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Underviseren i det rummelige læringsrum

Indledning
Der er gennem adskillige år brugt energi på at diagnostificere elever på intelligens1 og
læringsstile2 og der er dannet flere teorier og praktiske eksempler3 af hvorledes den enkelte
bedst lærer.
Der er tillige et godt billede af hvorledes unge er i tiden4 og de krav og forventninger der
uvilkårligt opstår omkring dem.
Alligevel er hverdagen på teknisk skole stadig domineret af
underviseren der doserer sin viden til et hold elever blandet med
teoretiske/praktiske opgaver.
Vi ser elever der ikke tager notater og formår ikke at fastholde
temaet til senere refleksion og anvendelse.
Dale5 beskriver det patologiske i tidens undervisning ved at vi
oplærer 5-6 elever ud af 30 til pænt at række hånden i vejret og
svare hvor resten sidder tilbage med følelsen af krænket selvværd
da de ikke formår at forstå undervisningen!
Fravær er synlig og ikke en unormal årsag til frafald fordi eleven
ikke længere formår at følge undervisningen der i forvejen er i
stramme tidsmæssige rammer. Repetition er blevet et ukendt
begreb og eleverne vejes først ved enden af emnet hvorved de
ifølge Dunn6 ikke selv formår at følge deres indlæring.
Fokus kan her pege i flere retninger. Dels er der elevopdeling eller
ej klasserummet og underviseren. Alle af stor betydning for
elevens udfoldelsesmuligheder.
For at foretage en afgrænsning vil jeg her forsøge at sætte fokus
på selve klasserummet med et usorteret elevindtag på et
grundforløb på en teknisk skole.

1

Gardner Howard (MI i ”Frames of mind” 1983)
Intelligens og tænkning Ålykke 1998 s. 63-93.
Et nyt læringslandskab Dansk psykologis forlag 2006 s. 93-105.
2
Dunn Rita Artikkelsamling om læringsstile Dafolo 2003 s. 15-29.
3
Plan-B udsendelse TV2 apr-maj 2007 Haugaard Per – Knoop Hans Henrik – Schmidt Svend Erik.
4
Andersen Johannes Mellem hoved og krop Systime 2002 s. 23-32.
5
Dale Erling Lars Pædagogik og professionalitet Pædagogik og profferionalitet Klim 1999 s. 130.
6
Dunn Rita Artikelsamling om læringsstile Dafolo 2003 s. 25-.
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Problemformulering
Hvordan skabes rummelighed i læringsrummet således det inkluderer bredt og fremmer
indlæringen ved at tage udgangspunkt i elevens egen måde at tilegne sig læring på?
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m

Ima
aginary situatio
on
En ellev har op til 60 uger at
a gennemføøre et grundfforløb på og
g alligevel iintroduceress alle eleverr
til enn undervisniing der er tilrettelagt till at skulle gennemføres
g
s på 20 ugerr svarende til
t et normallt
forløøb.
Jeeg kunne forrestille mig en teknisk skole hvor der
d var pladds til alle.
Hand
ndicap
Hvvor tid var til
t stede og undervisereen begejstreet for at virkke og se elev
verne voksee
Mate
tematisk
m
ed
den
tileg
gnede
viden
n.
Dam
mp
Hvvor eleven ikke
i
følte siig forpligtett til at mødee op men fikk et afsavn bare
b ved
Invaalid
Farvveblind
tannken om at skulle missse en dag.
Urollig
Uttopi? – Måsske men jegg tror på at vi
v med væreende midlerr og muligheeder kan nå
Sproog
et pænt stykk
ke hen ad veejen.
Intellligent
Døv
Ordb
dblind
Bogllig
Mussisk
Erfar
aren
Sprooglig
Etnis
isk
Rum
mmelig
Kroppslig
Uerffaren
Umooden

Tiiden er til sttede da en eelev har mullighed for at anvende oop til 60 ugeer på et
grrundforløb. Alligevel inntroduceres alle til et planlagt forløøb på 20 ug
ger svarendee
till normalt grundforløb.
Deer er her ing
gen tvivl om
m at størstep
parten at eleevgruppen fformår at geennemføre
eft
fter et normaalt forløb. N
Nogle enddaa hurtigere.
M gruppen
Men
n der lige skkal have det en ekstra gang eller prrøve på en anden
a
måde
glemmes.

