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“At være kreativ og legende gennem hele livet, er
en central del af det at være menneske og indgå i meningsfulde

og nyskabende fællesskaber og en nødvendighed i en
omskiftelig og global verden.”
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Playful Learning er et langsigtet partnerskab mel-
lem landets professionshøjskoler og LEGO Fonden. 
Med solidt afsæt i dansk uddannelsestradition vil 
Playful Learning fremme og udvikle en mere legen-
de tilgang til børns udvikling, læring og trivsel.
 
Det er vores opfattelse, at vi i et livslangt lærings-
perspektiv bør bevare muligheden for at udvikle os 
og lære gennem en legende tilgang. Playful Lear-
ning har derfor som ambition at bidrage til en væ-
sentlig udvikling af kultur og praksis i danske skoler 
og daginstitutioner for at styrke børns leg, kreativi-
tet, nysgerrighed og lyst til at eksperimentere. 
 
Playful Learning tager sit afsæt i uddannelsen af 
morgendagens pædagoger og lærere - for senere 
at række ud mod dagtilbud og skoler.
PlayBook 1 samler op på erfaringerne fra Playful Le-
arning-programmets første år og vil derfor primært 

fokusere på udviklingsarbejdet med at skabe bedre 
vilkår for fremragende undervisning på landets seks 
professionshøjskoler.
Alt sammen for at skabe et solidt fundament for at 
bringe mere faglighed ind i legen - og mere leg ind i 
fagligheden.
 
God fornøjelse!

Erik Knudsen, styregruppeformand &
Laust Joen Jakobsen, programansvarlig

Forord
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Ambitionen med Playful Learning er at 
styrke alle danske børns kreative og 
eksperimenterende tilgang til verden og 
deres livslange motivation for legende 
læring. 

Morgendagens pædagoger og lærere er 
helt centrale for, at denne ambition kan 
indfries. Pædagog- og lærerstuderende 
skal gennem deres professionsuddan-
nelse opleve fremragende undervisning, 
der understøtter eksperimenterende og 
legende læring, så de efter deres uddan-
nelse er rustet til at skabe betingelser for 
en legende tilgang til udvikling og læring 
i de danske dagtilbud og skoler.
 
Derfor arbejder Playful Learning-pro-
grammet i de første år med at udvikle en 
didaktik, der understøtter Playful Learning 
på pædagog- og læreruddannelserne i 
Danmark.
 
Hver af de seks professionshøjskoler 
har etableret et lokalt Playful Learning 
ambassadørkorps. De lokale ambassa-
dørkorps består af undervisere fra både 
pædagog- og læreruddannelsen, som 
har erfaring i at anvende en kreativ og 
legende tilgang til deres undervisning. 
Ambassadørkorpsets arbejde koordineres 
af en lokal projektleder i et tæt samarbej-
de med den lokale ledelsesgruppe og 
den nationale programledelse for Playful 
Learning.
 
PlayBook 1 baserer sig på de erfaringer, 
som de ufatteligt engagerede, modige 
og dygtige ambassadører og projektle-
dere fra de seks professionshøjskoler har 
gjort sig i 2019. Denne udgivelse retter sig 
mod de mange nye undervisere, som vi 
ser frem til at invitere ind i programmet i 
2020.

Introduktion



PlayLabs 
Et læringsmiljø som inviterer til en mere legende 
tilgang, kan bidrage til at forstyrre eksisterende 
måder at undervise på og til at nye opstår. I efteråret 
2019 er der etableret PlayLabs på alle seks profes-
sionshøjskoler. PlayLabs udgør en synlig ramme, 
som understøtter eksperimenter med undervisning 
og bidrager til at sætte tydelige spor i pædagog- og 
læreruddannelsernes praksis. Kom på besøg i pro-
fessionshøjskolernes PlayLabs i denne udgivelse.

Eksperimenter med en legende tilgang til under-
visning
Ambitionen om at alle pædagog- og lærerstuderen-
de møder en mangfoldighed af former for legende 
læring gennem deres uddannelse forudsætter, at vi 
undersøger og afprøver nye måder at gøre under-
visning mere legende på. Derfor har ambassadører-
ne eksperimenteret med prøvehandlinger i under-
visningen siden programmets start. På baggrund af 

PlayLab

Kompetenceudvikling

Eksperimenter 
med en legende

tilgang til 
undervisning

I PlayBook 1 vil vi beskrive, hvordan vi i programmets første år har
arbejdet med tre forbundne indsatser, som skal ruste undervisere og 

studerende på pædagog- og læreruddannelserne til at starte den 
kædereaktion, som skal fremme kreativitet, nysgerrighed og lyst til at 

eksperimentere hos de danske børn.

Introduktion
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deres erfaringer har ambassadørerne udviklet og 
beskrevet et bredt repertoire af måder at gøre un-
dervisning mere legende på. Se udvalgte eksempler 
på ambassadørernes arbejde i denne udgivelse. 

Kompetenceudvikling 
Kompetenceudviklingen af undervisere på pæ-
dagog- og læreruddannelserne er i 2019 foregået 
gennem aktionslæringsforløb i de lokale ambassa-
dørkorps. Det lokale arbejde har involveret konkrete 
eksperimenter i undervisning efterfulgt af fælles 
erfaringsopsamling. Fem nationale seminarer har 
været afholdt, hvor erfaringer er blevet delt mellem 
undervisere og hvor inspiration fra nationale og 
internationale forskere er hentet ind. Se en oversigt 
over vores samarbejdspartnere i denne udgivelse.
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PlayLabs

Et PlayLab er et undervisnings- og læringsmiljø, som inviterer til 
udforskning af legende tilgange til undervisning. 
Alle ambassadørkorps har det første år arbejdet med at udvikle 
og etablere lokale PlayLabs i hele landet. Kom med på besøg i 
de seks professionshøjskolers PlayLabs i det følgende.
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Professionshøjskolen Absalon
Campus Vordingborg
Kuskevej 1, 4760 Vordingborg

Københavns Professionshøj-
skole
Campus Carlsberg
Humletorvet 3, 1799 Køben-
havn V

UCL Erhvervsakademi og
Professionshøjskole
Campus Jelling
Vejlevej 2, 7300 Jelling

UCL Erhvervsakademi og
Professionshøjskole
Campus Odense
Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense

Professionshøjskolen UCN
Campus Skolevangen
Skolevangen 45, 9800 Hjørring

UC Syd
Campus Esbjerg
Degnevej 16, 6705 Esbjerg

VIA University College
Campus C Aarhus
Ceresbyen 24, 8000 Aarhus

Oversigt over 
PlayLabs i Danmark
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Absalons PlayLab på Campus Vordingborg er ikke 
et rum, hvor man kan træde ind og lukke døren efter 
sig. I stedet er der tale om åbne områder, som er 
blevet gentænkt og PlayLab breder sig derfor ud 
over hele Campus Vordingborg. Områderne har me-
get forskellige stemninger og lægger op til forskelli-
ge aktiviteter: 

Værksted og Innovation er et proces- og værk-
stedsorienteret område, som summer af aktivitet og 
lægger op til fejlmodighed og modellering.

