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Baggrund  
og formål
I 2019 gennemførte Rambøll en ”baseline”-evaluering 
af Playful Learning-programmet for at kortlægge, i 
hvor høj grad legende tilgange til læring allerede blev 
brugt på tværs af lærer- og pædagoguddannelserne. 
Midtvejsevaluerin gen følger nu op, og undersøger pro-
grammets udvikling fra 2019 til 2021. Fokus er, hvordan 
programmet er lykkedes med at styrke legende tilgange 
til læring ved at understøtte under visernes og de stude-
rendes holdninger, kompetencer og praksisser. 

• hvorvidt, i hvilken grad og hvordan Playful Learning- 
programmet fører til ændringer i studerendes og  
underviseres holdninger, kompetencer og praksisser i  
forhold til legende tilgange til læring.  

• hvad drivkræfterne og barriererne for realiseringen af 
Playful Learning-programmet er, samt hvordan potentielle 
barrierer kan overkommes.

“Baseline” 
-evaulering 
af Playful  
Learning- 
programmet 

Midtvejs- 
evaluering

Slut- 
evaluering

2019 2021 2023

Evalueringen af Playful Learning-programmet har undersøgt:



Målgrupper og 
evalueringsdesign

Evalueringen af programmet inddrager 
derfor både ambassadører, undervisere 
og studerende, men også uddannelsesle-
dere, som spiller en afgørende rolle i for-
hold til, at ambassadører og undervisere 
kan prioritere arbejdet med at udvikle 
deres pædagogiske og didaktiske prak-
sisser. 

Hvert år gennemfører Rambølls kon-
sulenter en række forskelligartede men 
komplementerende evalueringsaktivite-
ter. Evalueringsaktivitetene skal sikre, at 
programmets status og udvikling under-
søges så fyldestgørende som muligt. 

Ambassadører LedereUndervisereStuderende

MÅLGRUPPER

EVALUERINGSAKTIVITETER

• Spørgeskemaundersøgelse blandt hhv.  
undervisere og studerende 

•  Dokumentanalyse af studerendes praktik- 
og eksamens opgaver og af underviseres 
undervisningsmaterialer

•  Interviews med ledere, ambassadører,  
undervisere og studerende 

• Observation af undervisning 

Playful Learning-programmet er organiseret omkring 
lokale ambassadørkorps på hver af de seks professions-
højskoler. De lokale ambassadører har haft til opgave at 
udvikle rammer, der gør det muligt at eksperimentere 
med nye praksisser baseret på legende tilgange til læring, 
og at støtte deres medundervisere i at afprøve nye prak-
sisser i samspillet med de studerende. 



De seks  
hoved- 
resultater



Hovedresultat

#1
Legende tilgange til læring øger de studerendes  
studieglæde og -engagement.

Jo mere de studerende oplever, at 
undervisningen er præget af legende 
tilgange til læring, desto større er deres 
studieglæde og -engagement. Dette 
resultat var allerede gældende i 2019, 
men evalueringen viser, at den positive 
sammenhæng er blevet stærkere som 
følge af realiseringen af programmet.   

Evalueringen dokumenterer dermed ty-
delige fordele ved at udbrede brugen af 
legende tilgange til læring på uddannel-
serne. Udbredelsen øger ikke kun studie-
glæden, men gør også, at de studerende 
ser mere frem til deres fremtidige virke 
som pædagog eller lærer. 

ØGET STUDIEGLÆDE OG -ENGAGEMENT

Studerende, som oplever, at undervisningen på professions-
højskolerne i høj grad integrerer legende tilgange til læring, 
udtrykker i højere grad end deres medstuderende, at:

• undervisningen vækker deres interesse.

• undervisningen motiver dem til at lære mere.

• undervisningen giver dem lyst til at fortsætte deres studie.

• de er glade for deres studie.

• de føler, de hører til på deres studie.

• de ser frem til at blive færdiguddannet som pædagog/lærer.



Hovedresultat

#2
Programmet har medført en positiv udvikling i under-
visernes holdninger, kompetencer og praksisser med 
hensyn til legende tilgange til læring – mens udviklingen 
blandt de studerende er mindre entydig.

