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Afsnit 1:  
indledning.  
 
Forskningscirklens mål og produkt  
– en kort intro til vores proces

ved Ulla Højmark Jensen, Aalborg Universitet,  
København. Forskningscirkelleder

I forskningscirklen ”Inkluderende undervisnings-
metoder” har vi afholdt 10 møder af 3 timer i 
perioden oktober 2011 til januar 2013. Vi startede 
med at være 7 cirkeldeltagere, 1 ny kom hurtigt til 
og 2 deltagere sprang fra af forskellige gode grunde 
midtvejs i forløbet. Vi har således været 6 cirkeldel-
tagere, der har udgjort den bærende kraft igennem 
forløbet. De 6 cirkeldeltagere kommer fra 4 for-
skellige gymnasiale uddannelsesinstitutioner og en 
universitetsinstitution. Cirkeldeltagerne er:

Pernille Ehlers, Rødovre Gymnasium
Carin Welinder, Borgarskola Malmø
Birgit Riedel Langvad, Tårnby Gymnasium
Sune de Montgomery Nørgård, Rødovre Gymnasium
Sine Camilla Jensen, Høje Taastrup Gymnasium
Ulla Højmark Jensen, Aalborg Universitet,  
København

Ved de første par møder diskuterede gruppen for-
skellige mulige temaer og perspektiver for vores 
arbejde. Hver enkelt cirkeldeltager valgte sit eget 
faglige fokus indenfor rammen af vores fællestema. 
Ideen var ikke at afprøve bestemte metoder eller 
fælles ideer, men nærmere at få et ’kig’ ind i hinan-
dens verdener og give mulighed for fælles refleksi-
on og erfaringsudveksling i forhold til nogle af de 
inkluderende undervisningsmetoder, som forsk-
ningscirkeldeltagerne allerede arbejdede med. 

Vi lagde os hurtigt fast på en form, hvor cirkeldel-
tagerne skiftes til at holde oplæg for hinanden til 
vores møder. Forud for hvert møde har alle cirkel-
deltagerne læst oplæg eller kapitler i bøger, så vi har 
et fælles afsæt i vores diskussioner og refleksioner. 
Et centralt omdrejningspunkt er erfaringsudveks-
ling, som har fået meget plads på vores møder. For 
de enkelte forskningscirkeldeltagere har et centralt 

mål med deltagelsen i forskningscirklen nemlig 
været at blive klogere på egen og andres praksis. 
Det er dog primært de faglige oplæg vi i denne 
sammenhæng ønsker at formidle i de enkelte af-
snit, og vi vil så i sidste afsnit søge at gengive nogle 
af de fælles refleksioner og erfaringer, der har været 
oppe at vende. 

Forskningscirklens produkt afspejler vores arbejde 
på den måde, at det er tænkt som et inspirations-
hæfte, der kan give læseren anledning til refleksion 
og indsigt i andres erfaringer.

I det følgende introducerer de enkelte forskning-
scirkeldeltagere kort deres inkluderende undervis-
ningsmetoder samt de erfaringer, de har med disse.  
Sidste kapitel fungerer som en slags perspektive-
ring af gruppens refleksioner og tanker.
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Afsnit 2:  
iBse (inquiry Based science education) 
som redskab for en inkluderende 
planlægningspraksis for lærerne 

og indeX:kompas som et elevrettet 
planlægningsredskab

Ved Pernille Ehlers, Rødovre Gymnasium

Inquiry Based Science Education (IBSE) er 
en didaktisk metode udviklet til undervisning i 
naturfagene. Den baserer sig på en konstruktivistisk 
tilgang til læring. Den undersøgende tilgang 
er det centrale i IBSE (inquery methods kan 
oversættes til undersøgende eller problemorienteret 
undervisning, og det undersøgende er meget 
centralt i den tilgang, der tages op her).

IBSE fremkom i forlængelse af Karplus 
læringscyklus fra 1960’erne, og siden 1989 
udviklede biologer den mere konkrete 
5-E-model, hvormed den undersøgende 
tilgang kan operationaliseres og omsættes til 
en undervisningspraksis med 5 faser. Ideerne 
i IBSE er altså ikke nye, men i begyndelsen af 
det 21. århundrede beskrives de på ny1, og der 
gennemføres forskellige udviklingsarbejder 
med fokus på, hvordan naturfagsundervisning 
kan tilrettelægges med udgangspunkt i den 
undersøgende tilgang. 

IBSE-forsøg har opnået størst udbredelse 
på grundskoleniveau, og det er også der de 
fagdidaktiske debatter om IBSE især finder sted2. 
Både i USA og England forskes der imidlertid i 
anvendelse af IBSE på ungdomsuddannelser, og i 
EU-sammenhæng blev IBSE synonym med ”den 
gode undervisning” i 00’erne, og det blev støttet 
med udviklingsmidler. 

1  Se kapitel 13 i Teaching Secondary School 
Science: Strategies for Developing Scientific Literacy. Af Bybee, 
R.W, Powell, J.C og Trowbridge, L.W. (2008). Upper Saddle 
River, N: Pearson Merril Prentice Hall.
2  Se f.eks. Tidskriftet MONA nr. 2011-1.

I Danmark er IBSE-tilgangen blevet taget 
op på STX, idet den er præsenteret på 
naturvidenskabsfagenes fagdidaktiske kurser.

IBSE-tilgangen kan betragtes som en 
undervisningspraksis, hvor udgangspunktet 
er en induktiv tilgang til undervisningen. 
Udfordringen ved at vælge en IBSE-tilgang i sin 
undervisningstilrettelæggelse er, at man dermed 
praktiserer en tilgang, der er et alternativ til den 
klassiske, primært deduktive didaktiske tilgang, 
som har været anvendt i naturfagsundervisningen 
op gennem 1900-tallet. På den måde kan IBSE 
nærmest opleves som et bud på et ”paradigmeskift” 
i fht. de udbredte principper for, hvordan den 
”klassiske” naturvidenskabsundervisning er blevet 
tilrettelagt og gennemført. I forlængelse heraf 
drejer IBSE-debatterne sig bl.a. om hvor langt man 
kan/skal gå, når man har som intention at følge det 
induktive planlægningsprincip i undervisningen, 
og hvilke krav det stiller til lærerrollen og 
forventningerne til lærernes faglighed. 

Helt grundlæggende finder jeg det interessant, at 
IBSE sætter stor fokus på de naturvidenskabelige 
observationer, målinger og den fagligt funderede 
undren. Tilgangen bringer dermed eleverne tæt 
på de naturvidenskabelige arbejdsprocesser og 
metoder. Mange IBSE-fortalere mener det kan 
øge motivationen, gøre undervisningen mere 
nærværende og anvendelsesorienteret og dermed 
mere hensigtsmæssig, hvis målet er at eleverne 
tilegner sig naturvidenskabelige kompetencer og 
dermed gør dem til et af sine egne redskaber til at 
begribe omverdenen.

I forskningscirklen er det blevet drøftet om 
IBSE og særligt 5-E-modellen kan fungere 
som et planlægningsredskab for lærere, der 
underviser i gymnasiet, således at lærerne i 
deres undervisningsplanlægning kan være mere 
eksplicit opmærksomme på de forskellige faser, 
der indgår i et givet undervisningsforløb, vælge 
læringsrum i overensstemmelse hermed, være 
mere opmærksomme på elevernes læreprocesser, 
og dermed i højere grad kan sikre at eleverne 
(forskellige elevgrupper) inkluderes i de processer. 



6

Lad os se på 5-E-modellen

E-faser Fasens indhold Hvad læreren gør    Hvad eleven gør

Engage Undren og formulering af 
undersøgelsesspørgsmål 

Tilskynder nysgerrighed og 
undren. Skaber interesse. 
Rejser spørgsmål

Stiller spørgsmål

Explore Planlægning og 
gennemførelse af simple 
undersøgelser samt af 
indsamling af relevante 
data.

Tilskynder elever til at arbejde 
uden direkte instruktion. 
Lytter til eleverne og deres 
overvejelser. Stiller spørgsmål, 
der kan hjælpe eleverne videre. 

Planlægger og udfører simple 
undersøgelser i forbindelse med 
at søge svar på deres spørgsmål

Explain Anvendelse af data og 
videnskabelig viden til at 
nå frem til forklaringer 
(forståelse/viden)

Tilskynder elever til at forklare 
vha. egne ord. Efterspørger 
evidens. Påpeger definitioner, 
forklaringer m.v.

Bruger faglig(videnskabelig) 
viden til at forklare. Finder 
forklaringer baseret på 
observationer/data og fagligt 
funderet teori

Elaborate Anvendelse af erhvervet 
viden på nye felter

Forklarer definitioner samt 
hidtil anvendte faglige teorier 
og forklaringsrammer.
Opmuntrer elever til at 
anvende deres erhvervede 
viden/kompetencer på nye 
områder. Stiller fagligt 
fokusererede spørgsmål til 
viden, der er kendt og kan 
inddrages.
Gør elever opmærksom 
på alternative 
forklaringsmuligheder/teorier

Erhvervet viden anvendes 
på andre cases/situationer 
(læreproces hvor det lærte skal 
kunne anvendes)

Evaluate En opmærksomhed 
på hvad der er opnået 
gennem læreprocesserne 
(5-E-faserne)

Hjælper elever med at opsamle 
erfaringer fra læreprocessen

Læreprocessen evalueres (vel 
både gennem italesættelse 
(metakognitivt) og gennem nye 
handlinger

Nogle eksempler:
1. En enkelt lærer i ét fag: 
I forskningscirklen er IBSE-tilgangen blevet 
drøftet med udgangspunkt i eksempler fra 
undervisning i naturgeografi og samfundsfag. 
Særligt et forløb i geologi, hvor der blev taget 
udgangspunkt i bjergarter fra Gilleleje, blev 
genstand for drøftelser af, hvordan man kan følge 
en induktiv tilgang og en proces, der på mange 
måder kan følge faserne i 5E.  

Det er bl.a. væsentligt at bemærke, at læreren skal 
være opmærksom på, at der arbejdes forskelligt i 
de forskellige 5E-faser – f.eks. er måden læreren 
stiller spørgsmål på ikke den samme i de 5 faser, og 
den form for svar (samt de handlinger) læreren kan 
forvente, ændrer sig også.

Det bliver dermed en væsentlig del af 
lærerprofessionaliteten at kunne regulere sin måde 
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at stille spørgsmål på, sin adfærd og sin måde at 
skabe et velfungerende fysisk undervisningsrum på 
i den givne undervisningssituation. På den måde 
kan effekten af læreprocesserne i de forskellige 
faser bedst tilgodeses; omvendt vil det også 
undervejs være nødvendigt professionelt at pendle 
mellem læringsrum med høj og lav styring (se også 
figur 1: Mulige læringsrum, afsnit 7). Det giver en 
mulighed for at kombinere den induktive tilgang 
med velvalgte doser af en deduktiv.  

Lærerens opgave er dels at skabe vilkår, så de 
enkelte faser udfoldes optimalt i den givne situation 
og dels at pendle/veksle med små elementer af 
deduktiv undervisning så progressionen og det 
faglige niveau i undervisningen sikres. Elevernes 
engagement og involvering bliver et centralt 
spørgsmål at forvalte i denne proces, og det er 
væsentligt at læreren inkluderer eleven ved både at 
signalere tryghed (du tænker godt, er på rette vej, 
får relevante ideer, prøv at bruge det du kan fra...) 
og fascination, udfordring og undren. 

I de første IBSE-faser er det i høj grad disse 
balancer i undervisningen, der skal bære forløbet 
og adgangen til at involvere eleverne (forskellige 
elevtyper) således at undervisningen bliver 
inkluderende. I den proces kan CL (Coperative 
Learning) bl.a. give gode strukturer til at skabe 
et klasserum hvor styringen på den ene side er 
høj, men hvor der også samtidig skabes rum til, at 
eleverne kan dele oplevelser og faglige erfaringer. 
I fase 3 og 4 ændres lærerrollen og eleverne 
inkluderes på nye måder, der i højere grad bliver 
deduktive (= balancen mellem det deduktive og 
induktive forskydes i sammenligning med de første 
IBSE-faser).

2. Flerfagligt lærersamarbejde: 
IBSE-modellens 5 faser kan ligeledes bruges 
som et arbejdsredskab for flere lærere, der 
planlægger en klasses undervisning i fællesskab. 
Med udgangspunkt i et innovationsforløb 
på Rødovre Gymnasium kan det ligeledes 
belyses, hvordan IBSE-modellen kan fungere 

Fra undervisningsforløbet  
”Byrum og bevægelse i fremtidens by”.
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som et hensigtsmæssigt planlægningsredskab 
for en gruppe af lærere, der samarbejder om 
undervisningen i en klasse. I det konkrete 
undervisningsforløb om ”Byrum og bevægelse 
i fremtidens by” drejede det sig om et 
samarbejde mellem naturgeografi, matematik, 
mediefag og samfundsfag. Forløbet har haft 
opmærksomhed på, hvordan praksislæring og 
det anvendelsesorienterede kan være væsentlig 
for elevers deltagelse i undervisningen. Der blev 
arbejdet med forskellige former for vekselvirkning 
mellem f.eks. det øvelsesbaserede og induktive og 
det styrede/deduktive. Lærerne havde desuden 
INDEX-kompas og U-theory med i baghovedet 
og brugte dem som redskaber til at give eleverne 
styring over deres arbejds- og læreprocesser i 
forløbet, herunder den faglige fordybelse og de 
innovative processer. (U-teori forklares i afsnit 3).

Evalueringen viste, at det i høj grad blev et 
undervisningsforløb, der fungerede inkluderende 
for eleverne3.

