG UNGES
PERSPEKTIV

ET LEGENDE
FORLØB

Projektet har en central ambition om at blive 
tænkt ind i institutioners og kommuners egne 
fokusområder og indsatser, så det kan bidrage 
til faglig relevant udvikling på lokalt niveau. 
Ledere såvel som ansatte opfordres derfor til 
at anvende læringsmaterialer og -forløb, så 
det bedst muligt imødekommer lokale behov, 
interesser og vilkår.
Hele projektets format - herunder materialer 
samt lærings- og kursusforkøb - er alle grundlagt 
ud fra denne målsætning.

FAGLIG UDVIKLING
PÅ LOKALT NIVEAU

Der er i forvejen en stærk legetradition i Dan-
mark, som Leg For Dig ønsker at bygge videre 
på. Det gør vi ved at gå på opdagelse i legens 
kvaliteter og muligheder for at styrke børn og un-
ges trivsel, udvikling og læring. Vi lader dermed 
det deltagende personale være drivkraften for 
ikke blot egen læring men også for det fælles 
læringsudbytte og kompetenceudvikling. 

STYRKELSE AF DEN
EKSISTERENDE FAGLIGHED

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 deltagere.

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.



KOMPETENCEFORLØB

FOR DIG FRA 
DAGPLEJEOMRÅDET

FOR DIG FRA EN 
VUGGESTUE ELLER 

BØRNEHAVE

FOR DIG FRA SKOLE- 
OG FRITIDSOMRÅDET

DIT EGET FORLØB

DET FÆLLES FORLØB

Du får adgang til online 
læringsmateriale og -forløb 
der undersøger kreativitet, 
improvisation og voksen-
roller i arbejdet med de helt 
små børn. Fokus er bl.a. på 
kropslig involvering, vane-
brud, humor og omfavnelse 
af det uventede.

DIT EGET FORLØB
Du får adgang til online 
læringsmateriale og -forløb, 
der undersøger kreativitet, 
improvisation og voksen-
roller i arbejdet med børn 
i alderen 0 til 6 år i praksis. 
Fokus er bl.a. på kropslig in-
volvering, vanebrud, humor 
og omfavnelse af det uvent-
ede.

DET FÆLLES FORLØB
Dagplejere fra din legestue-
gruppe får adgang til det 
samme læringforløb.
Den lokale dagplejepæda-
gog klædes på til at lede 
den faglig sparring og fælles 
refleksion om forløbene i din 
legestuegruppe. 
 

Dine kollegaer får adgang til 
de samme læringsmaterialer 
og -forløb som dig. 
Din leder klædes på til at 
understøtte dit læringsforløb 
og til at facilitere den 
fælles læringsproces i den 
eksisterende mødekultur.

DIT EGET FORLØB
Du får adgang til online 
læringsmateriale og -forløb, 
der undersøger legens sted, 
tid og handling på skolen og/
eller i SFO’en eller klubben. 
Der er blandt andet fokus på 
betingelserne for leg og den 
farlige eller uønskede leg i 
forskellige kontekster. 

Alle læringsforløb veksler mellem faglig refleksion, eksperimenter i praksis og intern sparring.

DET FÆLLES FORLØB

Enkelte pædagoger får også 
mulighed for at deltage i 
et udvidet kompetence-
udviklingsforløb med under-
visere tilknyttet, mens en 
leder fra dit skole- og/eller 
fritidsområde klædes på 
til at lede den kollektive 
læringsproces i praksis. 

ER DU LEDER? Som leder tilbydes du et læringsforløb med online kursusgange og 
konkrete værktøjer til faciliteringen af den kollektive læringsproces 
på arbejdspladsen. Du bliver også introduceret for de læringsforløb, 
som personalet får til rådighed.
Kurserne fokuserer blandt andet på transfer med henblik på 
forbindelsen mellem kompetenceudvikling og organisatorisk læring 
samt improvisation i ledelse og legende personalemøder.



- 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 model 
eller løsning, der fungerer for alle. Der er i stedet tale 
om at ville skabe læringsforløb, der er tilpasset den 
enkelte institutions vilkår og profil, og som derved er 
praksisrelevant og værdifuldt på lokalt niveau.

Sammen skal vi blive klogere på, hvordan leg kan 
bidrage til arbejdet med børn og unges trivsel, ud-
vikling og læring. Og det skal ske i og med pæd-
agogisk praksis, så vi sammen kan debattere, un-
dersøge og udvikle et fælles, lokalt og meningsfuldt 
børne-, lege- og læringssyn. 

LEG I FAGLIGHED, FAGLIGHED I LEG

“

“

PROJEKTETS FAGOMRÅDE



Organisering

Bag projektet Leg For Dig står landets seks professionshøjskoler med støtte fra LEGO Fonden med en 
fondsbevilling på 17 mio. kr.  

Leg For Dig er forankret under Playful Learning programmet.

Kontakt os

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

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

Anne Haugbølle Thomsen
Kommunikationskoordinator
 +45 41 89 78 82
ahau@kp.dk

Projektledelsen UC-kontaktpersoner

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 

TILMELDING Er du leder af en institution, skole eller 
dagplejegruppe, der ønsker at deltage? 
Så tilmeld dig det kommende forløb fra 
januar til maj 2022.
Tilmelding sker via dette link. 
https://www.tilmeld.dk/ucn-leg-for-dig

PRAKTISK INFORMATION

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

Som institutution melder I jer til at anvende materialerne 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.

https://playful-learning.dk
https://www.tilmeld.dk/ucn-leg-for-dig