Eggelund7 skriiver i ”Den rummelige skole” at mennesker
m
eer forskellige mht.
læ
æringsmetod
de og læringgstempo. Allle mennesk
ker har særliige behov8. Egelund
peeger på folkeskolelovenns mulighed
d for opsplittning der bll.a. kan bety
yde opdelingg
efter evner. Hann påpeger att klasseopdeeling af man
nge opfattess som diskriiminerende og forkert
men vi ser det sttadig i dag i form af sppecialunderv
visning. Herr er dog ikkke plads til megen
m
differentiering såfremt
s
undeervisningenn fortsat skeer i form af klasseunder
k
rvisning som
m han siger.
Knooop9 og Schm
midt10 påvisste jo netop
gennnnem Plan-B
B11 hvorledees Dunn’s teeori
om læ
æringsstile kan udføress i praksis. D
Dog
skal uudsendelsenn tages med
d forbehold
som viste overvældende ressultater på kkort
Med henvisnning til Hurrlocks12 forssøg
tid. M
der vvia en arbejddsproces pååviser virkniing
af ros straf og iggnorering. Men
M det ses
også at selve opmærksomheden alene hhar
en sæ
ærlig betydnning for resu
ultatet. Derffor
kunnne det vel goodt tænkes at
a den store
opmæ
ærksomhedd at TV2 gav
v eleverne
påvirrker resultattet i positiv retning.
t
om lærringsstile såå sker det geennem stærk
rkt anvendellse af test.
Ser vvi nærmere på Dunn’s teori
7

Egellund Niels Arttiklen ”Kunsteen at kunne ruumme børn og
g unge med sæ
ærlige behov” Den rummeliige skole
Kroghhs 2006 s.51 + s. 54.
8
Egellund Niels 20006 s.48.
9
Hans Henrik Knoop Lektor Dan
nmarks Pædaggogiske Univeersitet & forsk
kningsdirektørr i Universe Research
R
Lab
10
Sveend Erik Schm
midt tidl. Leder af SIS akadeemi nu forman
nd for bestyrelsen.
11
TV2 udsendelse//serie april/maaj 2007 http://pprogrammer.ttv2.dk/planb
12
Hurrlock Arbejdsppsykologi 1 Erhvervsskoler
E
rnes forlag 19
987 s.32.
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Netop test er det stærke kritikpunkt over for læringsstile med påstand om yderligere
diagnostificering og Dunn er selv inde på at test alene ikke gør en forskel og ikke må bruges til
diagnostificering13 men til at bevidstgøre eleven om egen læring og mål for fornyet læring.
Eleven tester sig selv. Det er ikke læreren der tester eleven hvilket her er den store forskel.
I Sverige er man med Bogstrøm14 i spidsen inde på at teorien ikke kan stå alene og kobler den
her med andre pædagogiske teorier som bl.a. problembaseret læring og konstruktivistiske
læringsmetoder.
Vi ser flere stedere at MI15 sammenføjes16 med læringsstile. Gardner selv siger dog at det er en
fejlfortolkning17 af hans teori at forveksle den med læringsstile.
Havgaard18 sagde at det er i orden med en hverdag af
rutiner. Når blot den brydes af tiltag der giver eleven
udfoldelsesmuligheder i egen læringsstil. Udtalelsen
støttes af Ziehe kalder dem ”øer af intensitet i et hav af
rutiner”19. Ziehe er tillige refereret20 for at man skal
skabe kunstige situationer der er anderledes end dem
eleven møder i hverdagen således de har mulighed for at
skabe ideer og lære noget. Vi kan med
Per Havgaard