Legepladsen kalder på kropslighed og stoflighed. 
Pladsen er opdelt i mindre områder - her er en sce-
ne, en hule og et bjerg, hvor man både kan fordybe 
sig og præsentere for hinanden. Her handler det om 
at kunne gå ind og ud af forskellige verdener, magi-
ske cirkler og rammesætninger.

Jordforbindelsen er et udendørs gårdområde med 
nyttehaver og legeredskaber, som kalder på sanse-
lighed, virkelyst og opdagelse.

Mellemrummet er et pause- og genopladningsom-
råde, som kalder på ro, fordybelse og samvær.

På trods af områdernes forskellige stemninger er 
de alle kendetegnet ved at alt er frit tilgængeligt - 
både rum og materialer. I værkstedsområderne er 
der et stort udvalg af materialer, som kan anvendes 
på uendelige måder; papir, sakse, limpistoler og 

andre typiske håndarbejdsmaterialer. Tæpper, sta-
tiver, papæsker til at bygge huler. Arbejdsstationer i 
forskellig højde og reoler fyldt med et bredt udvalg 
af forskellige brætspil. Områderne lægger desuden 
op til, at der kan veksles mellem dem. Det er op til 
den enkelte underviser eller studerende at fortolke 
mulighederne. PlayLab er desuden integreret med 
et Sci-Tek laboratorie, hvor der er adgang til robotter 
og makerspace maskiner.

Ambassadørkorpset har anvendt designtænkning 
gennem hele processen med udvikling og etable-
ring af PlayLab. Derfor er der også tale om en første 
version af Absalons nye legende undervisningsmil-
jø - en slags prototype. Bæredygtighed har været 
et nøgleord i etableringen af PlayLab på campus. 
Områdernes eksisterende funktioner skulle bibehol-
des samtidig med, at den nye praksis skulle passe 
ind. Derudover har idéen om de åbne PlayLab-om-
råder været med til at synliggøre Playful Learning 
som en ny praksis for undervisere og studerende på 
campus.

Bæredygtig
eksemplarisk praksis

PlayBook 1

PlayLab på Campus Vordingborg



PlayLab på Campus Vordingborg

2019/2020 12



PlayBook 1



2019/2020 14

PlayLab på Campus Vordingborg

PlayLab-områderne skal udfor-
dre og invitere undervisere til 
at gentænke deres undervis-
ning. Den fysiske indretning, 
holdstørrelse, roller og positio-
ner, tidsformater, aktivitets- og 
procesformater er alle elemen-
ter, som PlayLab-områderne er 
med til at udfordre.
 
Visionen er, at de nye områder 
skal være med til at give både 
undervisere og studerende nye 
billeder af, hvordan undervis-
ning, skole og dagtilbud også 
kan tage sig ud. Billeder som 
de studerende kan tage med 
videre ud i praksis. 



Når man træder ind gennem den magiske 
indgang til KP’s PlayLab bevæger man 
sig gennem en labyrint, som ender ved 
en kæmpe proptrækkerrutsjebane. Her 
opdager man, at PlayLab er fordelt på to 
etager forbundet af rutsjebanen og en 
lilla vindeltrappe. Den magiske indgang 
skaber en legestemning i det øjeblik man 
træder ind i rummet, og forbereder bru-
geren på at kaste sig ud i leg og kreativ 
fordybelse. Lys og byliv strømmer ind 
fra det store vinduesparti, mens leg og 
kreativitet strømmer ud mod torvet ved 
Carlsberg Station. 

De to etager muliggør, at gruppearbejde 
og undervisning kan foregå samtidigt. 
Begge etager inviterer og giver plads til 
mangfoldige legetyper og stemninger; 
vilde lege og stille lege, store og små 
konstruktionslege, rollelege, filmopta-
gelser og medielege, gruppearbejde og 
individuel fordybelse og til spil med bræt 
og krop, grin og skrig.

PlayLab er bemandet med PlayLab-kon-
sulenter (undervisere) og PlayLab-gui-
des (studentermedhjælpere) til at vise 
studerende til rette og introducere til 
rummets mange muligheder. Rummet er 
placeret centralt på Campus Carlsberg, 
men med Play Out’s rullekufferter rækkes 
der ud mod alle undervisningslokalerne 
på campus og på de fire andre pædagog- 
og læreruddannelsessteder i Hillerød 
og Helsingør samt på Frederiksberg og 
Bornholm.

Magisk indgang og 
proptrækker-
rutsjebane
PlayLab på Campus Carlsberg

PlayLab skal invitere til, inspirere til og 
insistere på kvalitet i lege- og læringsakti-
viteter. Derfor har KP’s PlayLab tre hoved-
retninger Free Play, Play In og Play Out:

I Free Play er der plads til, at studerende 
uden undervisere leger og eksperimente-
rer med gruppearbejde, problemformule-
ringer, faglige mål, eksamensopgaver etc. 
 
I Play In kan PlayLab bookes af undervi-
sere til eksperimenterende undervisning 
med plads til store armbevægelser og til 
fordybende legende, eksperimenterende 
og kreativt iscenesat undervisning. Her 
er ingen fast klasserumsopsætning men 
i stedet sidde-trapper på hjul og bløde 
farverige pufs i forskellige former.
 
I Play Out kan underviserne hente en 
Playful rullekuffert og etablere et lab i et 
almindeligt lokale.

PlayBook 1
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PlayLab på Campus Carlsberg

KP PlayLabs fem designprin-
cipper  — 
 
 — PlayLab skal tilbyde og 
understøtte mangfoldige lege-
typer og –stemninger 
 
— PlayLab skal være et trans-
formativt rum

— I PlayLab må man lege med 
alt, som findes i PlayLab

 — PlayLab er indrettet med en 
magisk indgang og en reflekto-
risk udgang

— PlayLab er og vil fortsat blive 
udviklet af studerende og un-
dervisere som medskabere

2019/2020 18



UCL har to PlayLabs; et i Odense og et i Jelling. Alle-
rede på gangarealerne indikerer farver og materialer 
straks, at rummet forandrer sig - her er rart at være, 
og her kan man gøre noget. 

