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Projekt HandiLeg 

Projekt HandiLeg er udviklet på Center for Leg og Bevægelse ved Gerlev Idrætshøjskole. 

HandiLeg er rettet mod mennesker med fysiske og psykiske udviklingshandicap og bygger 

på mange års erfaring. Projekt HandiLeg (2018-2021) er støttet af Trygfonden. Formålet er 

at implementere og forankre HandiLeg som en pædagogisk metode, der fremmer social og 

fysisk aktivitet i hverdagslivet for mennesker med udviklingshandicap på bosteder, 

institutioner, arbejdspladser og dag- og aktivitetscentre samt i foreninger og klubber m.v. i 

danske kommuner. I projekt HandiLeg deltager mere end tredive steder fra syv kommuner i 

Danmarks fem regioner. Samlet set er 140 borger og 60 medarbejdere blevet uddannet til 

instruktører i HandiLeg i løbet af projektperioden. 

 

Covid19 har påvirket denne undersøgelse 

Legeforsker Lise Specht Petersen har fulgt projekt HandiLeg igennem de tre år fra 2018 til 

2020, som projektet var planlagt til.  

Covid19-pandemien har i 2020 udskudt gennemførelsen af projekt HandiLeg, idet 

specialområdet i kommunerne har været lukket ned siden marts 2020.  

TrygFonden har i oktober forlænget projektperioden til udgangen af 2021 i forhold til den 

praktiske forankring af projektet i de syv deltagende kommuner. 

 

HandiLeg - et stort potentiale 

Den etnografiske undersøgelse af HandiLeg viser, at der er et stort potentiale i forhold til, 

hvad HandiLeg gør ved deltagerne og deres samvær. HandiLeg har haft stor betydning for 

borgere med udviklingshandicap og medarbejdere i kommunerne, som har fået nye 

erfaringer med kropslig leg og bevægelse og oplevelsen af kropslig mestring. 

 

Samlet set viser undersøgelsen, at deltagelse i HandiLeg har haft stor betydning for rigtig 

mange af borgerne med udviklingshandicap og medarbejderne, som har deltaget i kurserne. 

Medarbejderne har fået blik for og mange praktisk-pædagogiske erfaringer med, hvad 

HandiLeg kan i en pædagogisk sammenhæng – dels i forhold til deres egne borgere og dels 

i forhold til samværet borgerne imellem og mellem medarbejdere og borgere.  

 

At lære at lege med andre 

Medarbejdere og borgere har sammen erhvervet sig kompetencer i forhold til formidling af 

lege på kursusforløbet i HandiLeg. De har efterfølgende arbejdet med at etablere HandiLeg 

lokalt.  

Nogle borgere har -haft mod og evner som formidler af HandiLeg – internt på kurset og 

”hjemme”. Andre har også formidlet leg i det offentlige rum i forbindelse med Handileg.  

 

Kompetenceudvikling i HandiLeg 

På kursusforløbet i HandiLeg er borgere med udviklingshandicap og medarbejdere blevet 

præsenteret for 20 forskellige bevægelseslege med elementer af fantasifulde 

historiefortællinger og sangleg. Lege og spil har deres udgangspunkt i de klassiske lege og 

historiske spil som Gerlev Center for Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole har 

formidlet gennem årtier.  

Det, der adskiller formidlingen i HandiLeg, er tempoet, som tilpasses mennesker med 

udviklingshandicap. Derudover et pædagogisk fokus på de enkelte leges kompleksitetsgrad, 



så de passer til de deltagernes kompetencer og motivation. Ofte er legene formidlet så enkle 

som muligt, i små forløb, der kan gentages i det uendelige eller videreudvikles med nye og 

mere komplekse og udfordrende lege-måder.  

 

HandiLeg lokalt 

I forhold til forankring af HandiLeg lokalt var man i starten af 2020 godt i gang med at finde 

en form og rytme i forhold til at gennemføre HandiLeg på dagcentre og i aktivitetshuse i flere 

af kommunerne. På som bosteder og på produktionssteder - viste det sig at være noget 

vanskeligere for medarbejderne at implementere HandiLeg som en del af den pædagogiske 

praksis.  

 

Implementering af HandiLeg i den pædagogiske praksis 

Medarbejderne og borgerne har øvet sig i at gennemføre HandiLeg og især at skabe tid og 

rum for HandiLeg som en del af hverdagen på en meningsfuld måde i forhold til de øvrige 

aktiviteter.  

Inden Danmark lukkede ned som en følge af COVID-19-pandemien i marts 2020 var man på 

flere af aktivitetsstederne og dagcentrene på tværs af kommunerne godt i gang med at 

udvikle en pædagogisk hverdagspraksis med HandiLeg.  

På bosteder og produktionssteder i de syv kommuner oplevede medarbejderne flere steder, 

at de var mere udfordret i forhold til at skabe rum for gennemførelsen af HandiLeg som en 

del af hverdagen. Flere steder havde medarbejdere en oplevelse af at stå alene med 

opgaven, hvilket der var flere grunde til. På bostederne er der ofte kun er en eller få 

medarbejdere på arbejde ad gangen, hvilket gør det vanskeligt at gennemføre HandiLeg.  