Positiv udvikling på undervisersiden
Evalueringen viser en positiv og statistisk 
signifikant udvikling fra 2019 til 2021 i 
undervisernes holdninger, kompetencer 
og praksisser. Underviserne havde allere-
de positive holdninger omkring legende 
tilgange i 2019, hvor de også vurderede, 
at de havde de fornødne kompetencer 
til at integrere elementer af legende 
læring i deres undervisning. Programmet 
har stadig medført positive ændringer 
i disse forhold, og udviklingen er endnu 
tydeligere i forhold til undervisernes 
selvvurderede praksis. 

De studerende oplever ingen klar forskel
Evalueringen finder ikke samme entydige 
udvikling blandt de studerende. Spør-
geskemaundersøgelsen tyder på, at de 
studerende – modsat deres undervise-
re – ikke oplever, at undervisningen på 

lærer- og pædagoguddannelserne i 2021 
integrerer legende tilgange til læring i 
deres undervisning i højere grad end i 
2019. 

Andre evalueringsresultater tyder dog 
på, at de studerende i stigende grad 
møder legende tilgange på uddannel-
serne, selvom om de måske ikke selv er 
bevidste om denne udvikling. Fx fylder 
ordet ’leg’ mere i de studerendes praktik- 
og eksamensopgaver i 2021 end i 2019. 
Evalueringen viser samtidig, at ’børns leg 
og den fagprofessionelles rolle heri’ er 
blevet et centralt tema i de studerendes 
opgaver.

IDENTIFICEREDE TEMAER I PRAKTIK-  
OG EKSAMENSOPGAVER I 2021

1

2

3

4

5

6

7

8

Børns læringsmotivation

Aktiviteter gennemført i praktikken

Tilrettelæggelse af undervisningsforløb 

Samarbejde mellem fagprofessionelle og forældre

Almen dannelse

Børns leg og den fagprofessionelles rolle heri

Samspillet mellem borger og den fagprofessionelle 

Inkluderende fællesskaber



Hovedresultat

#3
Forskelle på tværs af lærer- og pædagoguddannelser-
ne i forhold til de studerendes og undervisernes hold-
ninger, kompetencer og praksisser har udjævnet sig 
over tid. 

I 2019 udtrykte de studerende og under-
viserne på læreruddannelserne større 
skepsis over for integrationen af legende 
tilgange i undervisning, end de gjorde på 
pædagoguddannelserne.  

Evalueringen viser, at forskelle på tværs 
af uddannelserne er blevet mindsket 
over tid, og at læreruddannelserne har 
oplevet de største positive udviklinger fra 
2019 til 2021. 

•  undervisernes opfattelse af, hvorvidt legende tilgange til læ-
ring gavner studerendes læring.

•  de studerendes oplevelse af egne kompetencer til at støtte 
børns udvikling og læring ved hjælp af legende tilgange. 

Læreruddannelserne har bl.a. nærmet  
sig pædagoguddannelserne i forhold til: 



Hovedresultat

#4
Online-undervisning er mest motiverende, når den 
integrerer elementer af legende læring.

Playful Learning-programmet er tids-
mæssigt faldet sammen med Coro-
na-pandemien – og de deraf følgende 
nedlukninger og online-undervisning. I 
2020 undersøgte evalueringen, hvilke 
former for online-undervisning de stu-
derende havde oplevet, samt hvor mo-
tiverende de hver især var. De hyppigst 
oplevede former for online-undervisning 
var præsentationer fra underviseren 
efterfulgt af skriftlige opgaver (oplevet af 
ca. 80 pct. af de studerende) og envejs-
kommunikation fra underviseren (oplevet 
af ca. 70 pct. af de studerende). Derimod 
havde kun ca. 50 pct. af de studerende 
oplevet online-undervisning med aktivi-
teter og øvelser, hvor de studerende selv 
havde mulighed for at eksperimentere 
og arbejde fantasifuldt med emnet. De 
studerende, som havde oplevet sidst-
nævnte form for online-undervisning, 
fandt den markant mere motiverende 
for deres læring end de øvrige oplevede 
former.