Begge PlayLabs er inddelt i forskellige stationer. 
Der er en amfiscene, som lægger op til at mødes og 
fremvise for hinanden. Der er arbejdsborde i ståhøj-
de, hvor man kan fordybe sig og arbejde sammen. 
Der ligger materialer frit tilgængeligt, og der er ele-
menter af overraskelse i rummet. I Odense hænger 
der reb ned fra loftet og tomme malerirammer på 
væggene. I Jelling er der en korkvæg med duft af 
røget whisky. I Jelling er der en falsk dør, i Odense er 
der ikke to ens skamler. Alt sammen vækker undren 
og giver lyst til at gøre noget sammen med nogen.

Selvom de to PlayLabs er placeret på forskellige 
geografiske lokaliteter, bygger de på fælles prin-
cipper for legende tilgange til læring: valg, fryd og 
forundring. Principperne er inspireret af Pedagogy of 
Play - et samarbejdet mellem International School 
of Billund, LEGO Fonden og Project Zero. Desuden 
har legeprofessor Helle Marie Skovbjergs perspektiv 
på leg fungeret som et kompas i designprocessen, 
så begge PlayLabs emmer af legende stemninger 
og materialer.

Valg, fryd og
forundring
PlayLabs på Campus Odense og Campus Jelling

Rummene kalder på undersøgelse af de mange 
muligheder, hvor alle ting kan bruges til mange ting. 
Undervisere og studerende kan frydes, vælge og 
forundres i fællesskab. Derfor lægger alle stationer 
op til kollaborative processer, hvor viden kan deles 
og udvikles sammen. Man kan skrive på vægge og 
vinduer, udtrykke sig i sand eller på dyvelvægge, 
arbejde med forskellige materialer, udstille og køre 
videre på sine egne eller andres idéer. Der er også 
plads til at trække sig ind i huler og skærme sig. I 
Jelling er der siddealkover og i Odense er der gar-
dinvægge.

PlayBook 1
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PlayLabs på Campus Odense og Campus Jelling

En markant forskel på de to 
PlayLabs er beliggenheden. 
Jellings PlayLab består af et 
stort fællesareal og et indby-
dende udendørsareal, der er 
forbundet med det enestående 
historiske monumentområde 
ved Jellingstenene. 
 
I Odense ligger PlayLab på 
fjerde sal og breder sig ud over 
etagen i forskellige rum med 
hver deres særlige udtryk.

PlayLab på Campus Jelling

PlayLab på Campus Odense

PlayLab på Campus Odense
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De studerende og andre besøgende der 
træder ind i de mange zoner, der til-
sammen udgør PlayLab i Hjørring, får en 
oplevelse af at blive inviteret til at deltage 
aktivt i legende, skabende og innovative 
læreprocesser. Oplevelsen skal give en 
fysisk impuls, der sætter de studerende 
og besøgende i gang med at tænke åbent 
og kreativt.

Intentionen med PlayLab på Campus 
Hjørring er at invitere til legende lærings-
aktiviteter og væren. Rummet skaber en 
klangbund for fantasi, positivitet og mod 
til at prøve nyt. Her er plads til både latter 
og dyb koncentration. Det er intentionen 
at rummene opleves som åbne og frie, så 
de lærende får lyst til at eksperimentere, 
samskabe og udvikle egne potentialer. 

Et bærende designprincip i indretningen 
er opdeling i zoner: Market zone, Perfor-
mance zone, Show and Tell zone, Work 
zone, Technology zone og VR Play zone. 
Zonerne indbyder til forskellige former for 
legende oplevelser og læring. Et særligt 
udviklet grafisk design, læringsmedier 
og den fysiske indretning understreger 
forskelligheden i zonerne og symboliserer 
og understøtter de mange muligheder 
for at udvikle legende tilgange til læring 
gennem forskellige udtryksmuligheder 
og læringsstile. 
PlayLab zonerne vil kunne anvendes 
både i sammenhænge, der er faciliteret 
af undervisere og i sammenhænge, der 
er faciliteret af de studerende selv, hvor 

Et PlayLab der 
bevæger sig 
gennem mange 
zoner
PlayLab på Campus Hjørring

mulighederne for udvikling af en legen-
de læring kan blomstre. Der er i PlayLab 
området mulighed for at arbejde i mange 
små og store grupperinger med op til 
100 – 200 deltagere. PlayLab er placeret 
i et meget centralt og synligt område på 
campus. Visionen er, at legen kan være 
til stede overalt i studiemiljøet, og at det 
ikke behøver at være rammet ind af fire 
vægge.  

Zoneinddelingen skal både udfordre de 
eksisterende rammer og signalere en 
ramme for, hvordan læreprocesser kan 
understøttes både af det fysiske rum og 
af organiseringen i de fysiske zoner. Den 
enkelte zone har en fleksibel indretning 
og zonerne kan kombineres på mange 
forskellige måder. Det er væsentligt at 
inspirere til og signalere en overførbarhed 
til at arbejde med zoneindretning i helt 
traditionelle lokaler i dagtilbud og skoler. I 
PlayLab’et i Hjørring, bliver de studerende 
mødt af nye muligheder for at benytte 
de mere uformelle læringsrum. Der er 
plads til nye måder at være studerende 
og underviser på. Ønsket er at skabe rum, 
som lægger op til at eksperimentere og 
udvikle nye undervisningsformer, hvor 
legende tilgange indgår som et naturligt 
og væsentligt element i læreprocessen.
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PlayLab på Campus Hjørring

Zonerne i PlayLab på Campus 
Hjørring skal give rammer for 
fordybelse, hvor studerende og 
undervisere sammen udforsker 
og udvikler nye undervisnings-
former og facilitatorroller.
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Der er lagt op til ren wow-effekt, når man træder ind 
i PlayLab på Campus Esbjerg. En mangfoldighed af 
materialer står frit fremme - klar til at inspirere og 
blive taget i brug, Møbler, artefakter, farver og ind-
retning appellerer til kreativ tankegang, til inspiration 
og til innovative og legende løsninger af opgaver og 
problemstillinger.

Ambitionen med PlayLab i Esbjerg er, at undervisere 
og studerende bliver inspireret til at tænke, erfare 
og opleve undervisning på en helt anden måde. Det 
skal være et lab i udvikling, hvor både undervise-
re og studerende kan være med til at forandre og 
præge rummet og den undervisning der finder sted 
i det.

Visionen er, at en mere legende undervisning, som 
udfolder sig i PlayLab, skal have en afsmittende 
effekt, så nyuddannede lærere og pædagoger tager 
ambitionen om en mere fokuseret og strukture-
ret tilgang til legende læring med ud på skoler og 
institutioner. 

De særlige kvaliteter ved PlayLab på Campus 
Esbjerg er synligheden, mængden og sammensæt-
ningen af materialer som er tilgængelige i rummet. 
PlayLab i Esbjerg er indrettet efter teorien om de 
fire virksomhedsformer og derfor er rummet tyde-
ligt inddelt i fire zoner, hvor der kan arbejdes med 
henholdsvis æstetiske, kommunikative, håndværks-
mæssige og analytiske tilgange til læring.