Med IBSE som det valgte udgangspunkt kan 
følgende spørgsmål rejses:
•  Hvad lærer elever, hvis der praktiseres IBSE? 
Hvad lærer de ikke (i sammenligning med 
tidligere)? Kan gymnasiereformens større fokus på 
faglige kompetencer i forhold til viden honoreres 
på den måde?
•  Hvordan møder IBSE-tilgangen eleverne 
(særligt dem fra gymnasiefremmede miljøer)?  Kan 
IBSE gøre undervisningen mere inkluderende? 
Hvordan kan IBSE fungere i det senmoderne 
samfund?
•  Hvad tilbyder IBSE/5-E lærerne? Er det et 
brugbart planlægningsredskab? Og hvilke krav/
udfordringer stiller det til lærerne?

Fra faserne i læreres undervisningsplaner til valg 
af læringsrum i de forskellige faser, planlægning af 
arbejdsformer og stilladsering i forhold til klassen, 
grupper og enkeltelever.

3 Se rapporten: Innovation på Rødovre Gymnasium i 
skoleåret 2012-13 s. 5.

Med IBSE-tilgangen inkluderes eleverne i 
erkendelsesprocesserne (det prioriteres at de lærer 
metoder frem for meget høj prioritering af viden). 
De faglige mål er både metoder og viden. Eleverne 
lære at undres og erkende ud fra en indsigt i 
hvordan viden skabes.

Spørgsmålet er om det inkluderende i 
undervisningen kan understreges yderligere 
ved at lægge vægt på, at elever også skal indgå 
i læreprocesser, hvor viden skal anvendes 
fremadrettet (innovativt og handlingsorienteret). 

Det kan der eksempelvis rettes opmærksomhed 
mod ved at lade INDEX-kompas strukturere 
arbejdsprocesserne (de individuelle og 
kollektive) og ved at stille opgaver, der også er 
anvendelsesorienterede.

Kan det anvendelsesorienterede perspektiv siges at 
være inkluderende? – hvem inkluderes måske?

Links:
Evalueringen af innovationsprojektet, som jeg hen-
viser til kan findes på Rødovre Gymnasiums hjem-
meside: www.rg.dk 

Litteratur:
Man kan læse mere om brug af IBSE-metoden i: 
Erik Damberg m.fl: Gymnasiepædagogik. Hans 
Reitzels Forlag 2006.
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Afsnit 3:  
u-teori og innovative undervisningsmetoder. 
mulighed for inkluderende praksis 

Ved Birgit Riedel Langvad, vicerektor Tårnby Gym-
nasium & HF

Innovativ undervisning går kortfattet ud på at lære 
eleverne at tænke nyt, arbejde procesorienteret 
og at få dem til at skabe merværdi for andre. In-
novative undervisningsmetoder kan bidrage til at 
skabe variation og motivation. Erfaringen viser, at 
innovative undervisningsmetoder befordrer små og 
store elevsejre. Innovativ undervisning virker derfor 
- rigtigt udført og doseret – inkluderende i forhold 
til gymnasiefremmede og fagligt svagere elever. En 
lille omvej kan her vise sig at være en genvej. 

Det skal i den forbindelse pointeres, at der på det 
overordnede plan skal være givet eleverne en fast 
ramme og en gennemtænkt tidsplan samt opstillet 

’benspænd’ og produktkrav, som de kreative og in-
novative processer kan udfolde sig indenfor. Dette 
har (jf. teorien om læringsstile) som udgangspunkt 
mere appel til nogle elever end andre, ligesom nog-
le har mere flair for at arbejde på den måde end 
andre. Det gælder også underviserne. Men det be-
tyder ikke, at det ikke kan læres. 

De innovative teknikker kan og bør ligesom alt 
andet trænes gradvist op. Innovative undervis-
ningsmetoder kan anvendes drypvis eller i kortere 
eller længere forløb. Hele rejsen gennem U’et kan – 
i komprimeret form - nås på en heldags ekskursion 
eller elevcamp. 

I det følgende gives et par konkrete eksempler på 
undervisningsforløb.  Der er også henvisninger til 
(visuelle) links og litteratur.

Det skal først konkretiseres, hvordan innovative 
undervisningsformer inspireret af Scharmers  
U-Teori kan bidrage til inkluderende undervisning, 
og hvorfor det er nødvendigt at gå den vej:
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Scharmers U-teori 
Undervejs i den samlede bevægelse gennem U’et 
passerer vi gennem en række erkendelsesmæssige 
faser, der kræver forskellige nøglekompetencer (eks. 
at observere, at reflektere, at afprøve). På rejsen ned 
i venstre side af U’et skal vi lære at suspendere for 
at kunne se med friske øjne, omdirigere for at kun-
ne sanse mere helhedsorienteret og give slip for at 
kunne praktisere presencing (sammensat af presen-
ce og sensing – at være sansende tilstede i nuet). 

At bevæge sig gennem de forskellige faser i U’et 
kræver forskellige kompetencer. Hvis man ønsker 
at facilitere en U-proces i sin undervisning skal 
man overveje, hvad der skal til af øvelser, træning 
og refleksion for at passere de forskellige tærskler 
til en ny fase. I praksis vil man så opdage, at beho-
vet for f.eks. at suspendere, er noget der vedvarende 
er brug for på rejsen gennem U’et. På turen op ad 
U’ets højre side skal man igennem de samme faser 
fra modsat side, ved først at kunne tage imod det, 
der måtte komme af indfald, intuitioner og bille-
der, for at komme ind i den fase, hvor visionerne 
og de dybere intentioner kan folde sig ud, og de 
kreative impulser kan blive omsat til innovation og 
nye ideer. Herfra skal den indre vision omsættes til 
handling ved at skabe prototyper, hvor der er plads 
til at undersøge, fejle og justere, inden man går vi-
dere til en kvalificering og konkret udmøntning af 
det nye. Ved bevægelsen ned gennem U’et gives der 
plads og tid til fornemmelser og intuition, til un-
dersøgende og kreative processer, der kobler højre 
hjernehalvdels sans for helheder og venstre hjerne-
halvdels analytiske tilgang. Udfordringen er, at man 
pga. tidsnød og effektivitetspres risikerer at ende i 
’en hængekøje’ – et meget fladt U.  
 
Teori U rummer stor kompleksitet, hvilket rejser 
diskussionen, om det nu er en ledelses-, lærings-, 
forandrings- eller innovationsteori. Og svaret er, at 
den er en meta-teori, som kan rumme det meste. 
Teori U er et tankesæt, som kan bruges med for-
skellige formål inden for mange felter og på alle 
niveauer, fra individ over grupper og organisationer 
til nationer og verdener. En af Teori U-bogens 
styrker er, at Scharmer i diagrammer og andre visu-
elle fremstillinger tydeliggør og konkretiserer sam-
spillet mellem den individuelle bevidsthed og de 
samfundsskabte strukturer og styringsmekanismer. 
(ref. Lone Belling, se litteraturliste). 

Eleverne skal møde en vifte af udfordringer i 
trygge rammer. De skal sikres aha-oplevelser, som 
kan føre til flow. Men de skal også lære at kunne 
håndtere skift og frustration undervejs i forskellige 
læringsprocesser. Lærerens ’værktøjskasse’ er her af-
gørende. Elevernes kompetencer skal styrkes frem 
mod honorering af eksamenskrav, men også videre 
frem og tænkt væsentligt bredere end det.  

Ulla Højmark (2012)

 
Mod venstre i ovenstående model er det målorien-
terede læringssyn – mod højre det procesorientere-
de læringssyn.

Ved at sammenholde de to modeller bliver det 
meget tydeligt, at de fleste skoler ligger øverst til 
venstre i den øvre model, og at de fleste under-
visningsmetoder (traditionel klasseundervisning, 
CL mv.) alle befinder sig øverst oppe til venstre i 
Scharmers U.

Det er der mange gode grunde til. Men det er vig-
tigt at holde sig for øje, at vi ikke kommer uden 
om at bibringe eleverne mere procesorienterede og 
innovative kompetencer. Det skal imidlertid ske 
i trygge og stilladserende rammer, hvor eleverne 
efterhånden kan lære at pendle mellem forskellige 
læringsrum. Vi skal her tænke i en progression fra 
1.g til 3.g hhv. fra 1. til 2. HF og i at skabe progres-
sion, så vi bliver bedre til at rykke eleverne bid for 
bid.
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Det er ikke inkluderende, at fagligt svage eller gym-
nasiefremmede elever kun skal reproducere viden 
og udsættes for stramt styrede output-øvelser. Det 
er også vigtigt at udsætte dem for andre lærings-
processer, så de lærer at reflektere og anvende og 
koble viden på nye måder. Ellers bliver de eksklu-
deret fra de høje karakterer og i forhold til de krav, 
de bliver stillet overfor i videre studier og arbejdsliv. 
Vi må tage opgaven med at lære eleverne at navige-
re i den foranderlige omverden på os.

Nogle eksempler
Scharmers U-teori visualiserer hele spektret af 
læringsprocesser og nødvendigheden af, at vi ikke 
kun lærer eleverne at ’downloade’ hidtidige svar og 
løsninger. De skal trænes i at komme dybere ned i 
U-et. De skal trænes i at turde være i (forandrings)
processen. I at undre sig og undersøge alene, i 
samarbejde med de øvrige elever og sammen med 
læreren. I at lære gennem ‘prototyping’ (’learning by 
doing’, ’learning by failing’, ’learning by burning’), 
hvilket fører til hurtig og konstruktiv læring, der 
huskes. Det nye ved de innovative arbejdsformer 
(der er delvist overlappende med de stramt styrede 
CL-øvelser) er, at de lyttende og kreative processer 
faciliteres, trænes og får plads, at alle sanser kom-
mer i spil og der skabes rum til refleksion.

Dette sker via innovative øvelser, hvor de forskel-
lige processer (idégenerering, idékvalificering, for-
midling mv.) faciliteres og trænes. Eksempler på 
konkrete metoder kunne her være: 

•   ’Brønden’ (træner det at suspendere. Eks.: alle 
skriver problemer/barrierer/fordomme på små 
stykker post-it. Disse post-it sættes på et stort ark, 
der derefter lægges væk, derefter brainstormes der 
samlet – uden at de først noterede, negative ting 
blokerer for den videre idégenerering). 
 
•   Åbne-lukke-processer (træner det at omdirigere. 
Eks.: først individuel stille brain-storming på post-
it sedler, disse sættes efter få minutter på et fælles 
gruppeark, de individuelle bud sorteres i en fælles 
brain-storming, de vigtigste sedler udvælges og 
der arbejdes videre med en kvalificering heraf. Her 
bruger man og sparrer man med hinanden, brain-
stormer og kvalificerer. 

•   At tænke i metaforer. 
•   At anvende energizers og brain-breakers (dryp-
vis i alm. undervisning eller som elementer i korte-
re eller længere forløb) 
•   Udvikling af prototyper (eks. fra biologi: påvirk-
ning af celle ved indtagelse af rusmidlet hash: mo-
del med papkasse og golfbolde og fremlæggelse for 
andre elever vha. heraf ). 
•   At bruge musik og visuelle midler som befor-
drende ’åbner’. 
•   At arbejde med hands-on- og ud på gulvet-øvel-
ser.

Erfaringen er, at disse teknikker kan skabe ener-
gi og dynamik, hvilket igen kan føre til glæde og 
begejstring ved at lære nyt, selv at kunne bidrage 
aktivt til denne proces og ved i sidste ende at kunne 
skabe merværdi for andre herigennem. Merværdi-
en opstår gennem formidling til andre elever og/
eller eksterne samarbejdspartnere. Optimalt hvis 
de eksterne samarbejdspartnere har stillet eleverne 
en anvendelsesorienteret opgave. Dvs. at elevernes 
produkter efterfølgende finder anvendelse i det vir-
kelige samfund og er til glæde og værdi for andre. 
Eks. stillede Tårnby Bibliotek mediefagseleverne på 
Tårnby Gymnasium & HF den opgave at lave en 
præsentationsfilm for det nyindrettede hovedbibli-
otek. Filmene blev præsenteret for offentligheden 
på biblioteket og de bedste to er efterfølgende 
blevet anvendt af biblioteket ved forskellige lej-
ligheder. Undervejs i processen blev der anvendt 
innovative undervisningsmetoder jf. ovenfor.

Elevfremlæggelse for eksterne samarbejdspartnere fra 
Københavns Museum
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Af øvrige konkrete eksempler kan bl.a. nævnes et 
AT-forløb i en 1.g, hvor en klasse arbejdede med to 
fags (engelsk/musiks) metoder med udgangspunkt 
i byrummet. Opgaven lød: ’Der ønskes en analyse 
af oplevelsen af at bevæge sig igennem byen og en 
lydcollage, der bearbejder denne oplevelse’. Der var 
tale om et samarbejde med DAC (Dansk Arkitek-
tur Center), og der var indlagt ’benspænd’ i forhold 
til produktkrav – herunder lydcollage med oplæs-
ning af bydigte -  som gjorde, at  eleverne måtte 
tænke anderledes end normalt i forhold til arbejds-
metoder og produkt (se litteraturliste AT 2: ’Byens 
rum og lyde’).

