
Legens potentiale 

Formål og indhold: 
Mange erfaringer viser, at leg gør en kæmpe forskel for børns udvikling 

og trivsel. Gennem hensigtsmæssig leg styret af voksne kan triste og 

indadvendte børn blive mere livlige, udadvendte og engagerede. 

Urolige børn kan falde til ro og begynde at indgå i mere afstemte 

samspil med andre. 

Målgruppen er børn mellem 3- 6 år og voksne der kan lide at lege og 

bruge sig selv aktivt i samspil med børn.  
Formålet med denne inklusionspakke er at opbygge og styrke børns 

sociale, følelsesmæssige, og personlighedsmæssige ressourcer gennem 

strukturerede lege og aktiviteter i samspil med nærværende voksne. 

Det er glædesfyldte aktiviteter, hvor vi skal have det sjovt og hvor børn 

og voksne får positive erfaringer med at indgå i et børnefællesskab. 

Det er ikke legene i sig selv, men måden vi er sammen på, der skaber 

udvikling hos det enkelte barn og gruppen. 
 

For eksempel… 
 Hvordan kan vi arbejde med børns 

affektregulering/selvkontrol og følelsesmæssig afstemning 

med andre?  

 Hvordan kan vi gennem leg arbejde med skoleparathed, 

børnenes opmærksomhed på sig selv og andre samt evne til 

fordybelse?  

 Hvordan arbejder vi med børnefællesskaber og alle børns ret 

til at være en del af det?  

 Hvordan kan vi arbejde med børns energiniveau med op- og 

nedregulerende legeaktiviteter? 
 

Om forløbet 
 Det er et praksisnært forløb á 10-12 legesessioner med en 

gruppe på 6-8 børn, en pædagog fra institutionen og 2 

medarbejdere fra TCBU. En legesession er ca. 1 time og 

efterfølges fælles refleksion på 15 min. over dagens session. 

Her har vi bl.a. fokus på selvagens, dvs. vi voksnes indflydelse 

på, at det går, som det går.  

 Medarbejderne fra TCBU planlægger hele forløbet og er 

karavanefører i gruppen de første 6 gange, herefter skifter 

karavaneførerrollen til pædagogen i gruppen.    

 Vi starter med et forventningsafstemningsmøde, hvor vi giver 

et kort oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi og legens 

betydning, evt. på et personalemøde/stuemøde.  

 Et afsluttende møde, hvor vi samler op på erfaringer og aftaler 

mål for det fremadrettede arbejde f.eks. i form af 

legeværksteder. 

 Et opfølgningsmøde 1-2 mdr. efter endt inklusionspakke, hvor 

vi evaluerer og afslutter forløbet. 
 

Forventninger til daginstitutionen 
Det er afgørende, at den deltagende pædagog kan lide at lege og 

bruge sig selv aktivt i samspil med børn og andre voksne.  

Institutionen står for sammensætningen af gruppen bestående af 6-8 

børn, hvor det er en blanding af børn med forskellige styrker og behov.   

Det forventes, at daginstitutionens leder deltager i den indledende 

forventningsafstemning og det afsluttende møde. 
 

Hvilke faggrupper deltager fra TCBU? 
2 fagpersoner fra TCBU enten pædagogiske vejledere eller 

fys/ergoterapeuter. 
 

Hvis du vil vide mere 
……inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Karina Vang 

Glud 
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