De fire indfaldsvinkler til undervisning kan ses ud fra 
en holistisk tilgang til en konkret undervisningsakti-
vitet, hvor man kommer hele rummet igennem. Men 
zoneinddelingen åbner også mulighed for differen-
tieret undervisning med udgangspunkt i enkelte 
processer og produkter. 

Materialer der inviterer og
inspirerer
PlayLab Campus Esbjerg

I den håndværksmæssige zone, er der - ud over 
værktøjs- og syborde - diverse værktøj, basismateri-
aler som træ, maling, pensler, elektriske komponen-
ter, tråd, klodser stof, garn, sytråd, perler, pailletter, 
balloner, hjul, træskiver, ispinde, farvede tændstik-
ker, art-straws, tape, lim, modellervoks, papir, karton, 
farvesorterede materialekasser mv.
 
I den kommunikative zone er der tavlesamlingsbord, 
record-klemmer, whiteboards, vinduetavle, time-
glas, materiale til bevægelsesaktiviteter (farvesorte-
ret), lysborde mv.
 
I den analytiske zone er der et rundt plantesam-
lingsbord, skeletter, globusser, dissektions-model-
ler, klodser, brikker med tal og bogstaver, sorterings-
kasser og bakker, forskellige typer af lupper både 
analoge og digitale, feltudstyr og bestemmelsesdu-
ge, diverse opslags- og inspirationsbøger, observati-
onsmateriale mv.
 
I den æstetiske zone er der to tavlesamlingsborde, 
dukketeatre, udklædningstøj, bibelske hånddukker, 
sokkedyr, undervisningsdukker, dyremasker, men-
neskemasker, LEGO-figurer, plastikdyr, musikinstru-
menter og sminke.
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PlayLab på Campus Esbjerg

Alle zonerne i PlayLab på Cam-
pus Esbjerg skal invitere og 
inspirere til legende tilgange til 
undervisning.



Der er fuldt tryk på sanseindtrykkene, når væggene 
eksploderer i farver og former og lydsporet leger 
med i VIA’s PlayLab i Aarhus.

Rummet lever og bliver helt magisk. Projektor-væg-
gene er nemlig et særligt kendetegn for VIA’s 
PlayLab og giver mulighed for at skabe alle mulige 
former for miljøer, stemninger og steder, som foran-
dres hver gang billederne, filmklippet eller lydkulis-
sen skifter.

Det interaktive rum skaber plads til at undersøge 
og eksperimentere med, hvordan sanserne kan 
spille en rolle i læringssituationer. Gennem billeder, 
film, lys og lyd får både undervisere og studeren-
de mulighed for at mærke på egen krop, hvordan 
sanser og stemninger har betydning for den måde vi 
erkender på i et givet lærings- og legemiljø.

I rummet ved siden af inviteres brugerne til at lave 
noget med hænder og krop; lege, undersøge, 
eksperimentere, bygge, tegne og meget mere. Her 
er vi igen langt væk fra det traditionelle klasselo-
kale. Rummet appellerer til at man undersøger de 
materialer, der er tilgængelige i den store vægreol 
og nysgerrigt eksperimenterer med andre måder at 
være sammen om læring, aktiviteter og leg på.

Koblingen mellem et visuelt interaktivt rum og et 
tinkering-område med plads til konstruktionsleg gi-
ver tilsammen muligheder for, at mange forskellige 
fagligheder kan tone rummet.

Et rum der kobler tinkering
med interaktiv magi
PlayLab på Campus Aarhus C

VIA’s PlayLab bliver primært brugt som en del 
af den almindelige undervisning. Det bookes af 
undervisere, som bruger PlayLab sammen med 
deres studerende og afprøver legende og kreative 
tilgange til undervisningen. Udover studerende fra 
pædagoguddannelsen og læreruddannelsen har 
kursister og studerende fra nationale og internatio-
nale efter- og videreuddannelsesforløb også fundet 
vej til VIA’s PlayLab.

PlayBook 1
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Ambassadørerne i VIA var fra 
starten optagede af idéen om 
”Det tomme rum”, som først 
bliver til noget, når nogen in-
teragerer med det.  Sammen 
med arkitekt Mette Milling 
har ambassadørerne arbejdet 
med spørgsmålene: Hvad kan 
et tomt lokale i en uddannel-
ses-setting ikke undvære? 
Hvordan skal kroppen være til 
stede i lokalet? Hvordan kan 
rummet stimulere alle sanser?
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Principper for Playful Learning

De 36 ambassadører har i 2019 arbejdet med at identificere 
kendetegn ved en legende tilgang til læring på baggrund af de 
eksperimenter, der er gennemført på pædagog- og lærer-
uddannelserne i hele landet. De identificerede kendetegn er 
blevet reformuleret som tre principper for Playful Learning efter 
at ambassadørerne har genbesøgt dem ad flere omgange. 
Principperne er ikke statiske. Det er tanken at de tre principper 
skal kvalificeres, udvides eller gentænkes, når nye undervisere 
bliver en del af programmet i 2020. Der er en tæt forbindelse 
mellem den metode til udvikling af undervisning, som vi arbejder 
med i Playful Learning programmet og principperne for Playful 
Learning-programmet.  Det er gennem nye prøvehandlinger og 
didaktiske refleksioner, at principperne afprøves, forstyrres og 
videreudvikles og med tiden danner et fælles grundlag for en 
didaktik for Playful Learning.
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Principper for Playful Learning

Playful Learning kan kun finde sted, når undervisere og 
studerende er sammen om det. Derfor retter principperne 
for Playful Learning sig mod både undervisere og stude-
rende. Når man som underviser og studerende arbejder 
med en mere legende tilgang til læring, sætter man sin 
rolle på spil ved at flytte sig fra velkendte positioner og 
tilrettelæggelsesformer og have tillid til processen. Som 
underviser i Playful Learning sætter man også sig selv i 
spil ved at være et eksemplarisk forbillede der tør lege 
med og definere benspænd, som udfordrer både egne 
og studerendes forestillinger om, hvad undervisning kan 
være. Playful Learning forudsætter, at de studerende 
leger med og griber muligheden for at tage ansvar for, at 
legen er meningsfuld i deres læringskontekst.

— At skabe fælles forestillinger
Playful Learning involverer forskellige medier, materialer 
og stemninger, der fungerer som didaktisk medspiller og 
åbner for forunderlige forestillinger og kreative veje til 
refleksion og læring.
  
— At vove uforudsigelighed
Playful Learning består af åbne og uforudsigelige proces-
ser, hvor det ikke er muligt eller ønskeligt at kontrollere, 
hvilke nye muligheder og overraskende indsigter, der 
opstår undervejs.
 