Elever under innovationsforløb

Samme klasse deltog senere i 1.g i et kort in-
novationsforløb med titlen – København som 
multikulturel by’ Det blev til i samarbejde med 
Københavns Museum og ideen var her, at eleverne 
bl.a. skulle lave et produkt, der skulle uploades på 
museets elektroniske interaktive væg på Kongens 
Nytorv. Eleverne blev som indgang til dette pro-
jekt introduceret til diverse innovative metoder og 
samarbejdsøvelser: positiv og negativ brain-storm, 
åbne-lukke model, effektivitets-gennemførligheds-
matrice og forskellige brain-breakers. Eleverne la-
vede også en prototype i form af et lille forsøgspro-
jekt. ’Benspænd’ var, at alle 3 deltagende fag (dansk, 
samfundsfag, historie) skulle indgå og at der udover 
projektet til ’Væggen’ skulle være en supplerende 
form for formidling. Desuden skulle eleverne un-
dersøge konkrete spor af en indvandrergruppe. 
Der var meget der lykkedes, men erfaringerne viste, 
at der ikke må være for omfattende benspænd og 
særfaglige krav, hvis eleverne samtidig skal være 
innovative.  

Et sådant projekt støder også ind i tid- og skem-
amæssige udfordringer. Konklusionen er, at det er 
nødvendigt at lave en konkret og klart udstukken 
opgave/udfordring og en realistisk overordnet 
tidsramme samt en ret detaljeret drejebog, så både 
lærer og elever har disse informationer fra start (se 
litteraturliste: Evaluering pilotprojekt ’Køben-
havn som multikulturel by’).

Mht. innovative undervisningsmetoder, lærernes 
værktøjskasse, fælles refleksion, afprøvning, er-
faringsudveksling, videreudvikling og spredning 
har vi på Tårnby Gymnasium & HF haft gode 
erfaringer med et koncept vi kalder ’Læringscirk-
ler’. Et forum på tværs af antal fag og antal år som 
underviser med deltagelse af 50 lærere i to runder 
a 3,5 timers varighed og med anvendelse af diverse 
innovative øvelser, der er direkte overførbare til 
undervisningsbrug. (se litteraturliste: Drejebog til 
læringscirkel 1 hhv. 2)

 
 

Læringscirkler 

Links
Film (4 min.) ’Did you know’ > YouTube
Film (14 min.) ‘Changing paradigms’ – original 
version af Sir Ken Robinson > YouTube
www.emu.dk (søg på innovation og materialeplat-
form)
www.presencing.com
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(2008) – originaludgave ’Theory U’. 
’Metoder – en samling af koncepter, forløb og meto-
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Konkrete eksempler fra Tårnby Gymnasium & 
HF:
(kan rekvireres via br@tgy.dk. Se også innovations-
handleplan på www.tgy.dk) 
 
•   Innovativt AT 2: ’Byens rum og lyde’ 
•   Evaluering af tværfagligt, innovativt pilotpro-
jekt i 1.g ’København som multikulturel by’ 
•   Drejebog til læringscirkel 1 & 2 – et innovativt 
forum til didaktisk refleksion og afprøvning på 
tværs af fag og antal år som underviser
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Afsnit 4:  
innovativ tænkning som omdrejningspunkt  
for en inkluderande praksis 

Af Carin Welinder, Borgarskola, Malmö

De övergripande styrdokumenten för svensk gym-
nasieskola är skollagen (2010:800), förordning om 
läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144) 
och förordning om examensmål för gymnasiesko-
lans nationella program (SKOLFS 2010:14).

Av dessa styrdokument framgår klart att under-
visningen ska ha en entreprenöriell metod och ett 
entreprenöriellt innehåll.

 
Gymnasieskolans syfte
Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesver-
ksamhet och fortsatta studier samt för personlig 
utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
Utbildningen ska utformas så att den främjar so-
cial gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att 
självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, 
fördjupa och tillämpa kunskaper. 4 
 
Skolans värdegrund och uppgifter
Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det 
livslånga lärandet. Förändringar i arbetslivet, in-
ternationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet 
ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att 
arbeta. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva 
och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. 
Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta 
initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt 
och tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap, företagande och innovati-
onstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter 
att kunna starta och driva företag. Entreprenöriella 
förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet 
och vidare studier.5

4  15 kap. 2 § 1 och 2 stycket skollagen (2010:800)
5  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 
ämnen för gymnasieskola 2011.  Skolverket sid 7.

Elevernas ansvar och inflytande
Av övergripande mål och riktlinjer framgår att 
ett av skolans mål bland annat är att varje elev tar 
ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö samt 
stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv ta 
ansvar och påverka sina villkor.6 

Som lärare ska man också stärka varje elevs själv-
förtroende samt vilja och förmåga att lära.7

I sitt arbete ska läraren utgå från att eleverna kan 
och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande och 
låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsfor-
mer.8

Malmö Borgarskolas vision
I Malmö Borgarskolas vision står också att läsa 
Malmö Borgarskola vill bidra till att utveckla ansvar-
stagande, empatiska och reflekterande individer som ser 
möjligheter och gör något av dem.

Ung Företagsamhet – för att uppnå syfte och mål
Ett sätt för att uppnå gymnasieskolans syfte och 
mål är att arbeta med konceptet Ung företags-
amhet. 
Bakom Ung företagsamhet (UF) finns en 
rikstäckande organisation som finansieras av 
näringslivet samt av de kommuner där det bedrivs 
UF. Konceptet grundar sig på idéer från den in-
ternationella organisationen JAW ( Junior Achiev-
ment worldwide). Se www.jaworldwide.org . 
Ung Företagsamhet i Sverige är medlem i JA-YE 
Europé ( Junior Achievement Young Enterprise 
Europé). JA-YE Europé består av cirka 40 med-
lemsländer som har motsvarande utbildningskon-
cept som Ung Företagsamhet i Sverige. Se www.
ja-ye.org .

Med Ung företagsamhet utbildas ungdomar i 
entreprenörskap genom att under ett år driva ett 
företag.  Under sitt UF-år genomgår eleverna en 
process från idé, start och drift till avveckling av 
UF-företaget.

6  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 
ämnen för gymnasieskola 2011.  Skolverket sid 12-13.
7  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 
ämnen för gymnasieskola 2011.  Skolverket sid 10.
8  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 
ämnen för gymnasieskola 2011.  Skolverket sid 13.
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De hjälpmedel som eleverna har till sitt förfogan-
de är en lärare, externa rådgivare från näringslivet, 
UF-hemsida ( www.ungforetagsamhet.se) och en 
företagspärm. Under året måste eleverna passa 
deadlines uppsatta av UF centralt och som gäller 
för alla i Sverige som driver UF-företag. Som sti-
mulans har eleverna möjlighet att delta i många 
olika tävlingar både på lokal, regional och nationell 
nivå.

Ursprungligen bedrevs UF-verksamhet främst 
på de gymnasieprogram där elever utbildas inom 
handel och ekonomi. Syftet var då framför allt att 
eleverna skulle lära sig att starta företag. Numera 
används konceptet även på de teoretiska gymna-
sieprogrammen. Syftet är numera att både utbilda 
egna företagare men kanske att eleverna ska få ett 
entreprenöriellt förhållningssätt. 
Anledningen är att arbetsmarknaden idag ställer 
krav på entreprenöriella kompetenser.

De kompetenser som efterfrågas är:9 
ha kunskap om vad något är eller hur något fun-
gerar
ha en färdighet att kunna utföra det eller använda 
det 
ha ett förhållningssätt som gör att man också sät-
ter igång med uppgiften

Kompetens är alltså mer än kunskap. Det handlar 
om en kombination av att ha kunskap om vad och 
hur, ha en förmåga eller skicklighet att kunna göra 
det som krävs och dessutom ha en vilja och ta ett 
ansvar för att göra det.

Nationell statistik från december 2012 visar 
bland annat att sammanlagt 22 470 elever dri-
ver UF-företag, att 1 599 lärare är engagerade i 
UF-verksamhet.

2011 utsågs Malmö Borgarskola till Sveriges bästa 
UF-skola med motiveringen  

9  UF-företagande Entreprenörskap på riktigt sid 15.

”Genom att arbeta med en väl förankrad och långsik-
tig strategi, en stor andel vertifierade lärare och med 
entreprenörskap som ett naturligt och integrerat 
inslag i alla utbildningsprogram, framstår det både i 
detaljer och i helhet att ett utmärkt exempel för Ung 
Företagsamhet i skolan finns på Malmö Borgarskola”.

Den 13 mars 2013 utsågs Malmö Borgarskola till 
årets bästa UF-skola i Skåne.

Läsåret 2012/2013 driver 270 elever UF-företag 
och 7 lärare är engagerade i Malmö Borgarskolas 
UF-verksamhet. På skolan uppmuntras både elever 
och lärare av skolledningen.

Kursen Entreprenörskap
Inom den nya gymnasieskolan GY11 har flera kur-
ser öppnat upp för Ung Företagsamhet. De kom-
petenser som eleverna utvecklar i entreprenörskap 
har ansetts så betydelsefulla att särskilda kurser har 
skapats där konceptet med Ung Företagsamhet 
passar in. 

Kursen Entreprenörskap och företagande (100 
poäng) är obligatorisk på Ekonomiprogrammet. På 
Malmö Borgarskola studeras denna kurs parallellt 
med en kurs i Företagsekonomi. De teoretiska de-
larna behandlas i företagsekonomikursen medan 
färdigheter m. m. tränas i kursen Entreprenörskap 
och företagande.

På övriga program ges möjligheten att som indivi-
duellt val arbeta med Ung Företagsamhet i kursen 
Entreprenörskap (100 poäng). 

För kurserna finns nationellt fastställda kursplaner. 
Av kursplanerna framgår tydligt det centrala inne-
håll som ska behandlas samt de kunskapskrav som 
ställs på eleverna för de olika betygen.  

De godkända betyg som ges är E – A. A är högsta 
betyg.  Centralt innehåll och kunskapskrav för kur-
sen Entreprenörskap framgår av bifogade bilaga10.

10  http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymna-
sieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnes-
planer/subject.htm?subjectCode=ENT&courseCode=ENTEN-
R0&lang=sv#anchor_ENTENR0  
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 Erfarenheter
Själv har jag alltid ”brunnit” för Ung Företag-
samhet och arbetat med det i närmare 20 år. 
Förutom att eleverna lär sig att starta företag så är 
kanske den främsta behållningen att eleverna växer 
som individer under läsåret. De lär sig att samarbe-
ta, ta initiativ, ta ansvar och mycket mer. 

Genom konceptet vilar ansvaret för lärande mer på 
varje elev. Som lärare blir jag därför mer coachande 
än vad jag är i den mer traditionella lärarrollen. 
Till stor del ligger resultatet av elevernas arbete i 
deras egna händer. Det är de själva som till stor del 
avgör om de kommer att lyckas med sin affärsidé.
Eleverna tränas i att lösa praktiska verkliga pro-
blem. För att kunna lösa problemen måste de ställa 
de rätta frågorna. Eleverna måste välja mål och 
metoder för att nå sina mål samt planera sin tid, 
de upptäcker att de måste organisera sig, de måste 
samarbeta för att nå sina mål. De tränar också på 
att hantera de ofrånkomliga konflikter som uppstår 
i deras företag. Efter ett tag så börjar eleverna gå 
utanför sina ramar, de vågar skapa, prova och testa. 
De vågar ta risker och de vågar att misslyckas.
Ju mer aktiva eleverna är desto mer lär de sig och 
desto roligare har de. De lär sig att ta vara på möj-
ligheter! Är de riktigt skickliga så ger deras affär-
sidé dem en ekonomisk vinst som de kan dela på.  

De kanske vinner olika tävlingar.
Även om eleverna inte vinner tävlingar eller 
tjänar pengar så växer alla som individer under 
läsåret. Och det är detta som ger mig som lärare 
den största behållningen när jag arbetar med 
Ung Företagsamhet. Detta trots att jag varit med 
mycket skickliga elever i Hong Kong och tävlat i en 
världsomspännande tävling. När jag ibland träffar 
dessa skickliga elever, som nu med stor framgång 
studerar vid universitet, så lyfter de alltid hur 
mycket deras UF-år har betytt för dem.

I de flesta grupper kommer man underfund med 
att alla i gruppen har något att bidra med.
Genom hela UF-året kommer eleverna att vara 
med och skapa kunskap.

När man inom skolan arbetar med UF så finns 
många möjligheter att arbeta kursövergripande. 
Lärarna kopplar samman teoretiska kurser med 
praktiska färdigheter. På Malmö Borgarskola har 
vi exemplen där både matematik och svenska språ-
ket och även andra kurser integreras med UF som 
redskap. Motivationen hos eleverna ökar när vi ar-
betar på detta sätt.

Nedanstående bilder föreställer eleverna, som gått 
på det naturvetenskapliga programmet på Malmö 
Borgarskola. 

Pildammshörnans Café i mars 2010



17

Under årskurs 2 startade de ett UF-företag, som 
drev ett café på skolan. Detta inspirerade eleverna 
så mycket att de under årskurs 3 beslöt att koppla 
samman sitt avslutande examensarbete med att 
skriva en affärsplan på engelska. De deltog med 
denna affärsplan i en internationell entreprenör-
stävling. Utöver affärsplanen uppfann de en mo-
billaddare som kopplades till cykelns navdynamo. 
På så sätt kan man ladda sin iPhone samtidigt som 
man cyklar. Uppfinningen och prototypen gjorde 
eleverna inom kursen i fysik. Elevernas arbete visar 
på hur man kan arbeta med entreprenörskap över 
ämnesgränserna och i andra kurser än de företagse-
konomiska kurserna.
Som ett av tre lag från Europa gick teamet vidare 
till en världsomspännande semifinal i Hong Kong 
i juni 2011.

 
”Load on the Road” i Hong Kong i juni 2011

Jag tror att en anledning till att vi inom den sven-
ska gymnasieskolan kan arbeta med Ung Företags-
amhet är vi inte har några slutexamensprov. Därför 
har vi större möjligheter att arbeta mot andra 
lärandemål än de som testas i slutexamen.

