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Baggrund for midtvejsevalueringen

formål

teoretisk grundlag

teoretisk kontekst

Hypoteser

metode og design

resultater fra weBBaseret spørgeskemaundersøgelse

Stillingsbetegnelser som respondenter primært ser sig selv i

Kompetencer som respondenterne beskriver sig selv som havende

1. Jeg vurderer, at forbedrede muligheder for at anvende egne foretrukne læringsstile øger
børns og unges trivsel.

2. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

3.  Jeg vurderer, at forbedrede muligheder for at anvende egne foretrukne læringsstile øger
professionelles trivsel.

4. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

5.  Jeg vurderer, at arbejdet med læringsstile har bidraget til, at jeg har fået større lyst til at arbejde.

6. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

7. Jeg vurderer, at brugen af læringsstile øger børns og unges lyst til at lære.

8. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

9.  Jeg vurderer, at brugen af læringsstile giver bedre mulighed for at inkludere børn og unge.

10. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

11.  Jeg vurderer, at forbedrede muligheder for at anvende egne foretrukne læringsstile forbedrer
professionelles faglighed (læring og metalæring).

12. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

13.  Jeg vurderer, at indsigten i læringsstile har givet mig anledning til god udvikling af min 
pædagogiske praksis.

14. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

15.  Jeg vurderer, at pædagogisk brug af læringsstile øger antallet af unge, som gennemfører en
ungdomsuddannelse.
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16. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

17. Jeg vurderer, at pædagogisk brug af læringsstile mindsker antallet af børn og unge, som 
har behov for specialforanstaltninger.

18. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

19. Jeg vurderer, at arbejdet med læringsstile har givet mig gode redskaber til at  differentiere 
min undervisning / pædagogiske praksis.

20. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

21.  Jeg vurderer, at børns og unges indsigt i egne foretrukne læringsstile har forbedret
deres muligheder for at tage medansvar for egen læring.

22. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

23. Jeg vurderer, at forbedrede muligheder for at anvende egne foretrukne læringsstile  forbedrer 
børns og unges (gennemsnitlige) faglige resultater (læring og metalæring).

24. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

sammenfatning af resultater fra weBBaseret spørgeskemaundersøgelse 

resultater fra oBservationer og informantinterview

Afsæt og tilrettelæggelse

Oplevelser fra praksis

Trivsel

Læring

Metalæring

Læringen går som en leg – eller gør den?

Differentiering eller variation

Mere form end indhold?

Organisering og relationer

Læring i børnehavehøjde

sammenfatning af resultater fra oBservationer og informantinterview

sammenfatning og konklusion

anBefalinger
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Baggrund for mIdtvejsevaluerIngen 

Aarhus Kommune har med en storstilet satsning på læringsstile ønsket at styrke differentierede, pædago-
giske praksisformer med henblik på at øge børn og unges lyst til at lære. Da der ofte vil være en nær sam-
menhæng mellem mulighederne for at tage hensyn til individuelle styrker, herunder læringsstile, talenter og 
interesser i det pædagogiske arbejde og den observerbare eller oplevede grad af lyst til at lære, er projekt 
Lyst til alt lære (LTAL) iværksat som en målrettet indsat for at styrke arbejde med den pædagogiske differen-
tiering. Projektet består af tyve pilotprojekter med deltagende lærere, pædagoger og ledere fra dagtilbud, 
skoler og FU-tilbud i Aarhus kommune. Projektet løber fra 2009 til 2013.

formål

Formålet med projekt ”Lyst til at lære” er at skabe bedre rammer for en differentieret pædagogik for alle 
børn og unge i et 0-18 års perspektiv. Det skal bl.a. ske gennem anvendelse af læringsstile som et pæda-
gogisk redskab til differentierede indsatser for børn og unge. Midtvejsevalueringen skal forsøge at pege 
på, hvilke effekter projektet har for professionelle samt børn og unge i Aarhus Kommune.

Formålet med nærværende midtvejsevaluering er at indsamle kvalificerede data og erfaringer på tværs af 
en række lokale pilotprojekter med henblik på at:

 bidrage til erfaringsudveksling og videndeling på tværs af pilotprojekterne
 give inspiration til interesserede skoler, FU- og dagtilbud i kommunen 
 dokumentere projektets oplevede/observerede effekt

Midtvejsevalueringen undersøger, om den målrettede indsats med brug af differentierede læringsstile viser 
tegn på trivsel, læring og metalæring.

Midtvejsevalueringen er designet, så den tematisk og teoretisk vil kunne samstemmes med en eventuel 
slutevaluering i 2013.

teoretIsk grundlag

Det primære programteoretiske udgangspunkt for projektet er Dunn og Dunns teori om børns individuelle 
læringsstile, og om hvorledes disse kan matches af lærere og pædagoger, som møder børnene. Læringsstile 
kan i det pædagogiske og psykologiske fagsprog beskrives som en form for ”individuel styrke”. 

Anvendelsen af læringsstile kan i sagens natur ikke være noget mål i sig selv, og i projekt LTAL er det over-
ordnede formål da også at styrke børn og unges lyst til at lære via anvendelsen af læringsstile. Og hermed 
bliver forskning vedr. lyst til at lære i generel forstand selvfølgelig også relevant, og undersøgelseskategorier 
vedr. dette bliver vigtige som supplement til læringsstil-specifikke kategorier. Gruppen af evaluatorer arbejder 
derfor også ud fra et bredere, dynamisk, fælles begrebsapparat som afsæt for generering af analysekategorier 
i projektet. Det vurderes som vigtigt, at analysekategorierne er robuste i forhold til håndtering af de forskellig-
artede kritikpunkter, som er rettet mod fænomenet ”læringsstil”, og ikke mindst anvendelsen af læringsstile 
som afsæt for pædagogiske tiltag når evalueringen gennemføres. På denne måde kan resultaterne opnå aner-
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kendelse og legitimitet blandt såvel tilhængere som modstandere af læringsstile – og derved give projektet et 
stærkere udviklingsmomentum, end det ofte er set tidligere, hvor professionelle tilhængere og modstandere 
af læringsstils-anvendelse er ”lykkedes” med at neutralisere hinanden pædagogisk.