— At insistere på meningsfuldhed
Playful Learning udfolder sig i ligeværdige fællesskaber, 
der giver både undervisere og studerende tilladelse til 
at re-designe processen og gentænke indholdet med 
henblik på at skabe faglig meningsfuldhed og ejerskab til 
læring.
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Inspiration til Playful Learning

I 2019 har Playful Learning ambassadørerne eksperimenteret 
med deres undervisning. På baggrund af deres eksperimenter 
har ambassadørerne udviklet en mangfoldighed af måder at 
praktisere Playful Learning på. I det følgende kan du se udvalgte 
eksempler på ambassadørernes arbejde, som du kan lade dig 
inspirere af og re-designe til din egen undervisning. Læs mere 
om ambassadørernes arbejde på vores hjemmeside: www.play-
ful-learning.dk/inspiration



Af Karen Stine Egelund
Pædagoguddannelsen, Absalon

Ordløse
visitkort

Karen inspirerer sine studerende til 
at udvikle deres professionsidenti-
tet gennem ordløse visitkort. Uden 
brug af ord udtrykker de studeren-
de deres tanker og drømme om, 
hvilken kommende pædagog de 
ønsker at være. Visitkortene skaber 
et refleksionsrum, hvor de stude-
rende kan dele deres personlige og 
professionelle fortællinger.

Af Mikael Scheby
Læreruddannelsen, Absalon

Gamification –
læring gennem 
spilaktiviteter og 
konkurrence

Ved at eksperimentere med pro-
grammering af robotter reflekterer 
Mikaels studerende over lærerrol-
len, og hvordan gamification og en 
engineering-tilgang kan bruges 
som motivation i matematik- og 
naturfagsundervisning.

Af Britta Kornholt
Læreruddannelsen, KP

Byg et nyt
monument til
din kommune

Brittas studerende arbejder med 
national og kulturel identitet. Sam-
men undersøger de byrummets 
monumenter og fortællinger på en 
byvandring, hvor alle sanser kom-
mer i spil. Gennem en konstrukti-
onsleg udarbejder de studerende 
bud på nye monumenter, som de 
mener mangler i byrummet. Afslut-
ningsvis præsenteres monumen-
terne på en simuleret fernisering.
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Inspiration til Playful Learning

Linda Ahrenkiel 
Pædagoguddannelsen, UCL

Der er begreber
i spil

Linda etablerer en legende ramme 
om arbejdet med medborgerskab. 
De studerende undersøger de 
mange teoretiske begreber knyttet 
til medborgerskab ved at udvikle 
og fremstille spil, der tematiserer 
udvalgte begreber. Gennem spil-
udvikling og afprøvelse bruger de 
studerende deres fantasi og kreati-
vitet samtidig med deres forståelse 
af de anvendte teoretiske begreber 
udvides.

Af Helle Hovgaard Jørgensen
Pædagoguddannelsen, UCL

At vælge, 
forundres og 
frydes 

Kan man lege sig til legekatego-
rier? I Helles design udforsker de 
studerende Caillois’ fire legekate-
gorier agon, alea, ilinx og mimicry 
ved at afprøve og kategorisere 
kendte lege og udforme nye lege 
til hinanden. Sideløbende med 
legeaktiviteterne undersøges og 
diskuteres hvordan legekategorier 
og legeteorier kan bruges i mødet 
med legepraksis.

Af Maiken Lykke Pedersen, 
Pædagoguddannelsen, UCN

Hooks – legen 
starter nu!

Inden undervisningen sender Ma-
iken ”Hooks” til de studerende 
som supplement til faglige artikler 
eller andet skriftligt materiale. Et 
hook er en legende impuls med 
medfølgende instruktion, som skal 
skabe lyst til at udvikle og bevare 
et legende mindset allerede inden 
undervisningen går i gang. På den 
måde er legen allerede i gang, når 
underviser og studerende mødes.
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Af Susanne Skou Kristensen
Læreruddannelsen, UCN

En programmeret
rejse gennem et
litterært univers

Susannes studerende arbejder 
med skønlitteratur på en alternativ 
måde, hvor de skal eksperimentere 
med mapping og enkle kodnings-
principper undervejs. På baggrund 
af litteraturlæsning skal de stude-
rende visualisere og designe et 
litterært univers, som en Ozobot 
programmeres til at bevæge sig 
gennem. Undervejs møder Ozo-
botten QR-koder, spil og lege, som 
på hver sin måde fortæller om det 
litterære univers.

Af Mette Kristensen Rasmussen 
Pædagoguddannelsen, UC Syd

Professionelle 
med
blik for leg

Det er helt afgørende for børn, at 
de har mulighed for at indgå i leg. 
Derfor er det vigtigt, at de profes-
sionelle i dagtilbud og skoler har 
legekompetencer, så de har blik for 
leg og selv er i stand til at indgå i 
leg. Mette har brugt praktikstudie-
dage på at sætte leg på program-
met, hvor de studerende har udvik-
let og afprøvet nye lege.

Af Heidi Stensman Pugh og Thomas 
Linde-Bech
Pædagoguddannelsen, VIA

Rød stue

Heidi og Thomas’ studerende har 
udforsket lege- og læringsmiljø-
et i den fiktive daginstitution “Rød 
stue”. Gennem et forumspil kom-
mer de studerende med eksempler 
på, hvordan inklusions- og eksklu-
sionsmekanismer udspiller sig i 
hverdagen på Rød stue. De stude-
rende arbejder med deres profes-
sionelle rolle på baggrund af egne 
kropslige oplevelser og refleksio-
ner over praksis.
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Af Rune Overvad Skibelund Schou
Efter- og videreuddannelse, VIA

Designdetektiv

Rune udfordrer de studerende til at 
bruge deres fantasi, når de skal de-
signe genstande til legetøjsfigurer. 
De studerende skal afkode figurer-
nes behov og ud fra dette designe 
en genstand. Øvelsen afrundes 
med at koble til praksis, hvor de 
studerende skal kunne sætte sig i 
andres sted og skabe de bedst mu-
lige forudsætninger for udvikling 
og læring.

Af Rasmus Henrik Jensen
Læreruddannelsen, UC Syd

Tidsbussen 

Rasmus inviterer sine studerende 
med på en tidsrejse, hvor de møder 
danmarkshistorien på en ny måde. 
Gennem en fantasileg bliver under-
visningslokalet til en bustur, hvor 
de studerende reflekterer over ud-
valgte elementer fra historien. Un-
dervejs kan nye hændelser påvirke 
og ændre historiens gang og turen 
rundes af med en refleksion over, 
hvordan vi alle påvirker og påvirkes 
af historiens gang.