Csikszentmihaly21 teori sige at eleverne i perioder skal
bringes i FLOW eller med Vygotsky22 at vi skal arbejde

med eleven inden for NUZO23.
Det handler altså om at veksle mellem lærerstyret og elevstyret undervisning således der opnås
en samlet helhed der danner mening for eleven og dermed interesse for eleven til at give den en
ekstra indsats.
Læringsrummet skal være deltagerbestemt af de evner
eleverne møder op med. Elevens læringsstil skal
afdækkes og anvendes i de didaktiske overvejelser der
her vil kræve flere spor i samme klasse.
Ser vi på Illeris24 model vil der i dette læringsrum
foregå undervisning i samtlige fire hjørner imellem
hinanden.
De selvstændige vil anvende evnerne i studiehjørnet
der vil være projekter der skal løses i forskellig grad
og på forskellig vis.
Har eleven svært ved at læse er det ikke et studie der
13

Illeris model

Dunn Rita Artikelsamling om læringsstile Dafolo 2003 s.42.
Lena Bogstrøm Learning style center Sverige Artikelsamling om læringsstile Dafolo 2003 s.40.
15
Many Intelligens Gardner Howard.
16
Dunn Rita Artikelsamling om læringsstile Dafolo 2003 s.38.
17
Howard Gardner Et nyt læringslandskab Dansk Psykologisk forlag s.99.
18
Havgaard Per Underviser i Plan-B
TV2 serien om læringsstile sagt i ”Dags Dato” Afsluttende debat om Plan-B 30. Maj 2007
19
Ziehe Thomas Øer af intensitet i et hav af rutiner Politisk revy 2005 s.46.
20
Erhvervsskolelæreren DTL maj 2007 s.18-20.
21
Csikszentmihaly Mihaly Et nyt læringslandskab Dansk Psykologisk forlag s.107-125.
22
Vygotsky Lev Semjonovitj (1896-1934) Russisk psykolog ”Flow og fordybelse” af Frans Ørsted Andersen
Hans Reitzels forlag 2006 s.106-112.
23
NUZO Nærmeste Udviklings ZOne.
24
Illeris Knud Læring Roskilde universitetsforlag 2007 s.243-273.
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skal tilbydes men undervisning krydret med opgaver og lettere projekter den enkelte elev kan
overskue således eleven ikke bringes bort fra muligheden i at komme i FLOW. Vi skaber små
øer af intensitet i den daglige rutine.
Læringsrummet er ikke nødvendigvis kun et lokale men kan være et almindeligt klasselokale
hvor der ikke kun er de velkendte bordopstillinger men også tages hensyn til den enkeltes elevs
behov ifølge Dunn’s model således der er mulighed for at lytte til musik sidde i en blød stol
mm.
Undervisningen må ikke styres af en klokke der bimler når eleven lige er nået ind i flowzonen.
Pauser holdes under ansvar efter elevens behov. Der er behov for aftaler med eleven om hvor
langt han skal nå. Mål skal være synlige således eleven kan se hvor langt han er nået.
Så selv om læringsrummet umiddelbart synes anderledes er det alligevel små ændringer der
skal skabes for at det kan opfylde eleverne enkeltvis.