teoretIsk kontekst

Enhver mor og far ved, at et barn fødes som eksperimenterende. Og at acceptere børn som eksperimen-
terende er ensbetydende med at anerkende, at der er flere måder at være nysgerrig på og flere måder at 
påvirke verden på. Disse forskellige måder kan også kaldes ”stile”. Og i den pædagogiske verden er det 
gennem de seneste årtier blevet stadigt mere påtrængende at tænke i forskelligartede måder at lære på, 
fordi den industrialderens pædagogik, som vi alle har oplevet, og alle potentielt er medformidlere af, har 
det som en af sine store mangler, at hensyn til individuelle forskelligheder ikke er tilgodeset tilstrækkeligt. 
Alt for mange børn mistrives af samme grund, og alt for mange børn mister lysten til at dygtiggøre sig 
pga. den pædagogik, de udsættes for – til ingen verdens nytte overhovedet. Langt de fleste pædagogiske 
forskere forekommer i dag også at anerkende, at børn er forskellige, og at børn, direkte adspurgt om deres 
foretrukne måder at lære på, producerer en meget stor variation af svar. Børnene giver med andre ord mere 
eller mindre direkte udtryk for ønsker om individuelt tilpasset pædagogik; dvs. pædagogik tilpasset deres 
”stil” eller ”stile”. Det er endvidere tydeligt, at der både pædagogisk og politisk er stort flertal for at priori-
tere pædagogisk differentiering frem for elevdifferentiering, som det fremgår af den respektive lovgivning. 
Dette under forudsætning af at differentieringen ikke går negativt ud over elever med særlige behov eller 
elever med særlige forudsætninger. 

Når dette er sagt, er der til gengæld stor uenighed om, hvorvidt evt. fordele ved at bruge læringsstile som 
pædagogisk tænkemåde og praktisk tilgang er tilstrækkeligt veldokumenterede – spændende fra at nogen 
mener, det slet ikke er ordentligt undersøgt endnu, over nogle som mener, at der er en moderat doku-
menteret effekt ved pædagogisk brug af læringsstile, til de som er overbeviste om en stor dokumenteret 
effekt. Til den sidste gruppe hørte professor Rita Dunn, hvis forskningsmæssige livsværk altså har været en 
væsentlig inspiration for Aarhus Kommunes arbejde med læringsstile i nærværende projekt. Som med al 
anden videnskabelig teori er sandsynligheden, at Rita Dunns teori videreudvikles eller en dag erstattes af 
noget bedre, men det vil i givet fald jo kun være godt at få noget endnu bedre. Så hvis man som forældre, 
pædagog eller lærer er opmærksom på, at videnskab er levende og i fortsat udvikling, er der meget godt 
at sige om dét at forsøge sig med et bredere perspektiv på børns læring, som projekt LTAL er et seriøst og 
behjertet bud på.

Dunn fremhæver, hvorledes læringsstile især er vigtige at bruge, når stof er nyt og svært, men denne beske-
denhed kan godt udfordres positivt, for så vidt man kan argumentere for, at al spændende og god pædagogik 
til stadighed introducerer nyt stof for børnene og til stadighed bør tilrettelægges med henblik på at være tilpas 
svært. Men selvfølgelig - snarere end at være nogen kritik, bliver dette blot et yderligere argument for at tage 
hensyn til børns forskelligheder i pædagogikken. Rita Dunn mente ikke, at der fandtes indlæringsvanskelighe-
der men kun undervisningsvanskeligheder, og selvom dette umiddelbart kan lyde noget ensidigt, er der både 
en vis videnskabelighed og en god portion sympatisk ideologi gemt i udsagnet. Man kan således videnska-
beligt hævde, at alle børn lærer forskelligt, at alle oplever individuelle udfordringer herved, og at der ikke er 
nogen på forhånd defineret grænse for, hvem der har vanskeligheder, og hvem der ikke har. 



6

Alle har vanskeligheder med noget, og det er dermed helt normalt at have vanskeligheder. Man kan så 
sige, at nogen har større vanskeligheder end andre, men da der jo ikke er så meget at gøre ved dette rent 
biologisk, er de eneste ressourcer, vi umiddelbart har til vores rådighed, de pædagogiske. Heri ligger den 
pædagogiske forpligtigelse til at imødekomme, at børn og unge er forskellige og lærer på forskellig vis; 
forpligtigelsen til at differentiere.

Hvorvidt de pædagogiske forudsætninger så reelt bidrager til at børn og unge bevarer lysten til at lære, kan 
blandt andet undersøges via nedenstående model, der sammenfatter nogle af de allervigtigste sammen-
hænge mellem trivsel, læring og kreativitet.   

Model 1. Sammenfattende illustration af hvorledes oplevet/observeret lyst til at lære kan forstås i en større 
pædagogisk, social og fysisk sammenhæng af faktorer, som alle kan betragtes som forudsætninger og/
eller effekter af lyst til at lære. Læringsstile kan i modellen betragtes som særlig type ”individuelle styrker” 
(Knoop, 2009).

lysten til at lære
i den større sammenhæng

lyst til at 
lære mere

lyst til at 
skabe mere

Basis: udfoldelse af individuelle styrker i hverdagen

forøget 
kompetence

forøget 
kreativitet

spontant motiveret
læring og kreativitet

oplevelse:
lyst til at lære i form 
af nysgerrighed og 

foretagsomhed

oplevelse:
spontant  
motiveret
mening

oplevelse:
spontant 

motiverende
sociale relationer

oplevelse:
spontant 
motiveret 

engagement

oplevelse:
spontant 

motiverede 
positive 

emotioner

forudsætninger: 

Handlefrihed, energigivende 
mål, få gode regler, fleksibel 
sværhedsgrad, berigende 
evaluering og mulighed for 
fordybelse

forudsætninger: 

Brugbarhed 
gode begrundelser

forudsætninger: 

Betryggende medspil 
og oplevelsesrigt 
modspil

forudsætninger

god æstetik, 
funktionel ind-
retning og god 
atmosfære

|    Projekt ”Lyst til at lære” om læringsstile



7

Model 1 viser specifi kt, hvorledes fi re forskellige former for trivsel – positive emotioner, engagement, me-
ning og sociale relationer – alle kan siges at være spontant motiverede, dvs. generelt ønskværdige tilstan-
de, som af forskellige grunde stimulerer lyst til at lære i form af nysgerrighed og foretagsomhed. Modellen 
viser endvidere, hvorledes succes med læring og kreativitet kan forventes at virke forstærkende på lysten 
til at lære. Endelig tydeliggør modellen en række veldokumenterede forudsætninger for trivsel og lyst til at 
lære - herunder udfoldelsen af individuelle styrker, såsom læringsstile, i hverdagen. Alle disse faktorer har 
meningsfuldt kunnet undersøges i forbindelse med midtvejsevalueringen. 