Af Betina Jakobsen
Læreruddannelsen, KP

Design en
matematikleg

Betinas studerende udvikler lege-
kort, der skal styrke elevers tileg-
nelse af matematiske begreber. 
Der stilles krav til de studerendes 
fantasi, når de skal udforme nye 
lege og designe legekort som et 
alternativ til den traditionelle tavle-
undervisning i matematik.
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Udvikling af undervisning

I Playful Learning-programmet er det underviserne på pædagog- 
og læreruddannelserne, der er eksperter i udvikling af under-
visning. Det betyder, at undervisere på alle landets professions-
højskoler arbejder sammen om at udvikle en legende tilgang til 
læring gennem eksperimenter i deres undervisning.

Læs om, hvordan Playful Learning-programmet arbejder med 
udvikling af undervisning i det følgende.

50
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Det er intentionen, at undervisernes 
eksperimenter på sigt vil resultere i en 
didaktik for Playful Learning og inspirere 
til et paradigmeskifte i undervisningen 
på pædagog- og læreruddannelserne. 
Playful Learning er således ikke et præ-
defineret, udefra-kommende koncept, 
der skal udrulles ensartet på tværs af alle 
professionshøjskoler. Playful Learning 
udvikles af undervisere for undervisere i 
pædagog- og læreruddannelserne inden 
for en fælles ramme, der gør videndeling 
og erfaringsudveksling mulig.

I løbet af programmets første leveår har 
programledelsen og de 36 ambassadører 
udviklet og afprøvet en design-inspireret 
metode til udvikling af undervisning, som 
har undervisere og studerende i centrum. 
Metoden giver plads til en høj grad af 
frihed og uforudsigelighed og muliggør 
en mere legende tilgang til udvikling 
af undervisning. Metoden intervenerer i 
og udvikler undervisningspraksis, mens 
programmet udfolder sig. Vi afventer ikke 
resultater, men mærker og ser allerede, at 
forandringerne er i gang.

TRY
TYPE
TELL

Udvikling af undervisning
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Udvikling af undervisning i Playful Learning
TRY TYPE TELL

TRY
Eksperimenter i 

undervisning

TYPE
Didaktisk

begrundelse

TELL
Fortælling om 

undervisningserfaringer

En legende tilgang
til udvikling af
undervisning

I Playful Learning programmet 
arbejder vi med udvikling af 
undervisning i tre forskellige 
arenaer med hver sin modus 
operandi, som man i den korte 
form kan benævne TRY,
TYPE and TELL.

TRY er arena for eksperimenter 
i og med undervisning  
TYPE er arena for beskrivelser 
af didaktiske intentioner og 
tilrettelæggelsesformer 
TELL er arena for underviser-
nes fortællinger om, hvordan 
Playful Learning bliver til i un-
dervisning 

For deltagere i Playful Lear-
ning-programmet  og andre 
der vil anvende metoden til 
at udvikle en mere legende 
tilgang til undervisning, er der 
indbygget en vis tidslighed i 
metoden. Eksperimenter i un-
dervisning og refleksioner over 
disse (TRY) vil altid finde sted 
inden undervisningstiltaget be-
skrives (TYPE). Fortællingen om 
forløbet vil først kunne færdig-
gøres ved udviklingsforløbets 
afslutning (TELL). 
Men udviklingsforløbet vil 
oftest finde sted i iterative 
processer, fordi refleksioner 
over og beskrivelser af forsøg i 
undervisning typisk kaster nye 
eksperimenter af sig og nar-
rativer om udviklingsforløbet 
kontinuerligt giver anledning 
til nye refleksioner. Derfor taler 
vi ikke om faser, men om tre 
forskellige arenaer man som 
underviser kan rejse frem og 
tilbage i.
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TRY 
Eksperimenter i undervisning
I den første arena arbejder undervisere 
og studerende med helt konkrete og 
afgrænsede eksperimenter i undervis-
ning, der fremmer en legende tilgang til 
læring. Dette er en handlingsarena, hvor 
undervisere og studerende interagerer 
i undervisning på nye måder. Formålet 
er er udfordre de eksisterende under-
visningsformer og afprøve nye tilgange 
gennem afgrænsede eksperimenter. Den 
eksperimenterende tilgang til udvikling af 
undervisning er helt central i Playful Lear-
ning programmet, fordi det eksperimen-
telle rummer potentiale for overraskende 
erkendelser og legende praksisser.

I Playful Learning-programmet forstår vi 
eksperimenter som ”Prøvehandlinger”1. 
En prøvehandling er et udviklings- og 
læringsværktøj, som er karakteriseret 
ved, at læring og udvikling af ny praksis 
foregår gennem en systematisk ekspe-
rimenteren i en praksiskontekst og ikke 
gennem abstrakte idéer, teorier og planer. 
En prøvehandling afprøves altid sammen 
med de mennesker som den nye praksis 
berører og i den sammenhæng i hvilken 
den nye praksis skal fungere. Dermed får 
man en hurtig og umiddelbar respons i 
forhold til, om man er på rette vej eller, 
hvad der skal justeres i forhold til at indfri 
intentionen med prøvehandlingen.

En prøvehandling kan ikke stå alene, 
men har refleksionen som følgesvend. 
Derfor er det afgørende, at der etable-
res kollegiale læringsfællesskaber, som 
med inspiration fra aktionslæring drøfter 
erfaringer og erkendelser fra prøvehand-
lingen, stiller nye spørgsmål og iværk-
sætter justerede prøvehandlinger2. Uden 
refleksion og læring vil en prøvehandling 
blive reduceret til ren prakticisme.

TYPE 
Didaktisk begrundelse
I denne arena skriftliggøres erfaringerne 
fra prøvehandlingerne og refleksionerne 
fra læringsfællesskaberne. Dette er den 
eftertænksomme og stille arena, hvor 
underviseren beskriver den nye under-
visningspraksis, som blev resultatet af 
prøvehandlingerne i et didaktisk design. 

Playful Learning-programmet forstår et 
didaktisk design som en betinget-kreativ 
formgivning af et afgrænset undervis-
ningstiltag, som fremmer en legende 
tilgang til læring3. Designet er betinget, 
fordi det er udviklet i en kontekst, hvor 
kompetencemål og studieplaner sætter 
rammerne, men kreativt fordi designet 
forventes at udfordre eller lege med de 
samme rammer.

I Playful Learning-programmet har vi 
opstillet fem kriterier for et vellykket 
didaktisk design:
●	
—  Fokus på en legende tilgang til 

læring
●— Didaktisk transparens
●— Mulighed for re-design
●— Tidsmæssigt og fagligt afgrænset
●— Erfaringsbaseret

Formålet med at beskrive et didaktisk 
design er at fastholde og tydeliggøre 
kvaliteten i den didaktiske refleksion og 
formidle denne til interesserede kolleger, 
der søger indblik i designets didaktiske 
intentioner og tilrettelæggelsesformer.