Övning ger färdighet  
- forskarrapport om UF-företagande 
I januari 2011 gav docent Karl Wennberg vid 
Stockholm School of Economics ut rapporten 
”Övning ger färdighet – En långtidsuppföljning av 
UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige 
1990-2007”.

Rapporten utgörs av en databas innehållande samt-
liga 166 606 personer som drivit ett UF-företag 
någon gång under sin gymnasietid 1980-2007, 
samt samtliga företag drivna av dessa under pe-
rioden 1990-2007. Utfallet av UF-företagares 
framgångar i företagande jämfördes mot en kon-
trollgrupp framtagen av Statistiska Centralbyrån 
bestående av 221 120 individer.
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Rapporten visar att de elever som drivit UF-före-
tag; - i större utsträckning startar företag - anställer 
fler personer i sina företag - har högre omsättning 
i sina företag - har längre livslängd på sina företag, 
än de som inte har drivit UF-företag.11

Källor
Rapporten ”Övning ger färdighet – En långtidsupp-
följning av UF-företagares entreprenöriella karriärer 
i Sverige 1990-2007”.  Docent Karl Wennberg 
http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungplain/
files/ungmedia/Dokument/Externt/Nationella/
Rapport_Ung_Företagsamhet_Övning_ger_fär-
dighet_april_2012.pdf . 

UF-företagande Entreprenörskap på riktigt. Mi-
chael Lindquist. Natur & Kultur. 1:1

Skollagen (2010:800)

Förordning om läroplan för gymnasieskolan 
(SKOLFS 2011:144) 

Förordning om examensmål för gymnasieskolans 
nationella program (SKOLFS 2010:14) 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gym-
nasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-pro-
gram-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCo-
de=ENT&lang=sv

www.ungforetagsamhet.se

www.jaworldwide.org 

www.ja-ye.org 

11  Rapporten ”Övning ger färdighet – En långtidsupp-
följning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige 
1990-2007”. Karl Wennberg
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Afsnit 5:  
læringsstile, cl og it som inkluderende  
praksisser i gymnasieskolen 

Af Sune de Montgomery Nørgård, Rødovre Gym-
nasium

I forbindelse med arbejdet i forskningscirklen, 
har jeg haft fokus på to forskellige projekter. I det 
første projekt har jeg set på, hvordan Cooperative 
Learning kan integreres med læringsstilsbegre-
bet (hvor jeg har taget udgangspunkt i Dunn og 
Dunns læringsstilsmodel som den bliver beskrevet i 
Lauridsen, Ole: ”Fokus på læring – om læringsstile 
i dagligdagen” (Akademisk Forlag, 2010)). I det 
andet projekt har jeg eksperimenteret med omlagt 
skriftligt arbejde i matematik kombineret med 
selvrettende computeropgaver.
 
I det følgende vil jeg først forklare hvad Coope-
rative Learning er, derefter vil jeg beskrive de læ-
ringsstile jeg særligt har arbejdet med og til sidst vil 
jeg præsentere de fordele jeg ser ved at kombinere 
læringsstile og CL. Kapitlet slutter af med et afsnit, 
hvor jeg beskriver mit andet projekt om skriftligt 
arbejde i matematik.

Cooperative Learning
Cooperative Learning (i Spencer Kagans udgave, 
se Stenlev, Jette: ”Cooperative Learning” (Alinea 
2006)) er elevcentreret, men lærerstyret, undervis-
ning. Ved hjælp af en række strukturer defineres 
klart den enkelte elevs rolle i undervisningssituati-
onen. En simpel, men effektfuld, CL-struktur er fx 
strukturen Tænk-par-del der forløber som følger:
Læreren stiller en opgave
Tænk: Individuel tænketid til opgaven, hvor der er 
helt ro i klassen.
Par: Dialog med sidemand om opgaven (evt. kan 
det specificeres hvem i hvert par der starter med at 
sige noget: ”Den med den største lillefinger star-
ter…”).
Del: Parret har dialog med et andet par om opga-
ven (eleverne sidder tit i teams af fire personer). 
Evt. samles der fælles op, hvor to eller tre elever 
forklarer, hvad deres team nåede frem til.
Helt centralt i CL er de fire spilprincipper, der også 
alle kommer i spil i ovenstående struktur.  

De fire spilprincipper er følgende.
Samtidig interaktion
Positiv indbyrdes afhængighed
Individuel ansvarlighed
Lige deltagelse

I ovenstående struktur er der samtidig interak-
tion – i alle trinnene er alle elever aktive. Positiv 
indbyrdes afhængighed indebærer, at den enkelte 
elev har fordel af, at andre bidrager og klarer sig 
godt. I ovenstående struktur kommer den enkelte 
elev tættere på et løsningsforslag gennem dialog 
med makkeren og resten af teamet. Det er værd 
at bemærke, at princippet om positiv indbyrdes 
afhængighed sjældent bliver tilgodeset i almindelig 
klasserumsundervisning, hvor eleverne gennem 
håndsoprækning kæmper om ordet, og hvor det er 
en ulempe for den enkelte, hvis en anden elev, når 
at snuppe en god pointe. 

Princippet om individuel ansvarlighed kræver, at 
hver elev ofte mødes med et krav om at redegøre 
for sit eget arbejde. I ovenstående struktur er ele-
ven motiveret til at tænke i første del af strukturen, 
fordi eleven ved, at han eller hun skal bidrage med 
noget i de efterfølgende dialoger. Løbende lod-
trækning om hvem der samler op på teamets arbej-
de for hele klassen er også en måde at sørge for, at 
princippet om individuel ansvarlighed er opfyldt. 

Det fjerde princip, princippet om lige deltagelse, 
skal sikre, at alle elever har lige adgang til undervis-
ningen. Det kan fx være en god ide at tydeliggøre, 
hvem der i par-diskussionen starter med at sige 
noget. På den måde sørger læreren for, at den stille 
pige eller dreng i lige så høj grad som alle andre 
elever får lov at bidrage med sine tanker og forslag. 
I modsat fald risikerer man, at de udadvendte el-
ler mere frembrusende elever altid snakker først i 
par- og teamarbejdet og dermed får lov til at sætte 
dagsordenen for den videre diskussion.

Ovenstående struktur er blot en ud af mange 
strukturer. I CL-bogen (Stenlev, Jette: Cooperative 
Learning, Alinea 2006) bliver der præsenteret 46 
vidt forskellige strukturer hvoraf mange af dem kan 
bruges i mange varianter. Fælles for alle strukturer-
ne er, at de fire SPIL-principper er opfyldt.
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Læringsstile
Dunn og Dunns læringsstilsmodel indeholder en 
lang række læringsstile, som det enkelte individ kan 
have forskellig grad af præference for. I forbindelse 
med mit arbejde med læringsstile og CL er der 
særligt seks læringsstile, som jeg har haft fokus på: 
Auditiv, billedvisuel, tekstvisuel, taktil, kinæstetisk 
og verbal-auditiv. Hvis man er auditivt lærende 
lærer man godt ved at lytte, hvis man er meget 
billedvisuel, lærer man godt igennem billeder og 
diagrammer, mens de tekstvisuelle lærer godt ved 
at læse. For de taktile understøttes læreprocesserne 
af finmotoriske bevægelser. Mange taktilt lærende 
tager fx noter. Ofte ser de aldrig på noterne igen, 
men den taktile proces øger deres læringsudbytte. 
Kinæstetikerne lærer bedst, hvis de kan bevæge 
sig imens. En kinæstetiker vil ofte rejse sig op og 
gå rundt i lokalet, hvis vedkommende virkelig skal 
tænke. Hvis kinæstetikeren taler højt med sig selv 
imens, er han muligvis også verbal-auditiv. De ver-
bal-auditive lærer nemlig bedst, hvis de samtidig 
kan tale højt og sætte ord på deres tanker.

CL og læringsstile i undervisningen
I min optik, er én af forklaringerne på CL’s po-
pularitet, at forskellige CL-strukturer tilgodeser 
forskellige læringsstile. CL-strukturerne bliver 
dermed et nemt konkret værktøj til at sikre, at 
forskellige læringsstile kommer i spil i hvert un-
dervisningsmodul. I det følgende har jeg udvalgt 
en række CL-strukturer, jeg ofte anvender i un-
dervisningen, og jeg vil bruge dem til at illustrere 
hvordan forskellige læringsstile bringes i spil i un-
dervisningsrummet.
I Tænk-par-del-strukturen, som er beskrevet oven-
for, kommer den verbal-auditive læringsstil i spil i 
forbindelse med, at eleverne skal dele deres tanker 
med sidemanden. Den lyttende part benytter sin 
auditive læringsstil. Hvis strukturen benyttes i va-
rianten Skriv-par-del, benytter eleverne den taktile 
læringsstil i forbindelse med at de laver noter til sig 
selv i første del af strukturen.
En helt anden CL-struktur, der stadigvæk tilgo-
deser alle SPIL-principperne er strukturen Mix-
par-svar. Jeg benytter den tit i en stopdans-variant. 
Strukturen forløber som følger:
Musikken starter, og eleverne danser rundt mellem 
hinanden på gulvet.
Musikken stopper og op på E-tavlen kører et lille 

program der tilfældigt sammensætter eleverne to 
og to. Samtidig dukker der et spørgsmål op som 
eleverne skal besvare (fx ”Differentier ”).
Eleverne besvarer to og to spørgsmålet og noterer 
svaret ned på deres papir.
Musikken starter når læreren fornemmer, at de fle-
ste elever har besvaret spørgsmålet. Eleverne danser 
rundt mellem hinanden, og strukturen gentager sig.

I matematik er det min erfaring, at Mix-par-svar-
strukturen er særlig god til færdighedsprægede 
spørgsmål af samme type, hvor spørgsmålene kun 
stiger lidt i sværhedsgrad. Strukturen sikrer en stor 
grad af vidensudveksling imellem elever. Struk-
turen er særlig god for kinæstetikerne, da der er 
en høj grad af grovmotorisk bevægelse involveret 
i strukturen. Som før kommer både den auditive 
læringsstil og den verbal-auditive læringsstil i spil 
i forbindelse med elevernes arbejde i par. Idet ele-
verne blandes tilfældigt, vil en stille elev ind imel-
lem komme i par med en elev, der endnu ikke har 
forstået hvordan opgaven skal løses. Dermed bliver 
de stille elever også tvunget til at benytte den ver-
bal-auditive læringsstil.

Den sidste CL-øvelse jeg vil nævne er Rollelæs-
ning. Rollelæsning kan benyttes i mange varianter 
alt efter hvilken tekst eleverne skal gennemgå. Som 
oftest benytter jeg følgende roller:
Oplæser
Forklaringsmester
Overskriftsmester

Eleverne sidder i teams og læser teksten, der er 
delt op i afsnit. Oplæseren læser, hvorefter forkla-
ringsmesteren forklarer udregninger, illustrationer 
og ræsonnementer. Overskriftsmesteren laver en 
overskrift til afsnittet, som alle skriver ned. I denne 
struktur kommer den tekstvisuelle og billedvisuelle 
læringsstil i høj grad i spil. I arbejdet med teksten 
benytter eleverne også den verbal-auditive lærings-
stil og den auditive læringsstil i deres indbyrdes 
kommunikation. Samtidig er som før alle fire 
SPIL-principper opfyldt i strukturen.
Ovenstående tre CL-strukturer er blot et lille ud-
pluk af de mange CL-strukturer, man som lærer 
kan vælge imellem. Som det forhåbentlig ses af 
ovenstående gennemgang, er det ligetil at se hvilke 
læringsstile der kommer i spil i strukturerne.  
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Ved at benytte forskellige strukturer er det altså 
muligt, at tilgodese forskellige læringsstile.
Eleverne i mine klasser har gennem en test fået 
fastlagt deres læringsstilspræferencer (så godt som 
en computertest med 120 spørgsmål nu engang 
er i stand til at gøre det (se www.learningstyles.
net)). Eleverne har derfor en fornemmelse for deres 
egne læringsstilspræferencer. I modsætning til det 
udgangspunkt mange har i læringsstilsdebatten 
– nemlig, at undervisningen skal differentieres så 
den tilpasses den enkelte elevs læringsstil, har min 
tanke været, at gymnasiet, som studieforberedende 
institution skal lære eleverne at håndtere hele vif-
ten af læringsstile. Dog bør undervisningen tilret-
telægges, så alle læringsstile jævnligt kommer i an-
vendelse, og for at nå dette mål, er CL-strukturerne 
som ovenfor illustreret særdeles anvendelige. Ved 
at tænke i læringsstile har det nemlig været nem-
mere for mig som lærer at udvælge CL-strukturer 
og planlægge modulerne, så der har været en stor 
grad af variation, og flere forskellige elevgrupper er 
blevet inkluderet. For eksempel gør blot én struk-
tur i hvert modul der retter sig mod de kinæstetisk 
lærende elever ifølge mine erfaringer en stor for-
skel. De kinæstetisk lærende elever ser ofte på sig 
selv som urolige og ikke særligt skoleegnede. Ved 
at anvende læringsstilsbegrebet tydeliggøres det for 
eleverne, at der er andre ting på spil. Generelt har 
eleverne i de evalueringer jeg har lavet givet udtryk 
for, at arbejdet med læringsstile har udvidet deres 
bevidsthed om, hvordan de selv lærer bedst muligt.  

En 1.g dreng skriver fx følgende:
”Jeg synes det er godt, at man ved sin læringsstil. 
Så ved man, hvordan man arbejder bedst og kan få 
mest ud af modulerne”.

En anden 1.g dreng fortæller, at han har fået en 
større forståelse for hvorfor det i nogle undervis-
ningssituation er sværere at koncentrere sig end 
andre:
”Jeg får forståelse i hvorfor det kan være svært at 
følge med nogle gange”.