Hovedkategorier i evalueringen har på denne baggrund således bl.a. kunnet omfatte brugen af læringsstiles 
indfl ydelse på graden og karakteren af:
 
• positive emotioner/trivsel
• engagement/trivsel
• mening/trivsel
• sociale relationer/trivsel
• læreprocesser/faglighed/metalæring/kompetenceudvikling
• læringsudbytte/faglighed/metalæring/kompetenceudvikling
• kreative processer/metalæring
• kreativt udbytte
• fysiske rammer
• pædagogisk organisering
• samarbejde mellem lærere og pædagoger – herunder planlægning
• organisation og styring 
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hypoteser

Den sammenfattende hypotese for midtvejsevalueringen har været, at anvendelsen af læringsstile vil have 
positiv indflydelse på samtlige ovennævnte faktorer og forhold. Mere specifikt har følgende delhypoteser 
været udgangspunkt for midtvejsevalueringen:

1. Forbedrede muligheder for at anvende egne foretrukne læringsstile øger børn og unges trivsel.
2. Forbedrede muligheder for at anvende egne foretrukne læringsstile øger professionelles trivsel.
3.  Forbedrede muligheder for at anvende egne foretrukne læringsstile forbedrer børn og unges (gennem-

snitlige) faglige resultater (læring og metalæring).
4.  Forbedrede muligheder for at anvende egne foretrukne læringsstile forbedrer professionelles oplevelse 

af faglighed (læring og metalæring).
5.  Pædagogisk brug af læringsstile mindsker antallet af børn og unge, som har behov for specialforan-

staltninger.
6.  Pædagogisk brug af læringsstile højner antallet af unge, som overgår til og gennemfører en ungdoms-

uddannelse.

metode og desIgn

Midtvejsevalueringen er designet med henblik på at rumme et blik indefra ved at indsamle de deltagende 
lærere og pædagogers erfaringer med at arbejde med læringsstile samt et blik udefra gennem observatio-
ner af læringssituationer og pædagogisk praksis. Lærerne og pædagogernes oplevelser er indfanget via et 
spørgeskema, hvor alle deltagerne har haft mulighed for at komme til orde og tilkendegive deres erfaringer 
med at deltage i projektet. Dernæst er der lavet en række kvalitative observationer på fire udvalgte skoler 
eller daginstitutioner. Evalueringsdesignet har således åbnet for informationsindsamling ved både at se på 
bredden og ved gå i dybden. Midtvejsevalueringen er endvidere designet, så den tematisk og teoretisk vil 
kunne samstemmes med en eventuel slutevaluering i 2013.

Det skal bemærkes, at der i projekttilrettelæggelsen har været drøftet forskellige modeller for deltagerind-
dragelse, hvor evaluatorer og professionelle/praktikere i højere grad end normalt samarbejder efter fælles 
forståede og engagerende retningslinjer. Model 2 er et eksempel på en ”mental model”, som kan bidrage 
til en fælles forståelse af, hvorledes pædagogik, læring, evaluering og forskning på mange måder – om end 
selvfølgelig ikke fuldstændigt – er at betragte som identiske processer. 

|    Projekt ”Lyst til at lære” om læringsstile
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Model 2. Forskning for alle. Illustration af hvorledes man kan udforske verden på tre niveauer efter nogenlunde 
samme fremgangsmåde (Knoop, 2011).

Model 2. viser således, at det er muligt for børn, unge, professionelle, konsulenter og forskere at arbejde 
efter en række fælles principper i udforskningen af det pædagogiske liv i institutionerne. Hvorvidt der er tale 
om hverdagsoplevelser, evaluering eller egentlig forskning afgøres primært af, hvor systematisk og kontrol-
leret udforskningen tilrettelægges. I lyset af hvor ofte selv velgennemført evaluering og dokumentation er 
forblevet uden effekt på praksis, vurderes det af stor betydning, at deltagerne i evalueringen indtager en så 
aktiv rolle som overhovedet muligt. 

Det har også været en bærende idé, at nærværende evaluering skulle baseres på en høj grad af interakti-
vitet, herunder forsøgsvis indsamling af data via fællesdokumenter oprettet i Google Docs, men dette viste 
sig vanskeligt at gennemføre under de givne omstændigheder.

Projekt ”Lyst til at lære” om læringsstile    |

verdensbillede/teori
 baseret på hverdagen
 baseret på evalueringen
 baseret på videnskab

fortolkning
 baseret på commonsense
 baseret på evalueringsresultater
 baseret på videnskabelige data

Bekræftelse/
afvisning

Analyse

Nysgerrighed

Metodevalg

data
 via hverdagsoplevelser
 via evaluering
 via videnskabelige studier

spørgsmål/hypoteser
 baseret på hverdagsteori
 baseret på evaluering
 baseret på videnskabelig teori
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resultater fra weBBaseret spørgeskemaundersøgelse

I dette kapitel præsenteres i relativt uforarbejdet form svarene fra den webbaserede spørgeskemaunder-
søgelse. Undersøgelsen omfattede både faste og åbne (kvalitative) svarkategorier udvalgt med henblik 
på at afprøve ovenstående hypoteser. Kapitlet afsluttes med en kort sammenfatning. 

Stillingsbetegnelser som respondenter primært ser sig selv 

Under uddannelse  0  0%

Pædagogmedhjælper  0  0%

Pædagog  5 19%

Børnehaveklasseleder  1  4%

Pædagog i dagtilbud  0  0%

Pædagog i SFO  3 12%

Lærer 15 58%

Pædagogisk leder i dagtilbud  1  4%

Pædagogisk leder i SFO  0  0%

Pædagogisk leder i skole  1  4%

Skoleleder  0  0%

Svar i alt 26

Kompetencer som respondenterne beskriver sig selv som havende 

Jeg er certificeret læringsstils-konsulent. 23 88%

Jeg har gennemført kurser vedr. læringsstile. 3 12%

Jeg har ingen særlige forudsætninger for arbejdet med læringsstile. 0 0%

Svar i alt 26

|    Projekt ”Lyst til at lære” om læringsstile
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1. jeg vurderer, at forbedrede muligheder for at anvende egne foretrukne læringsstile øger 
børns og unges trivsel.