En anden udfordring var en oplevelse af manglende ledelsesopbakning til trods for, at 

HandiLeg blev italesat, som noget man gerne vil de pågældende steder.  

 

HandiLegs betydning – kropsligt, emotionelt og socialt 

Projekt HandiLeg har skabt et meningsfuldt fællesskab, hvor borgere med 

udviklingshandicap og deres pædagoger m.fl. har leget og interageret kropsligt og 

emotionelt på tværs af store forskelligheder mellem dem – i første omgang på 

kursusforløbet, og sidenhen også lokalt.  

De legende har bevæget sig i de mange bevægelses- og fangelege til HandiLeg, de har 

udfordret sig selv og hinanden, oplevet fryden ved den vilde leg, øvet sig i kropslig mestring 

og fordybet sig. De legende er blevet emotionelt bevæget i det legende samvær med andre 

til HandiLeg. 

Samlet set har HandiLeg haft betydning for deltagernes bevægelsesglæde og legen har 

givet mange af deltagerne et rum for selvforglemmelse.  

Flere medarbejdere giver udtryk for, at borgernes ageren adskiller sig fra det, de ”normalt” 

oplever. Det legende samvær har haft betydning for medarbejdernes relationer til borgerne 

og deres personlige kendskab til kolleger på tværs af institutioner.  

 

Legens egenværdi  

”At lege og bevæge sig” kropsligt sammen med andre samt ”at blive bevæget” emotionelt i 

samværet er en værdi i sig selv. HandiLeg peger på den ene side væk fra et snævert og 

målrettet fokus på fysisk sundhed og udvikling. På den anden side skaber HandiLeg 

livskvalitet og mentalt og kropsligt velbefindende hos de legende.  

Samlet set kan man derfor sige, at projekt HandiLeg ”surfer” på det dilemma, der ligger i, at 

HandiLeg i sig selv er et formålsløst forehavende, som det ikke er meningen, at der skal 



komme noget bestemt ud af. Men samtidig med, at legen er nok i sig selv, gør legen og 

samværet noget ved deltagernes fysiske (kropslige) bevægelse og mentale sundhed.  

 

At skabe ”social bevægelse” på tværs af borger- og medarbejdergrupper 

Et spørgsmål, som undersøgelsen rejser, handler om, hvorvidt borgerne gives mulighed for 

at deltage i og tage medejerskab i implementeringen af HandiLeg. Sidst i undersøgelsen 

diskuteres og perspektiveres, hvordan man kunne gennemføre HandiLeg i borgernes 

hverdagsliv.  

 

At indtænke HandiLeg som en del af borgernes beskæftigelse? 

Flere af borgerne med udviklingshandicap, som har deltaget på kurset, har vist både 

interesse og haft flair for formidling af leg for deres medborgere. 

Undersøgelsen har vist, at der flere steder er blevet talt om muligheden for, at nogle borgere 

med udviklingshandicap i den lette ende kan medinddrages eller selv stå for gennemførelse 

af HandiLeg-aktiviteter for deres medborgere. Dette kunne indebære en nytænkning ift. den 

beskæftigelse, de varetager for nuværende. En mulighed i forhold til implementering af 

HandiLeg i kommunerne kunne være, at HandiLeg ikke alene var kendetegnet ved noget, 

borgerne deltager i, men at HandiLeg kunne udgøre en del af de bedst fungerende borgeres 

beskæftigelse.  

 

At skabe mulighed for at HandiLeg er noget man kan gå til? 

En anden overvejelse, i undersøgelsen er, at HandiLeg er kunne være noget, man borgerne 

kunne kan ”gå til”. Det har bl.a. været drøftet i nogle kommuner, at HandiLeg kunne foregå 

i foreningsregi på samme vis som idrætsaktiviteter. 

 

Erfarings- og videndeling - samskabelse om HandiLeg på ledelsesniveau 

De sidste tiltag omkring forankringen i projekt HandiLeg vil blive gennemført i 2021. Dette 

åbner op for, at kommunerne i dialog med projektledelsen kan arbejde videre med en 

forankring af HandiLeg som en pædagogisk indsats.  

Denne undersøgelse viser, at de medarbejdere, der har deltaget i forløbet, har haft stor 

glæde og udbytte af den viden- og erfaringsudveksling, der har fundet sted på tværs af 

steder og kommuner – bl.a. på midtvejsseminaret. Men undersøgelsen vidner også om, at 

dialogen og videndelingen kun i mindre omfang er foregået på ledelsesniveau.  

Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at den fortsatte dialog, på tværs af medarbejdere og 

koordinatorer for HandiLeg også foregår på et ledelsesniveau i kommunerne. 

 

Forankringen af HandiLeg ville herved kunne tænkes et skridt videre – og i bedste fald 

bidrage til tværkommunale og regionale samarbejder og samskabelse.Forhåbentlig vil denne 

undersøgelse kunne bidrage til dette videre arbejde. 

 

 

 