Når alle seks ovenfor nævnte læringsstile kommer 
i spil i hvert modul, rammer undervisningen bre-
dere, og den store grupper af elever der ikke får det 
optimale ud af mere traditionel tavleundervisning 
bliver inkluderet. CL-strukturerne er den værktøjs-

kasse jeg trækker frem, og takket været den store 
variation i de enkelte strukturer er det min erfaring, 
at det er muligt at tilrettelægge undervisningen så 
mange læringsstile kommer i spil i hver modul, og 
alle læringsstile indgår i undervisningen over en 
periode.

Forsøg med skriftligt arbejde i matematik
Mit arbejde med skriftlighed tager udgangspunkt 
i, at der er en række udfordringer ved traditionelt 
skriftligt arbejde i matematik. For det første har 
mange elever svært ved overhovedet at tage fat på 
opgaverne. Det kan være fordi, at de har svært ved 
at forstå det sprog opgaven er stillet i eller simpelt-
hen fordi eleverne mangler et hint, for at kunne 
starte på opgaven. Når eleverne så endelig har fået 
lavet opgaven og afleveret den, går der, for det 
andet, ofte alt for lang tid, før de ser afleveringen 
igen. Responsen er altså asynkron – afleveringen er 
ikke længere i elevernes bevidsthed, når de mod-
tager lærerens feedback. For det tredje er lærerens 
feedback ofte udelukkende skriftlig, og retter sig 
dermed kun mod en enkelt læringsstil. 

For at imødegå ovenstående udfordringer har jeg 
de sidste to år forsøgt at tilrettelægge det skriftlige 
arbejde i matematik på en ny måde. Halvdelen af 
det skriftlige arbejde har været selvrettende com-
puterafleveringer (Moodle og Maple TA), mens 
den anden halvdel har været tilstedeværelsesafle-
veringer. Tilstedeværelsesafleveringerne har haft 
den form, at en halv klasse ad gangen er mødt op 
i tre timer og fået udleveret en række delopgaver. 
Eleverne må undervejs spørge mig så meget de vil, 
men på et tidspunkt skal de sige, at de afleverer 
delopgaven, hvorefter jeg giver delopgaven point 
fra 0 til 10. Eleven får med det samme respons på 
opgaven, og de har mulighed for at spørge ind til 
min begrundelse for karakteren. Alle pointene skri-
ves ind i et stort regneark, hvilket, ikke overrasken-
de, i høj grad er med til at motivere eleverne til at 
udnytte de tre timer optimalt.

Tilstedeværelsesafleveringerne har en række forde-
le, der adresserer nogle af ovenstående udfordringer 
ved traditionelle skriftlige afleveringer. Eleverne 
får ”overstået” det skriftlige arbejde på skolen, og 
alle elever har lige adgang til at få hjælp. Elevernes 
mulighed for hjælp afhænger dermed ikke af deres 
sociale baggrund. Derudover får eleverne øjeblikke-
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lig respons på arbejdet, og responsen rammer flere 
læringsstile, da den både er auditiv, billedvisuel og 
tekstvisuel (jeg som lærer taler, tegner og skriver i 
forbindelse med responsen).

Elevernes arbejde derhjemme med de selvrettende 
computerafleveringer har nogle af de samme forde-
le. Computerafleveringerne er for det første over-
skuelige for eleverne, fordi der kun fokuseres på om 
en opgave er løst rigtigt eller forkert. Den del af 
det skriftlige arbejde der omhandler forklaring og 
dokumentation testes altså ikke (den del testes til 
gengæld i høj grad i tilstedeværelsesafleveringerne). 
For det andet får eleverne i computerafleveringerne 
også øjeblikkelig respons. Disse to grunde er for-
mentlig grunden til, at eleverne har været særdeles 
positive over for computerafleveringerne. Da jeg 
i foråret evaluerede det omlagte skriftlige arbejde 
i min 2.g-klasse, der har matematik på A-niveau, 
svarede kun en enkelt i klassen (3%), at han hellere 
ville have almindelige skriftlige afleveringer, mens 
hele 79 % (23 elever) svarede, at de foretrak com-
puter-afleveringer (se første figur)

Eleverne har generelt også været rigtig glade for 
tilstedeværelsesafleveringerne. I min 2.g-klasse 
foretrak 69% tilstedeværelsesafleveringer frem for 
skriftlige afleveringer derhjemme, som det ses af 
anden figur.

Alt i alt er det min opfattelse, at jeg ved at omlæg-
ge det skriftlige arbejde i matematik har fået inklu-
deret langt flere elever i undervisningen. De fagligt 
stærke elever, har været glade for omlægningen, og 
det er også min opfattelse at deres niveau er blevet 
løftet. Men det er intet imod det løft gruppen af 
fagligt svage elever har fået. Før jeg omlagde det 
skriftlige arbejde afleverede en del elever i denne 
gruppe halvfærdige opgaver, hvoraf nogle af op-
gaverne (formentlig i desperation) var afskrift fra 
andre i klassen. Selv om det stadig kan være en ud-
fordring at få alle elever til selvstændigt at arbejde 
med opgaverne, er det blevet langt nemmere nu, 
når jeg som lærer enten får en computer til at lave 
personlige opgaver til hver elev (ved at generere nye 
tal i hver opgave), eller når jeg ved tilstedeværel-
sesafleveringer går rundt og hjælper eleverne. For 
den enkelte elev, er arbejdet blevet mere oversku-
eligt (halvdelen af det skriftlige arbejde laves ved 
at møde op på skolen, mens den anden halvdel er 
meget konkrete computeropgaver). For den enkelte 
elev er der mulighed for at få hjælp og vejledning 
til tilstedeværelsesafleveringerne. Hver enkelt elev 
bliver set og får øjeblikkelig respons. 



23

Afsnit 6:  
uhomogene klasser og en mulig vifte af  
inkluderende praksisser

Dette afsnit beskriver konkrete sekvenseringer i 
undervisning, foretaget i to forskellige typer klas-
ser; en 2.g stx klasse for elever med Aspergers 
syndrom12 i naturgeografi på B-niveau og  en 
(neurotypisk!) 1. Hf, i nf/geografi. Eleverne i begge 
klasser er uhomogene på en række områder; alder, 
faglige forudsætninger og niveau, sociale kompe-
tencer mm. – ganske som man må forvente det 
i de fleste klasser. For at operationalisere denne 
uhomogenitet og finde konkrete forskelle og lig-
heder indenfor hver klasse, har begge klasser lavet 
en læringsstilsanalyse, som formuleret ved Dunn & 
Dunn, via www.learningstyles.net13. Fokus for dette 
afsnit er derfor delvist lagt på resultaterne af læ-
ringsstilsanalyserne, ud fra en tese om at  inklude-
rende undervisning kan tilrettelægges ved at blive 
inspireret af viden om hvordan eleverne lærer. 

12  Se evt. for mere om Aspergers syndrom på HTG: 
http://www.htg.dk/default.asp?PageID=2347.
13  Læs mere om læringsstilene i afsnit 5.

Det jeg primært har valgt at fokusere på er deres 
læringsstile på det perceptuelle område (se ovenstå-
ende figur)– altså ved at undersøge om eleverne har 
deres styrker indenfor det auditive, auditiv verbale, 
visuelle billed og visuelle tekst, taktile eller kinæ-
stetiske. Løbende er der blevet talt med klasserne 
om deres læringsstile og de har selv været opmærk-
somme på de sociale elementer. For aspergernes 
vedkommende har der også været overvejelser 
omkring emotionelle elementer i forhold til under-
visningen. Aspergerne har med deres studievejleder 
lavet klasserumsregler der endvidere inkorporerer 
fysiologiske og miljømæssige elementer. De fysio-
logiske elementer bliver ofte behandlet i teamsam-
menhænge og eleverne opfordrers til at nærstudere 
deres læringsstilanalyse – for fx at vide, hvornår på 
dagen det er mest hensigtsmæssigt at lave lektier. 
Flere af de mere strukturelt fastlagte elementer – 
timelængde og tidspunkt for timerne er ikke gen-
standsfelt for dette afsnit. 

Læringsstilsmodel jf.   
The Building Excellence (BE) Survey
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I modsætning til de beskrivelser man kan støde 
på fra folkeskoleområdet omkring læringsstile og 
undervisning; hvor eleverne deles op i grupper efter 
læringsstilpræference og stilles konkrete opgaver 
tilpasset deres individuelle præferencerne, har jeg 
valgt en mere simpel tilgang. Den er et forsøg på 
at tilgodese de forskellige læringsstile, men (end-
nu) uden differentieringen, ved i en lektion fx at 
fokusere på kinæstetikerne og de billed visuelle og 
i en anden fx de auditive og taktilerne. Elevernes 
læringsstilspræferencer bliver derved udfordret og 
samtidig fastholder/låser det ikke eleverne i én læ-
ringsstilspræference. Det kan naturligvis diskuteres 
om udfordringen er for stor, men min begrundelse 
er at gymnsiet er en boglig studieforberedende 
ungdomsuddannelse14. Derved kommer man lidt 
uden om en af de kritikpunkter der rettes mod 
læringsstilsmodellen, om et statisk  syn på elevers 
læringsstile.   

En gentagende øvelse i arbejdet med læringsstilene 
er reflektioner. Dels for undertegnedes side, men 
også for eleverne. De er gentagende gange blevet 
mindet om, at vi arbejder på en given måde for 
at tilgodese en udvalgt læringsstil. De er ligeledes 
blevet bedt om at reflektere over, hvordan de lærte 
noget i den pågældende time. Dette har skabt en 
opmærksomhed omkring læring og har også haft 
et formål om at bevidstgøre eleverne i forhold til 
at anerkende deres forskelligheder. Dog er det ikke 
noget der nødvendigvis skal forekomme hver time, 
da der går en vis træthed i konstant og vedvarende 
påmindelser om læringsstilene!
 

Resultaterne af læringsstilanalyserne
Ved at se på det generelle billede for elever med 
Aspergers syndrom gør det sig gældende, at de, på 
de perceptuelle forcer, er meget spredt. Faktisk er 
der ingen ensartethed hos elever med Aspergers 
syndrom fra den pågældende klasse (eller hos deres 
parallelklasse) ud over at de inden for de emotionelle 
elementer alle – i mere eller mindre grad - fore-
trækker strukturer. Derfor arbejdes der meget på 
at skrukturere/skematisere/stilladsere opgaver for 
disse elever, særlig omkring de skriftlige opgaver15. 

14  Se desuden Sunes overvejelser i afsnit 5.
15  Et arbejde som Kompetencegruppen (Asperger & 
ADHD) indenfor Inkluderende Undervisning med lærere fra 
Malmø Latin og HTG arbejder med.

Jeg har anvendt lidt af denne skematisering som 
inspiration til praksis 1.

For hf klassen (og deres parallelklasse) var der lidt 
mere ensartethed om de perceptuelle elementer, 
særligt var der stort udslag omkring de taktile, ki-
næstetiske og auditiv verbale forcer. Et enkelt af de 
sociale elementer er også meget overensstemmende 
– denne klasse har primært forcer i grupper, der 
ikke er for store, eller ved par-arbejde. Derfor ty-
der noget på at det er hensigtsmæssigt at lade den 
pågældende hf klasse arbejde ved: at lade dem tale, 
om det de er ved at lære, at de ved gruppearbejder 
er 2-3 elever og at der med fordel kan indtænkes 
bevægelse - store som små16. 

Rammerne for hf på HTG 2012-13, hvor skolen 
for første gang har HF, er en tilstræbelse af lektiefri 
undervisning, skriftlige opgaver undtaget. Klassen 
(og dens parallelklasse) er noget mere fremmøde-
udfordret end fx STX klasserne. Det fordrer at un-
dervisningen er forholdsvis enkel at gå til og at det 
endvidere skal være muligt at deltage, i et vist om-
fang, selvom man ikke har været der sidste gang!

Eksempler på praksis
Der er blevet arbejdet med forskellige elementer i 
forhold til læringsstilene – med mere eller mindre 
held! Følgende afsnit vil beskrive udvalgte kon-
krete sekvenser med eksempler på hvordan de er 
anvendt:
 

1. Struktureret læsning – spørgsmål - svar
2. Line of decision
3. A3/billeder eller ekspert-karrusel
4. Moodle som ”sikkerhedsnet”

1. Struktureret læsning – spørgsmål - svar
Denne øvelse er simpel og for de flestes vedkom-
mende nok afprøvet mange gange. Idéen opstod 
relativt hurtigt til brug i hf klassen, da det viste sig 
at en liste med 7-12 arbejdsspørgsmål til 2-3 sider 
var en uoverskuelig opgave. Praksis er:

16  Hvorfor klassen også skal arbejde med Brain Breaks 
– inspireret af forskningscirklen om Idræt og læring.
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Læs et afsnit (det skal være relativt kort), 
læs spørgsmålet og skriv et svar. Gentages 
x antal gange. Efterfølges evt. af fælles op-
samling.

Eleverne sidder ”alene” og laver denne øvelse. Jeg 
har prioriteret at øvelsen ikke skal vare for længe 
og at spørgsmålene og dermed svarmulighederne er 
simple. Derved skulle alle elever have mulighed for 
at kunne deltage fagligt omkring det læste, ved den 
kortere fælles opsamling. Denne praksis retter sig 
umiddelbart mod de elever der har forcer indenfor 
visuell tekst, dog bør det være muligt for de fleste 
at få udbytte, da det netop skal være tidsmæssigt 
begrænset og simpelt. Det er blot én sekvens i en 
time. Derudover kan det være beskrivelse af grafer 
og figurer og arbejde med lidt mere komplekse 
problemstillinger og sammenhænge.