Meget enig 12 46%

Enig 13 50%

Både og  1  4%

Uenig  0  0%

Meget uenig  0  0%

Ved ikke  0  0%

svar i alt 26

Meget enig

Enig

Både og

0%46%

 0%

10%

20%

30%

40%

50%

50% 4% 0% 0%

Uenig

Meget uenig

Ved ikke

Projekt ”Lyst til at lære” om læringsstile    |
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2. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

Barnet/den unge føler sig mødt = anerkendelse!

Børn og unges forståelse af egne og andres LS fremmer rummeligheden, ikke kun hvad angår læ-
ring, men også mere generelt. Endvidere føler børnene sig set og anerkendt, når de får mulighed 
for at arbejde efter LS og så øger det trivslen at børnene lærer mere optimalt, det giver flere oplevel-
ser af at kunne noget.

Det er helt tydeligt, at eleverne får bedre trivsel jo mere jeg ”ser” og tilgodeser dem - den enkelte.

Det, at jeg nu bevidst kan udnytte mine egne læringsstile, har også udvidet min forståelse for, hvor 
vigtigt det er at tilrettelægge en undervisning, der omfatter de læringsstile jeg ikke var så bevidst 
om ikke var en del af mine læringsstile. Jeg er blevet bedre til og har fået flere kort på hånden in-
denfor de læringsstile der ikke er mine egne. Det har været medvirkende til at min undervisning nu 
er mere nuanceret og jeg bedre kan tage hensyn til elevernes forskellige læringsstile i min planlæg-
ning og udførsel af undervisningen.

Eleverne i udskolingen giver selv udtryk for det - især drengene.

Et par eksempler. På det faglige plan har jeg oplevet elever, der engagerer sig mere og bedre i deres 
egen læring og selve undervisningen, når de får lov at anvende deres egen foretrukne læringsstil. 
Fysisk trivsel - har jeg haft nogle elever der ikke var særlig glad for frokost/madpakke. Ud fra deres 
læringsstil foretrak de småspisning, som var en høj præference. Efter aftale med deres forældre til 
skole-hjem-samtalen, har de fået en pose med, med forskellige ting der egner sig til småspisning 
løbende igennem dagen. På den måde får de mere at spise end de ellers ville og de er mere ’rolige’ 
omkring deres plads. Overordnet set er der en sidegevinst i arbejdet med læringsprofilerne, som 
kaster bedre trivsel af sig. Det at have været i dialog med eleven om profilen og herefter indføre 
tiltag i hverdagen kort efter ud fra elevens stærke præferencer, er jo en anerkendende tilgang som 
får eleven til at føle sig (måske mere) set og hørt i dagligdagen.

For mig er læringsstile et af mange værktøjer til at forbedre børns læring og trivsel, Ingenting kan 
eller bør stå alene.

Mine egne erfaringer i f. eks 9. klasse. Der har jeg brugt materialet fra min opgave og de finder det 
motiverende og anderledes. De vil gerne arbejde mere taktilt og kinæstetisk f. eks, det er bare svært 
i en 9. klasses dagligdag med prøver og test på programmet. Vi har ikke ret meget TID.

Synes jeg når flere børn, da jeg har kendskab til deres læringsstile.

Såvel mulighed for at anvende sin læringsstil, som mulighed for at vælge nogle arbejds- / lærings-
måder fra.

Vi får børn, som finder det lidt sjovere at lære og dermed øges deres trivsel.

Svar i alt: 11
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3. Jeg vurderer, at forbedrede muligheder for at anvende egne foretrukne læringsstile øger  
professionelles trivsel.

Meget enig 12 46%

Enig 11 42%

Både og  2  8%

Uenig  0  0%

Meget uenig  0  0%

Ved ikke  1  4%
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4. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

Den øgede forståelse for egen og andres adfærd ”giver ro”. Imidlertid kræver det, at ALLE på en 
arbejdsplads har en vis indsigt i egne ”stile”!

Det er vigtigt med en fælles forståelse i teams og samarbejdsgrupper - det er det, der for mig gør en 
forskel.

Det skærper egen indsigt i stærke sider.

Det, at vi er opmærksomme på hinandens forskelligheder og ser dem som et positivt indspark i forhold 
til at planlægge og udføre en undervisning, hvor der er taget hensyn til forskellige læringsstile giver 
selvværd og trivsel. Lyst til at lære ikke kun ens egen læringsstile men også om mulighederne ved hin-
andens læringsstile og hermed andres veje til læring øger min trivsel og håber jeg også andres.

Hvis der med udsagnet menes professionelle som eksempelvis i et team af kolleger, tror jeg bestemt 
det kan øge trivslen i eksempelvis et team, da det blandt andet er med til at øge forståelsen for visse 
arbejdsmønstre/-tilgange. - Og det er aldrig helt galt.

Jeg mener det er svært. For at kunne være lærer skal en af din største kompetencer være fleksibilitet 
og så dur det altså ikke, at du kun kan arbejde ud fra en bestemt læringsstil. vi skal være multi-læ-
ringstils-agtige for at udføre vores job.

Som hos børn/unge: øget rummelighed, anerkendelse og oplevelse af at tingene lykkes

svar i alt: 7
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5. Jeg vurderer, at arbejdet med læringsstile har bidraget til, at jeg har fået større lyst til at arbejde.

Meget enig  5 19%

Enig  8 31%

Både og  8 31%

Uenig  3 12%

Meget uenig  0  0%

Ved ikke  2  8%

svar i alt 26
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6. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

Bevidstheden om læringsstile i mit daglige arbejde har højnet min faglighed hvilket styrker min ar-
bejdsglæde.

Bruger kun elementer af læringsstile i daglige job. Og har været en del ”ensom” på min skole ifh at 
arbejde med læringsstile.