Evalueringen viser dermed, at potentialet 
ved at øge brugen af legende tilgange til 
læring i undervisningen på professions-
højskolerne ikke begrænser sig til den 
fysiske undervisning. 

At man kan tænke 
ud af boksen og gøre 
noget, man ikke har 
gjort før. Det fanger 
ens interesse meget 
hurtigere. 

Studerende,
pædagoguddannelsen

Det har været mest motiverende, når vi har haft 
legende aktiviteter, hvor man kunne vise noget 
og bidrage - i stedet for bare sidde og lytte.

Studerende, læreruddannelsen



Hovedresultat

#5
Studerende, som har modtaget undervisning i PlayLab, 
efterspørger endnu mere undervisning i PlayLab.

De lokale ambassadørkorps har eksperi-
menteret med at udvikle fysiske lærings-
miljøer, såkaldte PlayLabs, som inviterer 
til en mere legende undervisningspraksis. 
Evalueringen viser, at knap halvdelen af 
de studerende, som er indskrevet på et 
uddannelsessted med PlayLab, havde 
været i PlayLab i løbet af de seneste 12 
måneder i forbindelse med deres under-
visning. Af dem, der ikke havde været i 
PlayLab, ville 45 pct. gerne have mere 
af deres undervisning i PlayLab. Blandt 
dem, der havde været i PlayLab en en-
kelt gang, ville 70 pct. gerne have mere 
af deres undervisning i PlayLab.

Studerende, der har været i PlayLab to 
eller flere gange, efterspørger også mere 
undervisning i PlayLab, men i mindre 
omfang end dem, der kun har været 
der en enkelt gang. Interviews med stu-
derende peger på, at dette resultat kan 
hænge sammen med, at undervisning i 
PlayLab kun er værdiskabende, hvis der 
er overensstemmelse mellem det fysiske 
læringsmiljø og den didaktiske tilgang. 
Fx oplever de studerende, at forelæs-
ningsbaseret undervisning er uhensigts-
mæssig i PlayLab, fordi rammerne ikke 
egner sig til at tage noter og sidde stille i 
længere tid ad gangen.  

PlayLab gør en kæmpe forskel. Det 
indbyder til leg, og dér skal man jo 
ikke bare sidde og lytte til en undervi-
ser. Man skal ud at røre, lave og sanse. 
53 slides fra underviseren i PlayLab er 
ikke godt. Man sidder heller ikke godt, 
så det fungerer ikke.

Studerende,  
pædagoguddannelsen



Hovedresultat

#6
Underviserne oplever størst udbytte af kompetence-
udvikling, der kombinerer aktionslæring med kollegial 
sparring og mulighed for opfølgning.

Mange undervisere på lærer- og pæda-
goguddannelserne har over de seneste 
år modtaget kompetenceudvikling i regi 
af Playful Learning-programmet. Da 
kompetenceudvikling er blevet grebet 
forskelligt an på tværs af professionshøj-
skolerne, har evalueringen haft mulighed 
for at undersøge, hvad der i den sam-
menhæng fungerer godt, og hvad der 
fungerer mindre godt. 

Underviserne udtrykker generelt stort 
udbytte af kompetenceudvikling, hvor 
de kan eksperimentere med legende til-
gange i deres egen undervisningspraksis 
– og hvor der samtidig er mulighed for at 
lære af og sparre med kolleger. Samtidig 
er underviserne optagede af, at det kræ-
ver tid at udvikle og afprøve noget nyt, 
ligesom der skal være mulighed for at 
følge op på afprøvningen med kolleger. 

Jeg vil gerne lære noget om, hvordan man gør 
dem [de studerende] mere engagerede og mere 
motiverede. … Det gør du ikke ved at lave små 
prøvehandlinger, som ikke videreudvikles. […] 
Du har brug for at lægge mere arbejde i aktions-
læring og i opfølgningssessioner […] Og for at 
diskutere undervisningen med dine kolleger.

Underviser, 
læreruddannelsen



Har du spørgsmål  
eller kommentarer  
til evalueringen  
af Playful Learning- 
programmet?
Ræk altid gerne ud til Rambølls projektleder:

Lasse Lykke Rørbæk
Market Manager, Ph.d.
M +45 51611391
lalr@ramboll.com