I asperger klasselokalerne er der andre fysiske mu-
ligheder. Klasselokalerne er bygget op med en he-
stesko i midten af lokalet og ude langs væggene har 
hver elev et skrivebord og reol. De har også deres 
egen skrivebordsstol (med hjul!,) og det er et krav 
at de har computere. Det giver en mulighed for en 
variation over denne praksis:
  

Læs et afsnit ved eget bord – flyt over til 
hesteskoen og svar i skemaet (evt. på com-
puter). Gentages x antal gange. Efterfølges 
fx af debat. 

Denne variation opstod da der herskede lidt usik-
kerhed om tilegnelsen af fagbegreber. Tekststykker-
ne var længere og spørgsmålene afspejlede ligeledes 
krav om højere abstraktion. Ved denne variation 
fik eleverne også lidt bevægelse ind, om end den 
var begrænset. Udfordringen i aspergerklassen ved 
denne øvelse var, at der er meget stor forskel på 
arbejdshastigheden. Enkelte elever læser meget 
hurtigt og kan svare med få ord – og andre læser 
langsomt og svarer ved flere og lange sætninger der 
er tidskrævende at formulere. Da de ikke har lek-
tiefri undervisning er problemet begrænset.

2. Line of decision
Denne praksis17 går ud på at man får alle elever til 
at stille sig op. Der skal fysisk være en linie – jeg 
bruger selv en væg. Eleverne skal tage stilling til 
et udsagn, hvor der kan svares med varierende 
”mængde”. Det kan fx være et indlende spørgsmål 
til demografi: ”Hvor gamle regner I med at blive?”. 
Den ene ende af linien repræsenterer her ”nuvæ-
rende alder” og den anden fx ”90+” og derimellem 
er der imaginære år. Et andet sprøgsmål var: ”Hvor 
gamle regner I med at være, når I skal have jeres første 
barn?” – linjens yderpunkter er nu fx. ”20” og ”40”. 
Dernæst skal eleverne stille sig på linien ud fra dét 
tal der passer bedst til det de tror og være parat til 
at svare på, hvorfor de står lige præcis dér. Herved 
er eleverne i let fysisk bevægelse og de skal forhol-
de sig til konkrete udsagn – og  argumentere for 
deres standpunkt. Jeg har bagefter vist dem statistik 
omkring det, de har besvaret og det kan udløse de-
batter; ”– hvorfor er vi så gamle når vi får vores første 
børn?”18. Om praksissen er rettet mod taktilere eller 
kinæstetikere er et temperamentsspørgsmål – moti-
on får de ikke af det!

Erfaringen viser, at denne øvelse ikke skal vare for 
længe – da det giver anledning til uro, endvidere 
tager det tid at få eleverne op af stolene. Øvelsen 
kan klares ved clickers, men så bevæger de sig ikke, 
hvilket også var et formål med øvelsen. Variations-
mulighederne er mange – en mere enkel udførelse 
er, at eleverne rejser sig op når de er enige med et 
udsagn. Bevægelseselementet går herved lidt tabt, 
og det er sværere at overskue om alle elever stem-
mer. Fordelen ved line of decision er, at den giver 
mulighed for lidt navlepilleri, der kan løftes op på 
et mere almendannende niveau ved at tilføje aktuel 
statistik. Desuden kan eleverne huske, at de var 
oppe at stå!19

17  Præsenteret på OD workshop 2011.
18  Sjovest har det været at improvisere: ”Hvor gamle 
var jeres mødre da de fik deres første barn?” – gennemsnits-
alderen var for besværligt at regne ud, men den var væsentlig 
lavere end den er nu. Det pudsige var dog at flere elever ikke 
havde nogen anelse om svaret! Spørgsmålene var måske også 
på grænsen til at overskride en personlig grænse. Det afbødes 
delvist ved at læreren ikke selv er bange for at svare på samme 
spørgsmål.
19  Den pågældende time var baseret på IBSE-
princippet (se afsnit 2) og ved afsluttende spørgsmål fra mig 
om, hvordan de kunne lære noget, når jeg nu havde stillet 
spørgsmål hele timen, formulerede en elev flot: ”Fordi vi kom-
mer til at tænke over tingene!”
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3. A3/billeder eller ekspert-karrusel
Kryptisk overskrift, på denne CL20 inspirerede 
praksis – der hedder Ekspert-karrusel21 - hvor ele-
verne inddeles i x antal grupper. Hver gruppe får 
hver især et forskelligt A3 papir (da det er stort nok 
til at flere kan se hvad der foregår!) med et billede/
model/tabel/graf på, der hænges op forskellige 
steder i klasselokalet – evt. lige udenfor. Det første 
gruppearbejde går ud på at forklare hvad A3 pa-
piret viser – efter sværhedsgrad og emne, kan der 
være konkrete spørgsmål de skal svare på. 

Anden del: eleverne kommer i sekundære nye 
grupper - i matrix – så mindst én fra hvert A3/bil-
lede er i de nye grupper. Hver af sekundærgruppe 
står ved et A3 og den/de elever der har arbejdet 
med det pågældende A3 fremlægger, når gruppen 
har hørt hvad der er at sige – går man videre til 
næste (forudsat det er ledigt) osv til alle A3 er be-
søgt. 

Billed a Billed b Billed c Billed d

Primærgrupper/
Ekspertgrupper

1a 2a 3a 4a 5a 1b 2b 3b 4b 5b 1c 2c 3c 4c 5c 1d 2d 3d 4d

Sekundærgrupper/
fremlæggelsesgrupper der går på 
tur til alle fire billeder. Eleverne 
markeret med fed, er dem der 
begynder præsentationen!

1a 2a 1b 1c 1d
	billed b
	billed c
	billed d

3a 2b 3b 2c 2d
	billed c
	billed d
	billed a

4a 4b 3c 4c 3d
	billed d
	billed a
	billed b

5a 5b 5c 4d
	billed a
	billed b
	billed c

Emne 1 Emne 2 Emne 3 Emne 4
Primær 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b
Sekundær 1a 2a 3a 4a

	emne 2
	emne 3
	emne 4

1b 2b 3b 4b
	enme 4
	emne 1
	emne 2

20  Læs mere om CL i afsnit 5.
21  Introduceret med CL kursus 2011.

Ved denne øvelse er alle elever aktive. De får be-
væget sig (lidt) og de arbejder stående – ikke ved 
borde og ikke ved fagbøger. Ulemperne er at der 
kan opstå kø, da de næppe er færdige på samme tid. 
Der hersker næsten altid forvirring når eleverne 
skal i sekundærgrupper, men anden gang et hold 
prøver denne øvelse, plejer det at gå nemmere. 
Kinæstetikerne og taktilerne bliver tilgodeset, det 
kræver desuden en vis flair for det auditiv verba-
le.  Afhængig af hvad der er på A3 papiret, kan de 
visuelle måske også være imødekommet. Dog har 
flere elever ytret bekymring for de manglende noter 
ved denne type gennemgang af stoffet! 

Variationsmulighederne er mange ved denne øvel-
se. Har man fx blot tre A3/billeder kan øvelsen 
laves som dubletter, hvor hver halvdel af klassen 
arbejder i grupper for sig – der IKKE skal blandes, 
når de skal i sekundær/fremlæggelsesgrupperne. 
Har man lidt mere tid, kan eleverne selv skal ud-
fylde et A3 med årsagssammenhænge, mindmaps, 
tekstfremlæggelser, holdninger etc.
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I aspergerklassen har der været arbejdet med en 
variant. Som beskrevet ovenfor er de særlig glade 
for strukturer, det kunne jeg ikke modstå at udfor-
dre - i det små: Kaos og håndtering af flere infor-
mationer på én gang! De har nu to gange prøvet at 
få 10-15 figurer, kort, grafer & tabeller (denne gang 
blot i a4 format!) indenfor et overordnet emne 
(hhv. Energi og vand). Første del af opgaven var at 
kategorisere, hvilke der kunne passen sammen i et 
underordnet emne – det gik overraskende hurtigt. 
Dernæst bliver de sat sammen to og to til de (til-
lempede) fire kategorier billederne nu er i – og de 
skal underkastes en analyse, som så fremlægges i 
matrix. 

Denne øvelse er ikke lige populær hos alle. Der er 
modstand mod at flytte sig fra de elskede compute-
re og ligeledes holder det for flere hårdt, at tale højt 
for andre, men ved at det ikke er alle fra klassen de 
skal tale overfor, men blot tre andre, glider denne 
øvelse alligevel ned.

4. Moodle som ”sikkerhedsnet”
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment) er et open source Learning 
Management System, hvor det i denne sammen-
hæng er mest relevant at lave forskellige test22, men 
har også en række andre interaktive funktioner. 
Moodle giver mulighed for at læreren laver for-
skellige typer af test – som eleverne kan tage som 
del af en standpunktsprøve, men det som måske 
er mere interessant er, at eleverne også kan øve i 
undervisningen eller hjemme på forskellige faglige 
elementer fra undervisningen, et uendeligt antal 
gange. Det dynamiske læringsmiljø giver undervi-
seren mulighed for relativt hurtigt at checke op på 
elevernes svar og navnlig på hvilke typer fejl, der 
er udbredte og hvilke ting der måske skal tages op 
igen. Det synes en oplagt mulighed for de elever 
der er fremmødeudfordret. 

22  Jf. afsnit 5 – er det en fordel at testene kan laves 
som selvrettende, ved på forskellig vis at angive en række 
svarmuligheder.

En ulempe ved moodle, er at det tager tid at lave 
de forskellige tests, til gengæld har man dem længe. 
Det kræver internetadgang og visse browsere er 
ikke moodle venlige, så det er forbundet med de 
sædvanlige it-udfordringer! Der er måske en vis 
risiko for at eleverne blot lærer at reproducere de 
rigtige svar. Hvad systemet måske også er mindre 
egnet til er, at udfordre eleverne analytisk og reflek-
torisk.

Overvejelser og videre arbejde
Klasserne bliver ikke homogene af de ovennævnte 
eksempler på praksis, det er dog ej heller intentio-
nen. Ved en fortsat fokusering på, at man som lærer 
forsøger at tilgodese forskellige læringsstile og 
dermed forhåbentlig også forskellige behov, kom-
mer eleverne måske til at forstå, at de hver især har 
deres plads og at læreren tager hensyn. Det vil jeg 
på ingen måder hævde, at de elever, der har været 
udsat for min undervisning i ovennævnte regi, vil 
kunne nikke genkendende til – men såfremt flere 
af klassens lærere var involveret, tror jeg på en lidt 
større effekt. Planen er, for hf klassens vedkom-
mende, at udbygge lærersamarbejdet. Foreløbig har 
dansklæreren haft gode resultater ved at bruge be-
vægelse i forbindelse med læring af ordklasser. 

Det er hensigten at evaluere de forskellige afprø-
vede praksisser, for at se hvad eleverne selv mener 
de får mest ud af. Samtidig kunne det også give en 
indikation om det stemmer overens med lærings-
stilene.

Om en egentlig læringsstilsanalyse er nødvendig, 
kan diskuteres. Vi har i vores forskningscirkel ofte 
talt om variation af undervisningen som en nær-
mest bydende nødvendighed. På hf-konference 
med fokus på sammenhængen mellem motivation 
og læring23, blev der gjort opmærksom på, at ele-
verne igennem en dag med varieret undervisning 
– alligevel får et meget ensartet billede af en skole-
dag. I en utopisk skoledag har lærerne koordineret 
deres varierede og sekvenserede undervisning… 

23  Ministeriet for Børn og Undervisning afholdt torsdag 
den 1. november 2012 en konference om hf med fokus på 
sammenhængen mellem motivation og læring.
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Afsnit 7:  
meta perspektiv på inkluderende  
undervisningsmetoder 

Ved Ulla Højmark Jensen, Aalborg Universitet, Kø-
benhavn

Som de forudgående afsnit har vist, kan begrebet 
’inkluderende undervisningsmetoder’ dække over 
mange forskellige konkrete aktiviteter og have for-
skellige mål og midler. I dette afsnit vil jeg søge at 
træde et skridt væk fra praksisniveauet for at forsø-
ge at forstå, hvad begrebet dækker over. 

I det følgende vil vi først sætte temaet ’inkluderen-
de undervisningsmetoder’ ind i en samfundsmæssig 
kontekst og dernæst skitsere en model, der kan 
bidrage til at give et overblik over og indblik i de 
forskellige retninger som inkluderende undervis-
ningsmetoder kan antage. Dette ud fra et herme-
neutisk videnskabsteoretisk mål om at kunne forstå 
hvad inkluderende undervisning er, og hvordan det 
udfoldes på forskellig vis. Håbet er at kunne inspi-
rere til refleksion, nytænkning og videre debat om 
hvorfor og hvordan vi kan arbejde med inkluderen-
de undervisningsmetoder. 

Inkluderende undervisningsmetoder – hvorfor er 
det interessant at arbejde med 
I den vestlige verden betyder globaliseringstenden-
serne blandt andet et stigende krav om en velud-
dannet, innovativ og fleksibel arbejdskraft. Vi skal 
konkurrere på viden og innovative ideer, ikke på 
lønniveau. Fra politisk side er der i Sverige og Dan-
mark målsætninger om at stort set alle unge skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette stiller 
en lang række krav til uddannelsesinstitutionerne. 