Det er en spændende måde at arbejde med sig selv på og der er ting som jeg ville ønske jeg havde 
vidst da jeg gik i skole.

Det er meget motiverende at se de resultater eleverne opnår - både faglig og socialt og deres øgede 
bevidsthed om læringsprocessen.

Det har gjort mig mere fokuseret på, at alle kan finde glæden ved en læringssituation.

For mig er det vigtigt, at jeg overfor samarbejdspartnere (kolleger, forældre, specialister, prof. net-
værk) OG ”private udenforstående” helt præcist kan sætte ord på HVAD, HVORFOR og HVORDAN i 
min undervisning.  Føler mig ganske enkelt mere professionel!

Jeg elsker mit arbejde og har altid elsket mit arbejde. Det at arbejde med læringsstile har skabt et 
fælles sprog for de metoder, vi i forvejen brugte og denne fælles begrebsverden har gjort det lettere 
at samarbejde i de fora, hvor man bruger disse begreber.

Jeg er pt. klasselærer i en 7. klasse og de er blevet en anelse kuldrede af de bløde (madrasser) mulig-
heder. Puberteten er sat ind for alvor og det er lidt af et arbejde at gøre dem klart, at det er et privi-
legium, som kan tages fra dem. F. eks har de én lækker stol, som er røget ud, da de har kastet med 
den. Træls for ALLE parter.

Jeg har altid haft stor lyst til at arbejde. Har altid interesseret mig for nye og andre metoder. Dette er 
blot en blandt mange. Den har som sådan ikke øget min i forvejen store arbejdsglæde.

Jeg havde også stor lyst før læringsstilene. På den måde er det ikke en åbenbaring. Det har også be-
tydning, at det tager rigtig lang tid (forberedelses tid)at lave et fuldt læringsstils materiale.

Jeg kunne måske have svaret enig om et stykke tid. I opstartsfasen og indkøringsfasen her er det et 
ekstra stykke arbejde oven i arbejdet, så øget arbejdsbyrde i det daglige er ikke altid lige lyst-fremkal-
dende. Men jeg kan se mange kvaliteter i det, og har også nået at opleve nogen af kvaliteterne, som 
sagtens kan give blod på tanden. Men praktiske rammer i forhold til tid og udvikling påvirker klart 
svaret her. Derfor kan jeg på nuværende tidspunkt blot svare både og.

Jeg synes, at forberedelsesbyrden i perioder er meget tung. Der skal arbejdes med store emner for at 
jeg virkelig får produceret noget. På det mere generelle plan har det givet mig ro i kaos. Jeg accepte-
rer meget mere alsidighed i læringssituationen og har bedre forståelse for det enkelte barn.

Som med alle pædagogiske værktøjer, som jeg kan få til at virke.

Svar i alt: 13
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7. Jeg vurderer, at brugen af læringsstile øger børns og unges lyst til at lære.

Meget enig 13 50%

Enig 13 50%

Både og  0  0%

Uenig  0  0%

Meget uenig  0  0%

Ved ikke  0  0%

svar i alt 26

Meget enig

Enig

Både og

0%50%

 0%

10%

20%

30%

40%

50%

50% 0% 0% 0%

Uenig

Meget uenig

Ved ikke

Projekt ”Lyst til at lære” om læringsstile    |



18

8. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

Afgjort - kan tydeligt se OG måle (tidens løsen ...), at koncentrationsevne og arbejdsudholdenhed 
øges markant hos ”mine” specialskoleelever.

Børn som ikke troede de kunne lære finder lige pludselig ud af at de er dygtige til noget og at de 
kan.

De individuelle hensyn, at børnene tages alvorlige, viser også at læringen tages meget alvorligt/ får 
et løft, som igen viser børnene hvor meget vi vil det her, og hvor meget vi tror på at de kan, som 
giver børnene lyst til at lære.

Det at være bevidst om, hvordan man med udgangspunkt i læringsstile kan differentiere undervis-
ningen giver plads til forskellighed og respekt for denne forskellighed. Dette er med til at lave et 
rum for læring, hvor eleverne omgås hinanden på en respektfuld måde, hvor der er plads til forskel-
lighed og hvor børnene er rummelige. Hvis man møder børn med respekt åbnes op for deres lyst og 
engagement - deres lyst til at lære.

Eleverne bliver mere bevidste om læring og hvordan de lærer bedst.

Ja for nogen.

Jeg mener, at det er væsentligt, at vi i læringssituationer altid husker på, at ingen af os lærer ens. 
Dette vil være med til at fremme lysten til læring hos den enkelte.

Når børn og unge trives, anerkendes og oplever succes øges lysten til at lære.

Se punkt et. Jeg tror at en anerkendende tilgang altid er med til at øge et barns lyst til at lære. 
Spørgsmålet her (i mine egne overvejelser) går i retning af: På lang sigt, når læringsstile er et inkor-
poreret element i den daglige undervisning (altså når nyhedsværdien er faldet for børnene)hvor bæ-
redygtig er læringsstile så i længden?

Svar i alt: 9
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9. Jeg vurderer, at brugen af læringsstile giver bedre mulighed for at inkludere børn og unge.

Meget enig 10 38%

Enig 13 50%

Både og  2  8%

Uenig  0  0%

Meget uenig  0  0%

Ved ikke  1  4%

svar i alt 26
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10. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

Arbejdet med læringsstile øger tolerancen hos eleverne, som ved at der ikke er en læringsstil, der er 
bedre end andres. Når alle får lov til at lære på deres måde, er der større accept af andre.

Der falder mere ro over de urolige børn, som i høj grad trives ved den omsorg der ligger i at der 
tages særlige hensyn til den enkeltes læringsstil.

Det synes jeg er svært at svare endegyldigt på. Taler vi om almindelige børn og unge med deres 
forskelligheder eller taler vi også i forhold til specialundervisnings børn og unge? På nuværende 
tidspunkt er jeg nemlig ikke overbevist om læringsstile er bedre til at inkludere i specialundervisning. 
Det kan jeg ikke svare entydigt på. For med læringsstile bliver eleverne også stillet over for nye ud-
fordringer. Ud fra egne erfaringer kan en elev med ADHD eksempelvis have meget svært ved at ma-
nøvrere rundt i udvalget af selvkorrigerende opgaver. Så tiden må vise det endelige svar.

