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Kort beskrivelse af udviklingsprojektet 2021 – 2022:  

Eventyrlige legefællesskaber  

 - inspiration fra H.C. Andersen til alverdens børnehaver 

Hvordan kan børn og voksne sammen drage af sted på dannelsesrejser fulde af leg og samskabelse? 

Hvordan kan en kuffert fuld af bemærkelsesværdige og inspirerende effekter bidrage til forundring 

og nysgerrighed for børn og voksne? Hvordan kan musik, sang, dans og bevægelse skabe legestem-

ninger og oplevelse af fællesskab inde eller ude? Hvordan kan det pædagogiske personale være nær-

værende og tilstede i eventyrlige universer sammen med børnene? Hvordan ………?  

Eventyret, legen og magien er lige her – det ved børnene, og det vidste H.C. Andersen. Samtidig kan 

det være en udfordring for pædagogisk personale i dagtilbud at finde legemod og deltage i legefæl-

lesskaber med respekt for legens væsen og børnenes perspektiver. Derfor er der et stort udviklings-

potentiale lige her, hvilket dette udviklingsprojekt har fokus på at udforske og udfolde.  

Undersøgelser viser, at både nationalt og internationalt er der brug for mere fokus på det pædago-

giske personales faciliterende rolle i legen og på at styrke deres legedeltagelse, så de deltager og 

involverer sig i legen med respekt for legens præmisser og børnenes perspektiver (Bork, Rahbek 

2021, s. 1 - 2: https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/131282067/At_udvikle_p_dago-

gisk_legepraksis_med_gode_legemuligheder_for_alle_b_rn.pdf). 

Formålet med udviklingsprojektet er at udvikle en eventyrlig og legende pædagogisk tilgang med 

inspiration fra H.C. Andersens liv og eventyrverden samt konkret pædagogisk inspirationsmateriale, 

der styrker børnenes skaberevne, fantasi og dannelse.  

Den pædagogiske tilgang tager afsæt i grundlæggende værdier i dansk børnehavepædagogik med 

særligt fokus på nedenstående nøglebegreber:  

 Legen og børnenes perspektiver som grundlæggende i den pædagogiske praksis  

 Samskabelse som en åben, nysgerrig og udforskende tilgang, hvor børn og voksne sammen ta-

ger på opdagelsesrejser i verden  

 Relationer mellem børn og deres voksne og imellem børnene indbyrdes som afgørende for bør-

nenes trivsel, læring, udvikling og dannelse  

 Livstemaer, valg og dilemmaer i H. C. Andersens eventyr og i livet som afsæt for fællesskabende 

fantasilege, filosoferende dialoger, æstetiske og kropslige legefællesskaber mv.  

 Legens egenværdi med fokus på leg som stemning og en måde at være i verden på. 

 Dannelsesprocesser, hvor både H.C. Anderens eventyr og legen skaber gode betingelser for 

børnenes dannelse som mennesker sammen med andre og for at forholde sig åbent til det nye.  

 Læringsmuligheder i legens magiske univers, når vi leger for at lege.  

 Pædagogers legedeltagelse med respekt for legens væsen og børnenes perspektiver  
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 Magiske mulighedsrum i mødet mellem børnenes engagement, det pædagogiske personale og 

de pædagogiske designs i de eventyrlige og legende universer 

Det pædagogiske inspirationsmateriale skal inspirere til og understøtte en samskabende pædagogisk 

tilgang, hvor børn og voksne tager på eventyrlige dannelsesrejser i legende universer sammen med 

børnene. Der udarbejdes et inspirationskatalog med konkrete idéer til, hvad og hvordan pædagoger 

kan udforske, undersøge, afprøve, eksperimentere og samskabe med børnene i deres eventyrlige 

legepraksis. Derudover udvikles og afprøves konkrete pædagogiske materialer til brug i legende 

samlinger, legeværksteder, i børnenes egne lege ude og inde mv.  

Materialet udvikles sammen med 20 børnehavepædagoger, der deltager i et eventyrligt samska-

belsesforløb bestående af:  

 Tre eventyrlige legeworkshops (d. 14. november 2021, 16. januar og 12. marts 2022 kl. 10 – 14) 

med inspirationsoplæg, lege og reflekterende processer 

 Prøvehandlinger med børnegruppe i egen kontekst inkl. foto- og videodokumentation 

 Tre asynkrone online-webinarer 

 Afsluttende evaluering  

Materialet ønskes efterfølgende oversat til andre sprog og versioneret til andre lande med Kina som 

første destination, hvilket der søges om yderligere finansiering til.  

Hvis du/I er interesseret i at deltage i projektet eller gerne vil vide mere om projektet, er du meget 

velkommen til at kontakte Gitte Bork, tlf. 60883658 eller mail@lege-og-relationspraksis.dk! 

Mange eventyrlige hilsner fra                                                                                                                                           

projektets styregruppe 
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