Nogle skoler oplever at få meget differentierede 
elevgrupper, herunder en voksende gruppe af unge 
der kommer fra uddannelsesfremmede familier og 
unge med forskellige diagnoser. Dette afføder et 
behov hos uddannelsesinstitutionerne og de en-
kelte undervisere for at få nogle bud på, hvordan 
man pædagogisk og fagdidaktisk kan håndtere de 
differentierede elevgrupper. En central problem-
stilling er, hvordan de unge med uddannelsesfjern 

baggrund eller særlig diagnose kan få den støtte og 
hjælp der skal til, for at de kan gennemføre. Proble-
met er vigtigt fordi man, på trods af det politiske 
fokus på at alle unge skal have en uddannelse, har 
en stagnerende andel af unge, der ikke gennem-
fører en ungdomsuddannelse. Der har ellers været 
mange gode tiltag sat i værk. Fx mentorordninger, 
vejledningstiltag og lokale støtteordninger. Når 
disse tiltag ikke ændrer på bundlinjen, peger meget 
i retning af at vores nuværende uddannelsessystems 
grundlæggende rammer og strukturer ikke er gea-
ret til den opgave vi gerne vil have løst.  I denne 
sammenhæng sætter vi fokus på inkluderende un-
dervisningsmetoder, fordi vi ønsker at tage nogle 
skridt i retning af at skabe et uddannelsessystem, 
hvor der reelt er plads til alle unge. I forbindelse 
med dette arbejde er det vigtigt, at vi ikke stirrer 
os blinde på de unges ansvar og pligter, men også 
hvordan vi kan hjælpe den enkelte unge. Man kan 
sige at vi har de unge som vi som samfund selv 
har været med til at skabe, og vi kan ikke give den 
enkelte unge ansvaret for ikke at leve op til at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse. Dertil kommer 
at vi kan stille os selv spørgsmålet om ungdoms-
uddannelserne har fulgt med samfundsudviklingen 
og globaliseringstankegangen? Herunder særligt 
om den viden og de kompetencer vi forventer, at de 
unge opbygger og udvikler gennem ungdomsud-
dannelsen stemmer overens med den viden og de 
kompetencer som der kræves på et arbejdsmarked, 
der lægger mere og mere vægt på innovative til-
gange og på de videregående uddannelser som også 
ændrer sig?

Den viden , de færdigheder og kompetencer som 
testes ved afgangseksamenerne på ungdomsuddan-
nelserne er naturligt nok retningsgivende for de 
mål og midler, der er i fokus i undervisningen. De 
fagdidaktiske tilgange, som den enkelte lærer arbej-
der med ved valg af undervisningsmetoder, skal så-
ledes kvalificere eleverne til at kunne klare sig godt 
til eksamen. Dette kan opleves som en udfordring 
for den enkelte lærer, der måtte ønske at arbejde 
med andre læringsmål end dem der direkte bliver 
testet ved de nuværende eksamener. Ønsker læreren 
eller lærertemaet fx at arbejde med udvikling af 
innovative processer eller diskussionsbåret tilgange, 
vil den viden, de færdigheder og kompetencer som 
eleverne udvikler ikke nødvendigvis kunne genfin-
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des i det de nuværende eksamener er målrettet mod 
at afprøve. Dette kan betyde tab af legitimitet, men 
kan også være med til at skubbe til hvad det er man 
ønsker at teste til eksamenerne.

De inkluderende undervisningsmetoder vi i denne 
sammenhæng ser nærmere på, er på forskellig vis 
afprøvede i konkrete undervisningsforløb. Det er 
ikke målet, at de skal pege i retning af at forandre 
hele skolesystemet – nærmere ønsker vi at vores 
erfaringer og refleksioner kan bidrage til, at der 
rundt om på ungdomsuddannelserne er flere un-
dervisere der tager små skridt i retning af at arbejde 
med inkluderende undervisningsmetoder med det 
formål at flere unge kan komme til at gennemføre 
deres uddannelse. 

Et analytisk værktøj til at se på de inkluderende 
undervisningsmetoder
For at kunne forstå de enkelte inkluderende un-
dervisningsmetoders mål og midler er det vigtigt at 
have nogle refleksioner over det uddannelsessystem 
vi har, og det uddannelsessystem vi ønsker at ar-
bejde hen imod. I det arbejde er det også vigtigt at 
have nogle analytiske værktøjer, der kan hjælpe os 
med at forstå og se de pædagogiske og didaktiske 
strukturer på den enkelte skole og i det enkelte 
klasseværelse, som kan være med til at gøre en for-
skel fx i forhold til at være lighedsskabende. 

Bernstein og klassifikation og rammesætning
I 1960’erne og 1970’erne var meget uddannelses-
forskning rettet mod at fremhæve de uligheder 
som uddannelsessystemet genererede. Blandt andet 
Bourdieu var med til at synliggøre hvordan uddan-
nelsessystemet reproducerede en given samfunds-
orden. Bernstein bidrog i sit tidlige arbejde med 
en sprogkode teori, som identificerer to forskellige 
sproglige koder: en elaboreret og en restringeret. 
Ifølge Bernstein blev den elaborerede sprogko-
de anvendt i middelklassehjem og var præget af 
mange verber og nuancer, mens den restringerede 
sprogkode blev anvendt i arbejderklassen og var 
kendetegnet ved ordknaphed og kontekst bestemt-
hed. Bernstein fandt i sine undersøgelser, at arbej-
derklassens børns sprogkode (den restringerede) 
fungerede som en begrænsning i forhold til deres 

succes i skolen (Bernstein 1961, Chouliaraki & 
Bayer 2001). Denne teori er med rette blevet kri-
tiseret. Bernstein udviklede sine teorier i forhold 
til det meget klassedelte britiske efterkrigstidens 
samfund. Man kan argumentere for, at sprogkoder 
i dag ikke vil være så fremherskende på grund af: 
mere usynlige sociale skillelinjer, internettet, me-
dier i den private sfære, og den sene modernitet 
peer orienteret perspektiv på den enkeltes identitet 
arbejde (Ziehe 1998/2007; Giddens 1994). Bern-
stein selv argumenterede for, at han var blevet mis-
forstået og overfortolket. Hans undersøgelse havde 
til formål at forstå sprogkoder, ikke at være et me-
kanisk statisk redskab til fx at sortere og differen-
tiere mellem forskellige grupper af børn. Tilbage 
står dog at sproget, som en del af vores kulturelle 
forståelse, selv i dag spiller en central rolle i den 
sociale og kulturelle reproduktion (Apple 1995, 
Bourdieu 1991). 

I Bernsteins senere arbejde, forlader han dog 
sprogkodeteorien og sætter fokus på uddannelses-
mæssige koder, hvor han skelner mellem klassifi-
kation og rammesætning. Begrebet klassifikation 
omhandler grænser mellem forskellige kategorier 
i en pædagogisk sammenhæng. De uddannelses-
mæssige koder på en uddannelsesinstitution, hvor 
klassifikationen er stærk, vil typisk støtte strukturer, 
der adskiller kategorier. Dette kan fx komme til 
udtryk i hierarkiske administrative systemer og 
beslutningsgange, og faglig specialisering/opdeling 
mellem fag. Er klassifikationen svag vil uddannel-
sesinstitutionen være struktureret på en måde, der 
understøtter det at bringe forskellige elementer 
sammen. Beslutninger kan træffes på mange måder 
og magtstrukturer er mindre synlige. Der er mindre 
specialisering og mere tværfaglige aktiviteter end i 
organisationer med en stærk klassifikation. 

Hvor klassifikationen handler om magt til at 
holde kategorier adskilt eller sammen, handler 
rammesætning om kontrol og kommunikation 
omkring undervisningsplanlægning, gennemførsel 
og legitimitet i en given pædagogisk kontekst. Der 
hvor rammesætningen er stærk, findes der oftest 
en stærk ekstern regulering. Dette betyder at der 
i undervisningen tages meget lidt hensyn til den 
enkelte elevs behov, ideer, forventninger eller for-
udsætninger, og kommunikationen med eleverne er 
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struktureret i et spørgsmål-svar. Idealet er her at få 
et standardiseret resultat. Der hvor rammesætnin-
gen er svag, er der fokus på at levere undervisning, 
der matcher de behov og ideer som de studerende 
har, og timingen / tempo af undervisningen vil 
variere afhængigt af dette. Dette kan betyde at re-
sultatet vil variere og standardisering er vanskelig. 
Lidt firkantet kan man sige, at der hvor rammesæt-
ningen er stærk er der begrænsede muligheder for 
variationer i forholdet mellem lærer og elever, mens 
svag rammesætning betyder mere frihed (se Sadov-
nik 2001, s. 610).

En model til forståelse af inkluderende undervis-
ningsmetoder 
Med afsæt i Bernstein begreber vil jeg i det følgen-
de fokusere på, hvordan man kan forstå samspillet 
mellem organisatoriske strukturer og sociale relati-
oner og dynamik i klassen, og hvad det betyder for 
valg af inkluderende undervisningsmetoder. 

Modellen er blevet introduceret og diskuteret på 
flere forskningscirkelmøder og dermed har forsk-
ningscirkeldeltagerne bidraget til at udvikle og 
nuancere modellen så den kan rumme erfaringer 
fra forskellige inkluderende (og ikke inkluderende) 
praksisser. 

Det er håbet, at modellen kan bruges til at forstå 
mål og midler ved forskellige undervisningsmeto-
der og vurdere om de reelt er inkluderende. Mo-
dellen er bygget op om to skalaer. Den ene tager 
afsæt i rammesætningsbegrebet og sætter fokus på 
skolens / lærerens relation til eleverne. Den anden 
skala tager afsæt i klassifikationsbegrebet og sætter 
fokus på skolens/ lærerens syn på undervisningen. 
Modellen trækker også på antropologiske og andre 
sociologiske teorier og på utallige observations-
studier som jeg har foretaget på gymnasiale og er-
hvervsfaglige ungdomsuddannelsesinstitutioner de 
sidste 10-15 år i Danmark og andre lande (særlig 
USA). 

Skala 1
Den første skala tager som sagt afsæt i rammesæt-
ningen af undervisningen og bygger videre på et 
centralt aspekt i dette, nemlig den grundlæggende 
måde at forstå, hvad det vil sige at være ung. 

Figur 1. Den første skala: Rammesætningen af 
undervisningen på baggrund af forståelsen af, 
hvad det vil sige at være ung.
 
‘Unge er børn der skal formes’   
‘Unge er voksne på prøve ’  

I den ene ende af skalaen forstås det at være ung 
som en vente-periode. Den unge er et formbart 
(potentielt) uansvarligt og irrationelt barn, som 
har brug for nogle lærere, der meget tydeligt skal 
udstikke, hvilken vej de skal gå. Læreren skal sætte 
præcise rammer og regler op for de unge, så de hele 
tiden ved, hvad der er rigtigt og forkert. Læreren 
forventes at tage ansvar, kontrollere og bestemme 
hvad og hvordan de unge skal lære. Indenfor den 
pædagogiske forskning benytter nogle begrebet ’be-
coming’ som meget fint rummer dette syn på børn 
og unge. I denne ende af skalaen er det centralt 
at se de unge som værende inde i en styret proces, 
hvor lærerne ved hjælp af informationsbaseret pæ-
dagogik er i gang med at forme dem så de kan kla-
re sig bedst muligt til eksamen. Vigtige egenskaber 
for eleverne er at kunne sidde stille, lytte, tage noter 
og reproducere. Vigtige egenskaber for læreren er 
at kunne kontrollere, styre og forme eleverne, bl.a. 
ved at være meget eksplicit i sin kommunikation, så 
eleverne hele tiden ved hvad der forventes af dem 
såvel fagligt som socialt. Rammesætningen af un-
dervisningen er således meget stærk i denne nede 
af skalaen, hvor målet med undervisningen er et 
homogent output.

I den anden ende af skalaen opleves det at være 
ung som en eksperimenterende periode hvor man 
kan sige at den unge er ’voksen på prøve’.  Den 
unge er (potentielt) ansvarlig og engageret og har 
brug for en lærer, der kan bidrage til deres indi-
viduelle identitets og udviklingsproces. Læreren 
skal stilladsere den unges læringsproces gennem 
differentierede undervisnings- og læringstilbud, så 
den unge selv kan finde frem til, hvilken vej de vil 
gå og hvad der er rigtigt og forkert. Vigtige mål for 
undervisningen er, at den er relevant i forhold til 
der, hvor den enkelte unge er i sin læringsproces, og 
læreren lægger vægt på at anerkende og respektere 
de unges udsagn og forståelser. Det er vigtigt for de 
unge, at de lever op til at have et (næsten) voksent 
ansvar for sig selv og deres individuelle læring.  
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De unge forventes at kunne bidrage med selvstæn-
dige og kritiske analyser og deltage i såvel gruppe 
som klasserumsdiskussioner hvor de selv er med til 
at definere relevant viden på tværs af den traditio-
nelle fagrække. Indenfor den pædagogiske forsk-
ning benytter nogle begrebet ’being’ som meget 
fint rummer dette syn på børn og unge. De unge er 
tilstede i læringsrummet med deres egne dagsor-
dener og de forventer at få plads, anerkendelse og 
respekt i deres arbejde med at tilegne sig viden og 
forståelser. Rammesætningen af undervisningen vil 
være svag i denne ende af skalaen og output af un-
dervisningen vil være uhomogent.

Skala 2
Den anden skala handler om skolens måde at være 
skole på. Dette spejles bl.a. i forhold til graden af 
samarbejde i tilrettelæggelse af undervisningen. 