Jamen, det siger jo sig selv.  Alle arbejdsformer er lige valide, så ingen er ”udstillet” med et ”særligt 
behov” for arbejdsmåde.

Med en bevidsthed om, at alle børn gerne vil lære, men at de tilegner sig læring på forskellige må-
der må på alle mulige måder skabe en inkluderende undervisning.

Rummelighed og generel trivsel er forudsætninger for inklusion.

Svar i alt: 6
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11. Jeg vurderer, at forbedrede muligheder for at anvende egne foretrukne læringsstile forbedrer 
professionelles faglighed (læring og metalæring).

Meget enig  4 15%

Enig 18 69%

Både og  3 12%

Uenig  0  0%

Meget uenig  1  4%

Ved ikke  0  0%

svar i alt 26
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12. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

Det at have en fælles referenceramme, en fælles begrebsverden, der bruges om læring og metalæ-
ring, gør at man bedre kan forstå hinanden og herved forbedrer fagligheden. Vi rummer vel flere 
end vores foretrukne læringsstile og arbejder vel alle med at blive hele mennesker, som rummer alle 
læringsstile.

Det er ikke nødvendigvis sandt.

Det giver øget læring. når jeg benytter mig af min læringsstil, og er opmærksom på at fravælge de 
arbejdsformer, som harmonerer dårligst med min læringsstil.

Det mener jeg det altid vil være den konsekvens, når man kan tage udgangspunkt i og arbejde ud 
fra ens stærke sider.

hvis der vel og mærke er mulighed for at få den fornødne tid til at lave materialerne, da det ellers er 
en stor stressfaktor

Ville have svaret HELT ENIG, såfremt ”alle havde set lyset”. P.t. skal læringsstile ”konkurrere” med 
megen anden optagethed af ”noget” hos kolleger, hvilket langsommeliggør deres udbredelse.

Svar i alt: 6
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13. Jeg vurderer, at indsigten i læringsstile har givet mig anledning til god udvikling af min pæda-
gogiske praksis.

Meget enig 11 42%

Enig 11 42%

Både og  2  8%

Uenig  1  4%

Meget uenig  0  0%

Ved ikke  1  4%

svar i alt 26
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14. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

Det er ikke som sådan deltagelsen i dette der har givet mig anledning til at udvikle min pædagogiske 
praksis. Den er under konstant udvikling.

Det har givet mig en fantastisk styrke, at alt det jeg før gik og lavede, har fået en begrebsverden, som 
andre kollegaer og forældre nu kan se virker og som der er forsket i. Dette har gjort, at der nu er 
meget større forståelse for, at det der før for andre kunne se ud som et kaotisk klasselokale nu rent 
faktisk bliver værdsat - og det er jo dejligt.

I stor stil

ja men det har krævet megen af min fritid som jeg ikke agter at gentage da det var alt for omfattende 
at producere materialerne i forhold til den tid vi fik til det...

Jeg har fået teori bag, det jeg gjorde fordi jeg vidste virkede. Nu ved jeg hvorfor det virker.

Jeg mener ikke, at vi som professionelle har været i tvivl om, at læring foregår forskelligt. Min pæda-
gogiske tilgang til eleverne er derfor den samme, men jeg har fået anderledes værktøj i min tilgang.

Jeg synes det er et super pædagogisk redskab som supplerer alle de andre pædagogiske redskaber jeg 
benytter mig af.

Jeg tænker meget over elevernes forskellighed, når jeg skal præsentere et nyt emne.

Personligt har det haft den effekt på mig, at det har åbnet mine øjne i nye retninger. Jeg ser læring og 
kreativitet mange flere steder end før. Det kan være på en tur i BR med børnene, hvor der pludselig er 
et børnespil der inspirerer til en ny ramme at sætte læring ind i og hvor jeg tænker: Det vil lige være 
noget for den og den og den.- Og andre lignende eksempler. Læringsstile er blevet en tilføjet bevidst-
hed, der har gjort mig endnu mere kreativ i forhold til min planlægning af undervisningen, samt i mit 
møde med eleverne.

Største ”profit” for mit vedkommende udgøres af det vokabularium, der følger med læringsstilsteo-
rien. Selve den pædagogiske praksis er bare blevet ”forstærket”, da min tidligere praksis lagde sig tæt 
op ad læringsstilsteorien - meget almindeligt på specialskoleområdet.

Svar i alt: 10
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15. Jeg vurderer, at pædagogisk brug af læringsstile øger antallet af unge, som gennemfører en 
ungdomsuddannelse.

Meget enig  1  4%

Enig 10 38%

Både og  4 15%

Uenig  1  4%

Meget uenig  0  0%

Ved ikke 10 38%

svar i alt 26
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16. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

De elever, som jeg efterfølgende har haft kontakt med, har kunnet bruge erfaringerne fra folkesko-
len i ungdomsuddannelsen med et godt resultat.

Det er det jo nok for tidligt at udtale sig om, men ”fra privaten” ved jeg positivt, at brugen af Coop-
erative Learning, eksempelvis, forbedrer udbyttet for studerende på ungdoms- og voksenuddannel-
ser, så hvorfor skulle dette faktum ikke også gælde for læringsstile?

Det lyder umiddelbart sandsynligt, men jeg har ingen erfaringer inden for området

Det håber jeg, men det er tidligt at sige noget præcist om endnu. Der er ofte andre faktorer end 
lige det faglige, der gør at unge ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.

Ja, hvis det at undervise med læringsstile betyder, at ingen mister lysten til at lære.

ja, hvis man tør tage konsekvensen hele vejen igennem. Men tør man det? og har kommunen råd? 
Tænk, hvis de unge kunne komme og gå, når de havde en læringsstilspræference for tid på døgnet.  
Tænk, hvis lærerne smed tavlen ud? Tænk, det kunne være rigtigt fedt, hvis man turde.

Svar i alt: 6
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17. Jeg vurderer, at pædagogisk brug af læringsstile mindsker antallet af børn og unge, som har 
behov for specialforanstaltninger.

Meget enig  1  4%

Enig  7 28%

Både og  9 36%

Uenig  2  8%

Meget uenig  0  0%

Ved ikke  6 24%

svar i alt 25
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18. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

Det er dobbelt. Jeg mener det kan mindske antallet, men det kræver større resurser til at producere 
materialer.