Eksempel på indretning af et læringsrum, kilde; Rita Dunn, Artikelsamling om læringsstile, Dafolo 2003, s. 149.
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Arranged situation
Med udgangspunkt i Ziehe25 kan der udarbejdes en model passende til en teknisk skole i et
grundforløb.
Alt er tilladt når;
Dunn’s26 udgangspunkt kan fint danne rammen for
DU ikke forstyrrer andre.
et elevstyret læringsrum hvor det er eleven der
DU lærer og forbedre dine resultater.
sætter dagsordenen i forhold til hvad eleven finder
DU er færdig til aftalt tid.
nødvendig for egen læring. Principperne støttes
27
DU lytter når jeg har brug for din
delvist op af Persson der også peger på at
opmærksomhed.
mennesker er forskellige med hensyn til
DU arbejder ud fra din egen
læringsmetode og læringstempo.
læringsstil.
Dog skal læringsrummet ikke være mere elevstyret
end læreren stadig tager ansvar for klasserummet og
Rita Dunn
guider eleven frem mod målene. Ifølge Illeris28
model vil der med henvisning til Ziehe29 også velbegrundet forekomme anvendelse af den
sydlige halvkugle.
Ifølge Dale30 er det vigtigt at aktiviteterne opleves betydningsfulde og at målrealiseringen er
høj således både elevens og lærerens energi bliver brugt optimalt. Undervisningen skal tilpasses
elevernes evner og forudsætninger. Dale udtrykker det flot med at læringens pædagogiske
kvalitet ligger i elevens ønske om at blive ved med at lære. Eleven skal med andre ord opleve at
befinde sig i FLOW zonen.
Målene skal synliggøres hvilket elevplan31 fint kan bruges til således både elev og underviser
kan se hvor langt eleven er nået. Her er det vigtigt at målene ikke bliver for store og
uoverkommelige således de dræner energien fra elevens lyst til at gå i gang. (Dale)
Klasserummet skal eleverne have stærk indflydelse på indretningen af og der skal være adgang
til inventar der normalt ikke ses i et klasserum. (Dunn)
Eleven skal kunne koble af på opgaverne. Dog styret således tiden ikke alene går på Internettets
forunderlige verden.
Underviserne skal vælges med omhu da det er vigtigt at de brænder for opgaven. Underviseren
skal have lyst til at anvende energien på at udvikle de små øer af intensitet.
Du skal brænde
for at kunne tænde
Grundtvig