At fastholde og kvalificere den skriftlige 
beskrivelse af det udviklede under-
visningstiltag er helt centralt i Playful 
Learning programmets metode til uddan-
nelsesudvikling. Det er i dette arbejde, 
at hverdagens praksissprog omkring 
undervisning professionaliseres og nye 
undervisnings-praksisser afprivatiseres. 
Et didaktisk design formuleres i en dialog 
med en kollegial redaktionsgruppe, der 
giver sparring med udgangspunkt i de 
opstillede kriterier. 

TELL 
Fortællinger om undervisningserfa-
ringer
I arenaen ‘TELL’ beskriver underviseren 
sin rejse fra de første undersøgende 
eksperimenter til det endelige didaktiske 
design i en fortælling. Fokus i fortællin-
gen er de overvindelser og udfordringer, 
som undervisere og studerende har 
mødt undervejs, og hvordan de er blevet 
håndteret. Dette er den mere personlige 
og narrative arena, hvor underviseren 
får mulighed for at fortælle, hvad der er 
foregået ”back stage” i udviklingsarbejdet. 
Formålet er at skabe identifikationsmulig-
heder og fange interessen hos kollegaer 
gennem en personlig fortælling, som 
andre kolleger kan spejle sig i. 
Fortællingen om underviserens udfordrin-
ger i udviklingsarbejdet skal tydeliggøre, 
at det både kan være lystfyldt og dybt 
alvorligt at lege med nye undervisnings-
formater.

I Playful Learning-programmets første 
år har vi valgt at arbejde med videofor-
tællinger, da dette format egner sig til 
formidle erfaringer og inspirere kolleger 
i en national kontekst. Ambassadørernes 
videofortællinger er tilgængelige på vores 
hjemmeside:

www.playful-learning.dk/inspiration.
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Spredning af Playful Learning
De tre arenaer er samtidig tænkt som tre 
forskellige anledninger til at involvere og 
inspirere flere undervisere til mere Playful 
Learning. 
Den nysgerrige kollega kan identificere 
sig med undervisernes video-fortællin-
ger om arbejdet med Playful Learning, 
som findes på programmets hjemmeside 
(TELL). Bliver nysgerrigheden til interesse, 
har den interesserede kollega mulighed 
for at få indsigt i de legende tilgange til 
undervisning, som er udviklet af kollegaer 
i programmet ved at fordybe sig i beskri-
velserne af de didaktiske designs (TYPE). 
Endelig kan den parate kollega involveres 
direkte i de prøvehandlinger, der kontinu-
erligt arbejdes med på alle professions-
højskoler (TRY).
Implementering og spredning af en 
Playful Learning didaktik er ikke noget der 
foregår efter at metoden er gennemført. 
Vi udvikler og spreder Playful Learning, 
mens vi arbejder. 

Udvikling af undervisning i Playful Learning
TRY TYPE TELL



I det kommende år folder Playful Learning sig ud 
med følgende aftryk på den danske uddannelses-
sektor: 

Yderligere tyngde i legende tilgange til pædagogik 
og didaktik
Med afsæt i Playful Learnings legende tilgang til 
udvikling af undervisning arbejdes der med at frem-
bringe stadig mere kvalificerede bud på, hvordan 
leg og legende tilgange kan inspirere pædagogik 
og didaktik.

Fra de få til de mange
Over hele landet arbejdes der med kompetence-
udvikling i læringsfællesskaber. Samtlige profes-
sionshøjskolers ambassadørkorps har designet 
udviklingsforløb, hvor underviserne på landets 
pædagog- og læreruddannelser arbejder fokuse-
ret med leg og legende tilgange til deres praksis. 
Det betyder dels, at der opbygges yderligere faglig 
kapacitet blandt flere undervisere, dels at flere 
pædagog- og lærerstuderende involveres i Playful 
Learning.

PlayLabs: fra sprint til marathon
I 2019 sprintede man frem mod åbningsfristen, og 
samtlige professionshøjskoler åbnede PlayLabs - i 
alt 7 indtil videre. I 2020 påbegyndes et udviklings-

Playful Learning
2020

PlayLab

Kompetenceudvikling

Eksperimenter 
med en legende

tilgang til 
undervisning

marathon uden nærmere defineret mållinje. Der 
vil blive åbnet flere PlayLabs og de PlayLabs vi 
allerede kender, vil forandre og udvikle sig efterhån-
den som programmet skrider frem. PlayLabs er ikke 
statiske læringsrum, men dynamiske undervisnings- 
og læringsmiljøer, som kontinuerligt vil være under 
udvikling. 

Aftryk i pædagog- og læreruddannelserne
Playful Learning retter sig mod at sætte curriculære 
aftryk i det kommende år. Det betyder med andre 
ord, at programmet sigter mod at sætte sit præg på 
studieordninger, modulbeskrivelser m.m i pæda-
gog- og læreruddannelserne.

Danmarks mest omfattende forskningsindsats på 
feltet Playful Learning
Research Extension er en forskningsudvidelse af 
programmet og en af de største indsatser på feltet 
for leg og læring i Danmark. Forskningsudvidelsen 
involverer 12 ph.d.-forløb, 9 seniorforskere og lan-
dets førende professor i leg.

PlayBook 1

Playful Learning folder sig tålmodigt ud i nøje tilrettelagte faser, 
som balancerer forholdet mellem fælles nationale pejlemærker og 

bevægelsesfrihed til lokal kontekst og fantasi. I 2020 bygges der videre
på programmets tre forbundne indsatser
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Playful Learning har iværksat et forsk-
ningsprogram, der har til hensigt at skabe 
ny viden om leg i relation til pædagogik, 
didaktik og læring. Forskningsprogram-
met tager udgangspunkt  i pædagog- og 
læreruddannelsen, hvor et hold beståen-
de af ni seniorforskere og 12 ph.d.-stipen-
diater skal undersøge, hvordan legende 
og eksperimenterende tilgange til læring 
kan styrke morgendagens pædagoger og 
lærere.

Programchef: Niels-Peder O. Hjøllund
Forskningsleder: Helle Marie Skovbjerg

  Oversigt over 
ph.d.-stipendiater

Professionshøjkolen Absalon: 

Ph.d.-stipendiat der undersøger   
Playful Learning’s betydning for   
vidensoverførsel i læreruddannelsen

Ph.d.-stipendiat i Playful Learning   
inden for temaet samarbejdskompeten-
cer, socio-emotionel læring   
og empati i pædagoguddannelsent

Københavns Professionshøjskole:

Ph.d.-stipendiat til Playful Learning
inden for området Tværprofessionelt 
samarbejde

Ph.d.-stipendiat til Playful Learning inden 
for områderne Materialitet og Teknologi

UCL Erhvervsakademi og
Professionshøjskole:

Ph.d.-stipendiat i Playful Learning med 
fokus på inklusion, demokrati og/eller 
dialogiske processer i pædagog- og læ-
reruddannelsen.