Det håber jeg, men det er nok lidt tidligt at sige noget præcist om. Der er jo ofte også sociale aspek-
ter involveret, når et barn havner i fx specialklasse.

Det synes jeg er svært at svare på. Jeg skrev noget om det i et af mine andre svar. Jeg er ikke umid-
delbart overbevist. Hvis jeg skal sige noget om det jeg tror (baseret på min erfaring fra arbejde i en 
specialklasse og arbejde med børn med andre behov), så tror jeg ikke umiddelbart, at det vil rykke 
meget ved antallet af børn, der har brug for et specialklasse tilbud. Til gengæld tror jeg det kan rykke 
noget ved den læring de modtager i tilbuddene. I forhold til børn der er udfordret på de sociale kom-
petencer vil læringsstile ikke gøre den store forskel i klasserummet, tror jeg. De børn vil netop have 
brug for læring i helt andre fysiske rammer.

Det tror jeg.........men tiden må vise det!

Dog har vi, i folkeskolen, brug for at tale om ressourcer, i en opstart, så alle elever får lige stor ud-
bytte af en skoledag.

Har ikke konkrete eksempler, da jeg ”er” en specialforanstaltning, men jeg kunne sagtens forestille 
mig, at udsagnet kan være rigtigt !

Hvis behovet for specialforanstaltninger ikke er for specifikt

igen alt efter hvilke ressourcer der kommer sammen med

Ja, hvis der bliver støttet op om det af ledelse, skoledelen samt forældrene.

Jeg synes det giver muligheder til vores specialbørn, men de har stadigvæk brug for andre pædagogi-
ske tiltag. Læringsstile kan ikke stå alene.

Jeg tror ikke at disse børns vanskeligheder kan klares med LS. Det er langt mere grundlæggende og 
komplicerede. Men disse børn kan, som alle andre børn have gavn af at arbejde med LS, men det 
kan ikke løse problematikker som tidlig omsorgssvigt og ADHD

Svar i alt: 11
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19. Jeg vurderer, at arbejdet med læringsstile har givet mig gode redskaber til at differentiere min 
undervisning / pædagogiske praksis.

Meget enig 12 48%

Enig 12 48%

Både og  1  4%

Uenig  0  0%

Meget uenig  0  0%

Ved ikke  0  0%

svar i alt 25
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20. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

Jeg har fået mange muligheder for at kunne være vedholdende ifht at gå nye veje med den enkelte 
elev, indtil vi finder det, der virker.

Jeg har fået nogle fine skabeloner, nu mangler jeg bare tid til at sætte noget ind i dem. Jeg glæder 
mig til at videnscenteret lægger alle vores Mipper ud på nettet, så man kan copy paste alle de an-
dres arbejde, og blive inspireret.

Svar i alt: 2
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21. Jeg vurderer, at børns og unges indsigt i egne foretrukne læringsstile har forbedret deres mu-
ligheder for at tage medansvar for egen læring.

Meget enig  7 28%

Enig 14 56%

Både og  3 12%

Uenig  0  0%

Meget uenig  0  0%

Ved ikke  1  4%

svar i alt 25
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22. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

At arbejde i læringsstil er for mange elever et spørgsmål om enten at ”skulle” ligge i en lænestol el-
ler sidde på en almindelig stol. Min erfaring har derfor været, at nogle elever ikke har været helt tro 
mod deres reelle behov.

Børn i alderen 0-6 år, er nu nok endnu ikke bevidste om deres valg af læringsstil, men de har mulig-
hed for at lege med det og prøve forskellige læringsstile af gennem leg.

Eleverne er meget opmærksomme på, hvordan de lærer bedst og vælger at starte med deres styrke-
side, når de skal i gang med noget nyt og svært.

Helt sikkert i skolen, ikke så meget i Daginstitutioner.

Her arbejdes og dette på alle de måder man foretrækker og som gør at man kan lære sig mest mu-
ligt på den måde der er bedst for en, så længe man ikke generer andre med den måde man arbej-
der på. Lad der aldrig være tvivl om, at her arbejdes - og så arbejder alle

Hvis vi endelig skal tale om ansvar eller medansvar for egen læring, så er det via læringsstile. Deres 
øgede bevidsthed om deres egen fortrukne læringsstil, giver dem mulighed for at med-tilrettelægge 
og påvirke deres læringsplatform.

Klart - selv specialskoleelever (nogle) kan ”udvise” metalæring.

Når man ved, hvordan man bedst lærer, er det oplagt at tage ansvar. Men den viden følger jo også 
helt konkrete forslag til, hvad man selv kan gøre.

Svar i alt: 8
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23. Jeg vurderer, at forbedrede muligheder for at anvende egne foretrukne læringsstile forbedrer 
børns og unges (gennemsnitlige) faglige resultater (læring og metalæring).

Meget enig  4 15%

Enig 10 38%

Både og  5 19%

Uenig  0  0%

Meget uenig  0  0%

Ved ikke  7 27%

svar i alt 26
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24. Skriv gerne lidt uddybende om, hvorfor du har svaret, som du har, her:

De tegn jeg ser, er øget koncentration og at eleverne får mere fra hånden.

Det afhænger af, hvor god den professionelle er i mødet med andre læringsstile.

Det tror jeg! Og jeg håber fremtidige resultater, forskning o. lign. viser det samme!

Jeg arbejder ikke med børns faglige resultater men med børns trivsel og udvikling, så derfor må jeg 
sige ved ikke, men jeg tror det.

Jeg kan se, at resultaterne til afgangsprøven har været bedre end forventet i de klasser, der har ar-
bejdet med læringsstile.

Når det drejer sig om nyt og svært stof, som skal læres, er det vigtigt, at give børnene muligheder 
for at anvende foretrukne læringsstile - ellers mener jeg faktisk, at de også kan have gavn af at lære 
at bruge andre læringsstile end deres foretrukne.