Figur 2. Den anden skala: Skolens og lærernes 
måde at gøre skole på
 
‘Individuel professionalitet’   
’kollektiv-professionalitet’ 
 
I den ene ende af skalaen har vi den individuelle 
professionalitet som det styrende for undervis-
ningsmiljøet. Dette miljø skabes på skoler, hvor 
man vægter lærernes individuelle faglige frihed og 
lærerne er i høj grad eneansvarlige for planlægning 
og afvikling af undervisningen. Skolens ledelse og 
lærerne blander sig ikke i hinandens arbejde, så den 
enkelte lærer har udviklet egne planer og standar-
der for undervisningen. Lærerne oplever at de har 
ansvar for at leve op til bekendtgørelsen, og så er 
det elevernes ansvar at hænge på og lære det de skal 
for at kunne klare sig godt til eksamen. Lærerne 
personlige erfaringer fra tidligere forløb er bærende 
i planlægning af faglige aktiviteter og pædagogiske 
og didaktiske overvejelser, og de bliver ikke eks-
plicit formulerede. Markører på dette kan blandt 
andet observeres ved, at den enkelte lærer har egne 
standarter for, hvornår de skal være i klasseværelset 
og hvor meget tid de bruger på administrative ting 
i undervisningen så som at krydse af på fraværsli-
ster og tænde IT-systemer.

 

I den anden ende af skalaen findes den kollektive 
professionalitet som styrende element i skolens 
undervisningsmiljø. Skolen og lærerne har i sam-
arbejde gennemtænkte planer for læringsprocesser, 
faglig progression, og målet med undervisningen 
indenfor et givent fagområde på et givent klassetrin 
i en given periode. Undervisningen i den enkelte 
klasse varetages af en eller flere lærere, der arbejder 
med eksplicitte pædagogiske og didaktiske under-
visningsdifferentieringsmodeller som skoleledelse 
og klasseteams i fællesskab har valgt at benytte. Det 
forventes at alle lærere påtager sig et ansvar for, at 
alle elever får tilbudt læringsmuligheder. 

Kombinerer man disse to skalaer får vi fire for-
skellige læringsrum, som hver for sig har særlige 
karakteristika. Pointen med at konstruere disse fire 
læringsrum er at forsøge at overskue bredden af 
forskellige inkluderende undervisningsmetoder og 
dermed bidrage til en nuancering og præcisering 
og perspektivering af tiltagne, som nævnes i dette 
inspirationshæfte. 
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Figur 1: Mulige læringsrum 
                                kollektiv professionalitet

Unge er børn der 
skal formes 

Det stringente læringsrum Det stilladserende 
læringsrum

Unge er voksne på prøve 
Det private praksis lærings-
rum

Feel good læringsrum-
met 

                                 Individuel professionalitet

I det følgende skitseres de fire læringsrum, men jeg 
vil lige pointere, at de skal ses som idealtyper, hvor 
langt de fleste læringsrum i praksis vil have træk 
fra flere. Figuren skal heller ikke forstås statisk, idet 
den enkelte lærer og skole meget vel kan bevæge 
sig fra det ene læringsrum til det andet over tid og i 
samme modul.

Det private praksislæringsrum er karakterise-
ret ved at være domineret af den enkelte lærer og 
hans eller hendes fastlagte praksis. Den enkelte 
lærer definerer og skaber selvstændigt sine egne 
normer og regler for, hvad god undervisning og 
høj faglighed er. I dette univers er lærerne selv-
udnævnte konger. Læringsrummet er grundlagt 
på praksiserfaring, der ikke er til forhandling og 
er meget modstandsdygtigt over for forandringer. 
Læringsrummet indeholder forskellige former for 
belønning og straf som styringsredskaber, der skal 
være med til at forme de unge. Når eleverne træder 
ind i lærernes klasseværelse/univers må de indordne 
sig under de regler læreren opstiller. Til gengæld 
vil læreren garantere, at de elever der lever op til de 
høje forventninger kommer til at klare sig godt til 
eksamen. De elever, der er gode til at tilpasse sig 
reglerne og gætte, hvad læreren tænker og forven-
ter, vil klare sig godt og trives i dette læringsrum. 
Mens de elever, der ikke forstår hvad læreren siger, 
eller ikke kan indordne sig under lærerens regler, vil 
mistrives. Undervisningsmetoder i dette lærings-
rum vil i høj grad bygge på tavleundervisning med 
forelæser, hvor elevernes opgave primært vil være at 
reproducere læreren og lærebogsstoffet. Kommu-
nikationen i klasseværelset er styret af læreren som 
stiller spørgsmål til enkelte elever, som svarer og får 
direkte tilbagemelding på om svaret ifølge læreren 
er rigtigt eller forkert. 

Det stringente læringsrum er ligesom private 
praksislæringsrummet karakteriseret ved at der er 
mange regler og krav/forventninger som eleverne 
skal indordne sig under. Men alle krav og forvent-
ninger er besluttet i fælleskab mellem ledelse og 
lærerteams og bygger på summen af erfaringer og 
viden, samt principiel stillingstagen og er foran-
derlige over tid. Faglærerne eller teamlærerne og 
skoleledelsen planlægger i fællesskab hvilke faglige 
mål og undervisningsmetoder den enkelte lærer 
skal trække på. Herunder en tydelig markering 
af hvilken form for læringsrum og hvilken form 
for viden som skolen/lærerne i fælleskab synes er 
central. Et stringent læringsrum er meget velegnet 
til at arbejde målrettet mod at klare nationale tests 
og eksamener og kan være meget velegnet til at 
håndtere en differentieret elevgruppe med forskel-
lige kulturelle og sociale baggrunde. Dette fordi de 
fælles tydeligt opstillede regler og kriterier udgør 
en overskuelig ramme at navigere i, og de gælder på 
tværs af de forskellige faglige læringsrum. Kommu-
nikationen i læringsrummet er planlagt af læreren 
og kan variere fra klasseundervisning til forskellige 
former for gruppe og projekt arbejde – alle med 
stram planlægning, tidsplan og slutmål. 

Feel good læringsrummet vægter det sociale mil-
jø. Det, at eleverne er glade for at gå i skole og 
gode venner med deres klassekammerater, er et 
vigtigt succeskriterium. Læringsrummet er bygget 
op omkring parolen at glade børn lærer bedst og 
dette tolkes i retning af, at lærerens opgave er at 
tilrettelægge aktiviteter, der primært kan bidrage 
til at skabe en positiv og glad stemning i klassen. 
Læringsrummet er praksisforankret, men ikke ud 
fra en særlig plan eller ambition om at opnå et 
homogent output. Læringsrummet er fleksibelt i 
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den forstand at læreren ikke har en detaljeret plan, 
men er åben overfor ad hoc beslutninger og dags-
stemninger i klassen – nogle lærere vil fremhæve at 
de møder dagen og eleverne der hvor de nu er. Man 
kan sige at læreren tilrettelægger læringsrummet 
fra forløb til forløb og fra time til time og dermed 
er åben overfor elevernes forslag og dagsform, men 
omvendt også må hvile tungt på deres oparbejdede 
praksisforankrede erfaringer med, hvordan man 
tilrettelægger læringsrum og kan have svært ved 
eksplicit at forholde sig til, om alle elever faktisk 
får mulighed for at indgå i hensigtsmæssige lære-
processer og nå fagets opstillede faglige mål. Nogle 
elever vil opleve at det kan være svært at finde ud 
af hvilke faglige mål ad hoc aktiviteter har, og hvad 
det overordnet er, der forventes at de skal lære. An-
dre elever nyder at få indflydelse på undervisningen 
og læringsrummet. Særlig elever der er gode til selv 
at opstille mål for det de laver og holde sig i gang, 
trives fint i dette læringsrum, hvor omgangstonen 
mellem lærer og elever i udgangspunkt er meget 
venskabelig. Der er uskrevne regler for, hvor lige 
kommunikationen må være, og grænsen er ikke 
lige let for alle elever at få øje på. Lærerne kan blive 
meget skuffede, hvis elever overtræder de uskrevne 
grænser ved fx at tale meget grimt eller på anden 
måde ikke opfører sig ’ordentligt’.  

Stilladseringslæringsrummet er karakteriseret 
ved fælles fastsatte pædagogiske og didaktiske ret-
ningslinjer, hvor undervisningsdifferentiering og 
innovative processer er i fokus. Læringsrummet er 
bygget op omkring at viden og kompetencer ses 
som noget der opbygges gennem en proces, hvor 
kommunikation (skriftligt og mundtligt) og dis-
kussion af autentiske spørgsmål, som er relevante 
og engagerende for eleverne, har en central plads. 
Skoleledelsen og lærerne har en fælles forståelse af 
skolens pædagogiske og didaktiske tilgange og de 
planlægger i fællesskab undervisningsforløb og te-
maer, som eleverne kan vælge at deltage i. Centralt 
står at erfaringer og viden som eleverne kommer 
med fra deres liv udenfor skolen også har plads 
på skoleskemaet, uden at det ændrer ved, at der er 
en samlet plan som eleverne kender til, der viser 
hvilken retning undervisningen skal tage, og hvilke 
formål der er med diskussionerne. Eleverne skal 
ikke reproducere lærebogsstof, men skal gennem 
forskellige faglige kilder blive i stand til at indtage 

forskellige holdningspositioner eller teoretiske per-
spektiver i en belysning/diskussion af et område el-
ler tema. Lærerpositionen på denne skole er ikke at 
være den alvidende autoritet, men at være den der 
stilladserer elevernes individuelle læringsprocesser, 
der udfolder sig gennem kommunikation. Dette 
læringsrum tager de unge alvorligt som tænkende 
og kommunikerende mennesker og må derfor siges 
at være meget inkluderende. Måske er det særlig 
velegnet til de unge (uanset etnicitet og baggrund) 
der ønsker at fortsætte i uddannelsessystemet, da 
det kræver at eleverne har en grundlæggende nys-
gerrighed, lyst til at kommunikere og tager et vist 
ansvar for deres egen læring. 

Disse fire idealtyper kan være med til at give os en 
forståelse af, hvordan forskellige læringsrum på de 
enkelte skoler ser ud, og i hvilken retning ændrin-
ger skal bevæge sig for at være mest formålstjenlige 
i forhold til at kunne inkludere alle unge - også 
dem fra uddannelsesfjerne miljøer. 

Hvor nogle unge føler sig bedst tilpas under meget 
veldefinerede rammer og gerne vil se sig selv som 
formbare, vil andre unge føle det meget umyndig-
gørende at skulle kontrolleres og dirigeres med og 
vil derfor foretrække, at der stilles krav til dem om 
at forholde sig kritisk og deltage aktivt. Grund-
læggende kan det handle om den unges erfaringer 
fra hjemmemiljøet. Man kan forestille sig, at de 
unge der kommer fra meget hierarkiske familier, 
hvor det kun er forældrene der bestemmer, vil be-
finde sig bedst i et undervisningsmiljø der afspejler 
dette, mens unge opvokset i det man kan beskrive 
som demokratiske familier, hvor børnene har stor 
indflydelse og selvbestemmelse kun vil trives i sko-
ler der afspejler dette. Så entydigt er det næppe, 
og der er mange andre faktorer, der kan spille ind 
(bl.a. medier og venskabs relationer). Hvis det der 
forventes af de unge på arbejdsmarkedet og på de 
videregående uddannelser er, at de unge selv tager 
et vist ansvar for deres læring, er det helt centralt 
at skolerne opbygger undervisningsmiljøer der kan 
forberede de unge på dette. Jeg finder det dog af 
afgørende betydning for at få flere unge igennem 
ungdomsuddannelserne, at den vertikale akse er 
i centrum, så må det i højere grad være op til de 
enkelte skoler at finde ud af, hvor de vil befinde på 
den horisontale akse. 
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Forskningscirkelens perspektiver på inkluderen-
de undervisning
Det giver ikke meget mening at presse de enkelte 
forskningscirkeldeltagere bidrag ind i den opstil-
lede model. Formålet med modellen er ikke at 
måle og veje inkluderende undervisning, nærmere 
at bidrage til at give nogle meta-redskaber til at 
tænke med, så den enkelte underviser kan stille sig 
selv spørgsmål som fx: Hvad er egentlig målet med 
min undervisning? Hvilke overordnede principper 
bygger jeg på for at nå derhen? Hvordan forstår jeg 
elevernes bidrag til og deltagelse i denne proces? 
Hvordan forstår jeg som lærer min egen position i 
elevernes læringsproces?

Ved at vi i dette inspirationskatalog både har kon-
krete eksempler på, hvordan man kan arbejde med 
inkluderende undervisning og nogle metateoretiske 
reflektionsmuligheder, håber vi at kunne bidrage til 
at flere lærere vil og tør stille spørgsmål ved egen 
praksis og lade sig inspirere til tænke i inkluderen-
de undervisningsmetoder.

Jeg vil slutte af med at opstille nogle punkter for, 
hvornår undervisningen lever op til at være inklu-
derende på ungdomsuddannelsesniveau. Punkterne 
er frit efter Ann Cook, som er medgrundlægger af 
en transfer/drop out high school i New York, der 
meget bevidst arbejder med at opbygge en diskus-
sionsorienteret og procesorienteret pædagogik på 
ungdomsuddannelsesniveau, særligt for unge der 
gerne vil læse videre.

Hvis en uddannelsesinstitution vil arbejde på at 
være inkluderende skal der være fokus på:

1.Rammer: 
•  Individuelle faglige valgmuligheder 
•  Nærhed (på klasse/hold niveau eller ved mindre 
skole)

2.Indhold:
•  Unges engagement og deltagelse ses som hjertet i 
pædagogikken 
•  Undervisningen er bygget op om åbne autentiske 
spørgsmål som kan skabe undren, diskussioner og 
analyser ikke blot reproduktion af viden
•  Undervisinngen bidrager til progression i den 
enkeltes læringsforløb 
•  Eksamensformer der afspejler undervisningens 
indhold (procesorienteret)

3.Forventninger:  
•  Forvent meget af eleverne (og lærerne)
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