25

Ziehe Thomas Øer af intensitet i et hav af rutiner politisk revy 2005.
Dunn Rita Artikkelsamling om læringsstile Dafolo 2003 s. 15-29.
27
Bengt Persson Göteborgs Universitet Disputats om forskellen mellem almenpædagogik & specialpædagogik.
Refereret i ”Den rummelige skole” i artiklen ”Kunsten at kunne rumme børn og unge med særlige behov”
Kroghs 2006 s.51.
28
Illeris Knud Læring Roskilde universitetsforlag 2007 s.257.
29
Ziehe Thomas Øer af itensitet i et hav af rutine Politisk revy s. 46-47.
30
Erling Lars Dale Pædagogik og profferionalitet Klim 1998 s.111.
31
Elevplan.dk styringsværktøj mulighed for registrering af mål opnåelse m.m. på eleven www.elevplan.dk
26
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Konklusion
Jeg havde ikke helt forventet ved starten af projektet at skulle lande så markant i læringsstile.
Dog finder jeg det heller ikke som den eviggyldige løsning som netop TV2 forsøgte at fremvise
gennem Plan-B.
Nok er størsteparten af eleverne i dag i stand til at gennemføre undervisningen efter kendte
principper men med regeringens udmelding om at 95% skal gennemføre en
ungdomsuddannelse velvidende at de mest krævende elever vil lande på en teknisk skole. Så er
tiden inde til at tænke anderledes.
Tiden32 er til rådighed styringsredskaberne33 er på plads og mulighederne ligger lige for. Så
opgaven er vel mere at få fat i de krævende unge i tide og lade dem gennemføre efter egen
formåen med de styrker de hver især besidder til at kunne erhverve sig den nødvendige viden
for at nå i mål. Denne gennemførelse kan sagtens ske imellem de stærkere elever der her vil
arbejde mere selvstændig hvorved tiden til de svagere elever findes.
Specielt er Ziehes tanker interessante i den forbindelse. Det drejer sig jo ikke om at hverdagen
skal være et Eldorado af spændende aktiviteter. Der skal også være plads til de kedelige der
binder enkelthederne sammen således erfaringerne ikke opleves usammenhængende og
adspredte. Havgaard udtrykte det meget præcist med at sige at ”rutiner er i orden”. Hermed er
der jo lagt op til at underviseren får luft til at lave de ændringer der netop giver det skub der
skal til for at eleven finder det interessant. Hvis hverdagen var en evig ændring så ville sådan et
Eldorado gå hen og blive kedelig i længden og så er ingen ikke nået længere.
Udganspunktet i Dunn er spændende men som Bogstrøm er inde på så skal det krydres med
andre pædagogiske tanker. Csikszentmihaly’s teori34 er interessant. Den bygger tæt omkring
Vygotsky35 og understøttes indirekte af både Dunn Dale og Ziehe. Det er jo netop når eleven er
i FLOW zonen at der sker en udvikling på en måde hvor eleven glæder sig over dagen. Som
underviser er det ligeledes en glæde at man næsten må tigge eleverne om at pakke sammen. Det
er der man som underviser føler der er gjort en forskel.
Den største hindring som jeg tidligere så som uovervindelig var materialer til at gennemføre
undervisningen efter men med Ziehe i tankerne så er der muligheder. For en enkelt tirsdag
formiddag om ugen det kan vel ikke tage den store tid at klargøre. Og hvem siger den dybe
tallerken skal skabes hver gang. En gang imellem er det jo et spørgsmål om at vende lidt rundt
på de didaktiske tanker.
Illeris model virker i første omgang anderledes men modellen giver et overblik over kendte
metoder på en simpel måde sat op i forhold til hinanden. Netop vekselvirkningen mellem
elevstyring og lærerstyring er det centrale i et kommende rummeligt læringsrum hvor der er
plads til både rutinepræget undervisning som den sammenhængende kraft imellem de små
spændende tidsrum der netop bringer eleverne ind i FLOW zonen på en måde hvor de netop
nødigt vil gå glip af kommende læring. Og så er vi på rette spor.

32

20-60 uger til et normalforløb på 20 uger
www.elevplan.dk
34
Flow
35
Nærmeste udviklingszone
Vygotsky Lev Semjonovitj (1896-1934) Russisk psykolog ”Flow og fordybelse” af Frans Ørsted Andersen
Hans Reitzels forlag 2006 s.106-112.
33
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Perspektivering
Som påpeget i indledningen er en af de vigtigste for ikke at sige vigtigste i hele processen med
at danne et rummeligt læringsrum selve underviseren.
Underviseren skal ”brænde for at kunne tænde”. Hvis ikke underviseren professionelt kan se
tilgangen til den enkelte elev og evner lysten til at gøre en forskel og for tredje gang forsøge at
få den enkelte elev med i mål. Så er processen utopi.
Dale36 siger det ikke er nok at have kundskaberne i orden. Ej heller at man besidder et
repertoire af teknikker og fremgangsmåder som har vist sig nyttigt i andre situationer. Det
betinger også at underviseren kan planlægge analysere lærerplanerne og forstå elevernes
læreprocesser.
Netop underviserne har kun været sporadisk berørt. En underviser gør det ikke alene. Egelund37
peger jo netop på at lærerne skal samarbejde og at det bør ske i selvstyrende team. En proces
der i sig selv er en stor opgave og kræver store resurser af de involverede for at komme på
plads.
Netop dette lærersamarbejde og hvorledes de rigtige mennesker sammensættes uddannes og
samarbejder er store emner som kræver sit helt eget studie men det er samtidigt emner der er
uundgåelige såfremt vi skal blive i stand til at løfte fremtidens krav til rummelige skoler hvor
elever uanset handicap skal kunne tage en ungdomsuddannelse.
Vi står således nu med to interessante retninger omkring underviseren
1. Teamdannelse og forståelse for denne ledelses-/samarbejdsform.
2. Pædagogisk udvikling af underviseren der gør ham i stand til at virke i et rummeligt
læringsrum.