Ph.d.-stipendiat i Playful Learning inden 
for området Leg, kreativitet og innovation 
på pædagog-og læreruddannelsen.

Professionshøjskolen UCN:

Ph.d.-stipendiat i Playful Learning inden 
for området legende læring og undervis-

ningspraksis i et stemningsperspektiv i 
uddannelsen af undervisere.

Ph.d.-stipendiat i Playful Learning inden 
for området legende og æstetiske lære-
processer i uddannelsen af pædagoger 
på Professionshøjskolen UCN.

UC Syd:

Ph.d.-stipendiat til Playful Learning inden 
for området ”Evaluering, vurdering og 
gennemførsel af eksaminer af Playful 
Learning processer”

Ph.d.-stipendiat til Playful Learning inden 
for området “Engagerede og kropsligt 
aktive måder at arbejde med leg ved cur-
riculære temaer i pædagog- og lærerud-
dannelsen”

VIA University College:

Ph.d.-stipendiat til Playful Learning: At 
gøre læreruddannelsen mere legende ud 
fra et øvelsesdidaktisk perspektiv.

Ph.d.-stipendiat til Playful Learning: A 
passionate and playful teaching culture 
in pedagogue education at VIA University 
College

Playful Learning Research Extension



2019/2020 58

Playful Learning Reasearch Extension



PlayBook 1

Programansvarlig
Laust Joen Jakobsen, ljj@kp.dk

Programchef, pædagoguddannelse
Mette Lyager, ml@via.dk

Programchef, læreruddannelse
Tobias Heiberg, tohj@kp.dk

Programchef, forskning
Niels-Peder O. Hjøllund, nihj@kp.dk

Konsulent, administration
Ulla Baarts, ub@kp.dk

Programassistent og kommunikation 
Signe Lehmann, sile@kp.dk

Professionshøjskolen Absalon
Projektledere: Bolette Kvist og
Rasmus Leth Jørnø 
Ambassadørkorps: Frederik Zeuthen, 
Karen Stine Egelund, Lenette Jegsen, 
Linda Vestergaard, Mathilde Knage og 
Mikael Scheby

Københavns Professionshøjskole
Projektleder: Elisabeth Perret-Gentil
Ambassadørkorps: Betina Jakobsen, 
Britta Kornholt, Jakob Andreas Ørsted, 
Maja Cecilie Laybourn, Mikkel Høgsbro
og Thorbjørn Nyander Poulsen

UCL Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole
Projektleder: Jesper Zimmer Wrang
Ambassadørkorps: Helle Hovgaard 
Jørgensen, Kirsten Bech Feddersen,
Knud Erik Christensen, Linda Ahrenkiel, 
Martha Lagoni og Rikke Brandt 
Bundsgaard

Professionshøjskolen UCN 
Projektleder: Henning Holt Christensen
Ambassadørkorps: Finn Brink Hymøller, 
Giselle Christoffersen, Jakob Fenger, Lene 
Jensen, Maiken Lykke Pedersen, Maja 

National programledelse og
sekretariat

Projektledelse og
ambassadørkorps

Thagaard Nørager, Mary Anne Kristensen, 
Susanne Skou Kristensen og Trine Høgh

UC Syd
Projektleder: Anne Birgitte Hermansen
Ambassadørkorps: Bettina Brandt, 
Birgitte Lund Jensen, Jette Østergaard 
Andersen, Lars Holbæk Pedersen, Mette 
Kristiansen Rasmussen, Rasmus Henrik 
Jensen og Rachel Zachariassen

VIA University College
Projektleder: Heidi Stensman Pugh
Ambassadørkorps: Birte Debel Hansen, 
Heidi Stensman Pugh, Lone Sonne, Michal 
Pilgaard, Per Nygaard Thomsen og Rune 
Overvad Skibelund Schou
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National programledelse og sekretariat, projektledelse og ambassadørkorps



I Playful Learning programmet er der 
indtil nu blevet gennemført 5 natio-
nale seminarer, hvor ambassadørerne 
har erfaringsudvekslet på tværs af 
landets 6 professionshøjskoler. På 
alle de nationale seminarer har der 
desuden været inspiration at hente fra 
en lang række nationale og interna-
tionale samarbejdspartnere, som har 
bidraget med erfaring og forsknings-
viden om eksempelvis legeforståel-
ser, indretning og brug af PlayLabs, 
aktionslæring og udvikling af legende 
tilgange til undervisning. Her kan du 
få et hurtigt indblik i, hvem vi har væ-
ret så heldige at møde undervejs.

Dem,
vi har mødt undervejs

PlayBook 1
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Dem, vi har mødt undervejs

Nyborg Strand, oktober 2018
Michael Jeppesen og
Rasmus Ugilt, MUST

Billund, januar 2019
Elena Giacopini, Oliver Forghieri,
Simona Cavalieri og Jennifer Coe, Fondazione 
Reggio Children Centro Loris Malaguzzi 
Amos Blanton, http://www.amosamos.net/
Helle Marie Skovbjerg, Designskolen i Kolding
Kasper Kjeldgaard Stoltz, [RUMMETS SPROG]

København, maj 2019
Martin Bayer og Lise Møller, Københavns Professi-
onshøjskole
Ann Charlotte Thorsted, Aalborg Universitet
Chris Rogers og Matthew Mueller,
Tufts University Boston

Aarhus, september 2019
Mitchel Resnick, MIT Media Lab 
Bo Stjerne Thomsen, Hanne Jensen, Casper Aarlit 
Jensen og Mette Hauch, LEGO Fonden
Kristian Sørensen, /KL.7
Thomas Luffe, Nordisk Film TV

Vejle, november 2019
Ben Mardell, Pedagogy of Play, Project Zero
Charlotte N. Andersen og Ole Stahlfest Jørgensen, 
International School of Billund
Stine Rauff Bommersholdt, Rambøll Management 
Consulting
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Hvis du vil vide mere
Læs mere om Playful Learning på vores hjemmeside:
www.playful-learning.dk 

Følg med på Facebook, LinkedIn og Twitter @PlayLearnDK
#PlayfulLearningDK

... eller lyt til  Playful Learning Podcast, hvor vi inviterer 
relevante personer til at byde ind med hver deres perspek-
tiver på forholdet mellem leg og læring og undersøger, 
hvordan vi får skabt en mere legende uddannelseskultur.

Find os på SoundCloud, Spotify
eller iTunes.