36
37

Dale Erling Lars Pædagogik og proffesionalitet Klim 1998 s.266.
Egelund Niels Den rummelige skole Kroghs 2006 s.55.

10

Underviseren i det rummelige læringsrum

Litteraturliste
DEN RUMMELIGE SKOLE
Redigeret af Jens Andersen med artikler af bl.a.:
Per Fibæk Laursen
Niels Egelund DR. PÆD Professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet
Birgitte Holm Sørensen
Susan Tetler
Søren Langager
Udgivet 2006 af Kroghs forlag
ISBN 87-624-0426-1
ARTIKELSAMLING OM LÆRINGSSTILE
Af Dr. Rita Dunn St. John’s University – New York
Redigeret af Sophie Ellgaard Larsen
Udgivet 2006 af Dafolo forlag
ISBN 87-7281-118-8
ØER AF INTENSITET I ET HAV AF RUTINER
Af Thomas Ziehe
Redigeret at Jens Christian Jacobsen
Udgivet 2005 af forlaget Politisk revy
ISBN 87-7378-249-1
ETIK OG MORAL I UDDANNELSESSYSTEMET
Af Professor Erling Lars Dale Pedagogisk forskningsinstitutt Universitetet i Oslo.
Udgivet 2000 af forlaget Klim
ISBN 87-7724-983-6
PÆDAGOGIK OG PROFESSIONALITET
Af Professor Erling Lars Dale Pedagogisk forskningsinstitutt Universitetet i Oslo.
Udgivet 1998 af forlaget Klim
ISBN 87-7724-798-1
LÆRING
Af Knud Illeris
Udgivet 2007 af Roskilde universitetsforlag
ISBN 978-97-7867-335-0

11

Underviseren i det rummelige læringsrum

Andet kildemateriale
ET NYT LÆRINGSLANDSKAB
Flow intelligens og det gode læringsmiljø
Af Hans Henrik Knopp & Jørgen Lyhne
Udgivet 2006 af dansk psykologisk forlag
ISBN 87-7706-403-8
UNDERVISNINGSPLANLÆGNING FOR FAGLÆRERE
Af Hilde Hiim & Else Hippe
Udgivet 2006 af Narayana Press
ISBN 87-02-02339-3
INTELLIGENS OG TÆNKNING
Af Mogens Hansen
Udgivet 1998 af Ålykke
ISBN 87-592-2077-5
(Gardners teori om Multiple Intelligence)
FLOW OG FORDYBELSE
Af Frans Ørsted Andersen
Udgivet 2006 af Hans Reitzels forlag
ISBN 87-412-0211-2
(Vygotsky)
ARBEJDSPSYKOLOGI 1
Af Henning Wilhelm-Hansen
Udgivet 1987 af Erhvervsskolernes forlag
ISBN 87-7510-334-6
(Hurlocks forsøg)
PLAN B UDSENDELSE TV2
Projektet forløb tidsmæssigt over 3 uger for deltagerne som var 9 elever fra 8. Klasser
der indtil nu ikke havde lært at læse.
Pædagogiske bagmænd er:
Hans Henrik Knoop
Svend Erik Schmidt
Sendt april/maj 2007
http://programmer.tv2.dk/planb/

12

Underviseren i det rummelige læringsrum

Bilag, Dunn & Dunn – Læringsstile

13

Underviseren i det rummelige læringsrum

Godkendelse af problemformulering
Denne blanket indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven
Modulnavn- og nr. :
Vejleders navn:
Eksamenstermin (skriv måned og
år)

Voksendidaktik 95126
Charlotte Bisbjerg Nielsen
Januar 2008

Titel på opgaven:

Underviseren i det rummelige læringsrum
Problemformulering:
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