Se forrige side - såvel arbejdsindsats som resultater er markant øgede.

svar i alt: 7
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sammenfatnIng af resultater fra weBBaseret 
spørgeskemaundersøgelse

Sammenfattende tegner der sig på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen et billede af, at respondenter 
oplever/vurderer, at de forbedrede muligheder for at anvende læringsstile til det pædagogiske arbejde har 
bidraget til:

1. at øge børn og unges trivsel i meget høj grad
2. at øge de professionelles trivsel i høj grad
3.  at forbedre børn og unges (gennemsnitlige) faglige resultater (læring og metalæring) i 

nogen grad
4. at forbedre professionelles oplevelse af faglighed (læring og metalæring) i høj grad
5.  at mindske antallet af børn og unge, som har behov for specialforanstaltninger i 

nogen grad
6.  at højne antallet af unge, som overgår til og gennemfører en ungdomsuddannelse 

i nogen grad

ad 1) Hvad angår børn og unges trivsel, er vurderingen af læringsstilenes positive eller potentielt positive 
anvendelighed og effekt næsten udelt (Jf. svar 1, 2, ). Der tegner sig et klart billede af, at arbejdet med en 
”differentieringsvenlig” tænkemåde og metodik har bragt meget godt med sig. Lysten til at lære ser i tråd 
hermed entydigt ud til at være fremmet via arbejdet med læringsstile (Jf. svar 7, 8).

ad 2) Hvad angår de professionelles trivsel tegner der sig et næsten tilsvarende lyst billede med arbejdet. 
Der kan siges meget om besværlighederne med at producere materialer og tilrettelægge undervisning dif-
ferentieret, men hvis det har haft omkostninger i denne sammenhæng, har det tilsyneladende ikke været i 
forhold til humøret (Jf. svar 3, 4, 5, 6). De kvalitative svar giver primært indtryk af, at de, der ikke oplever at 
have fået mere lyst til at lære, svarer på den måde, fordi de havde det godt i forvejen.

ad 3) Hvad angår forbedring af børn og unges faglige resultater via arbejdet med læringsstile peger resul-
taterne også i positiv retning (Jf. svar 23, 24). Det skal dog bemærkes, at vi ikke har gennemført en egentlig 
objektiv undersøgelse af dette, eftersom evalueringen, som bekendt, er baseret på de relevante lærere og 
pædagogers oplevede effekt af arbejdet med læringsstile.

ad 4) Hvad angår de professionelles oplevelse af forbedret faglighed, er billedet også ganske utvetydigt (Jf. 
svar 11, 12). Der er en del kommentarer vedr. dét, at man i forvejen har arbejdet med mange af idéerne og 
derfor ikke nødvendigvis er blevet meget ”bedre”. Svarene efterlader det generelle indtryk, at responden-
terne over en bred kam har fagligt udbytte af at kunne arbejde med læringsstile.

ad 5) Hvad angår behov for specialforanstaltninger, er der lidt forskellige vurderinger af, hvilke muligheder 
arbejdet med læringsstile åbner for (Jf. svar 9, 10). Nogle fremhæver det selvindlysende i, at man vil kunne 
rumme elever bedre, hvis man tager mere hensyn til, hvordan de lærer bedst, hvilket er essensen af arbejdet 
med læringsstile. Andre vurderer, at arbejdet med læringsstile formodentlig vil kunne gavne alle, men at det 
ikke vil rykke så meget ved de mere formelle grænser for, hvad der kan rummes i normalundervisningen. 
Hver fjerde har dog svaret ”ved ikke”.

ad 6) Hvad angår prognosen for at gennemføre en ungdomsuddannelse, er næsten 40 % usikre på dette og 
har derfor svaret ”ved ikke” (Jf. svar 15, 16). Men i lyset af at dette nogenlunde svarer til antallet af pædagoger 
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i undersøgelsen, som af forskellige grunde har kunnet have haft svært ved at foretage denne vurdering, er dette 
ikke så overraskende. Og tilbage står, at de, som har svaret, hælder klart til i retning af positive svar.

Hvis man endvidere undersøger arbejdet med læringsstile ved at kigge særskilt på de spørgekategorier, som 
har angået denne form for differentiering (Svar 9, 10, 13, 14, 20), tegner der sig et tydeligt billede af, at det 
både for børn, unge og professionelle vurderes at have haft stor positiv betydning, og at der er et betydeligt 
potentiale i fortsat at arbejde kritisk reflekteret med læringsstile i fremtiden.

Det samlede billede peger således klart i retning af en bekræftelse af samtlige seks hypoteser for under-
søgelsen. De kvalitative svar nuancerer billedet og peger på en række vanskeligheder, som kan opleves i 
forbindelse med opstartsfaser, forberedelse af krævende forløb mv. 

resultater fra oBservatIoner og InformantIntervIew

I dette kapitel præsenteres resultaterne fra observationer og informantinterview gennem en række nedslag. 
Indledningsvist beskrives designet, og kapitlet afsluttes med en kort sammenfatning. 

Afsæt og tilrettelæggelse

Målet med observationerne er at give et lille indblik i, hvordan der arbejdes med læringsstile i en travl pæda-
gogisk hverdag. Fordelen ved at vælge observationer som metode er, at informationstætheden er høj, og 
at informationerne ikke formidles af en mellemmand. Især med hensyn til trivsel og kropslige handlinger 
er observationer velegnede, da de ofte er synlige og ubevidste blandt deltagerne selv. Observationer giver 
til gengæld vanskeligere mulighed for at studere kognitive processer eller metalæring. Med henblik på at 
kompensere herfor blev observationerne suppleret med et informantinterview. 

Observationerne er foretaget i felten, og det har været åbent for børn og professionelle, hvad der var for-
målet med observationerne. Observatøren var ikke-deltagende og observerede ud fra en semi-struktureret 
observationsguide. Observationsguiden blev udarbejdet på baggrund af en pilotundersøgelse i en 4.klasse, 
hvor der ligeledes blev arbejdet med læringsstile. Erfaringerne herfra er inddraget i mindre omfang. 

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik bygger på en sammenhængende indsats for børn og unge i 
0-18års alderen. I projekt Lyst til at lære har der således deltaget pædagoger og lærere fra daginstitutioner 
og skoler med børn og unge i alderen 0-18 år. Evalueringsdesignet har taget hensyn til denne aldersmæs-
sige spredning, og observationerne omfatter således børn i alderen 2-15 år. Denne spredning tilgodeser de-
suden et kommunalt ønske om, at såvel pædagog- som lærerprofessionen skulle være repræsenteret i den 
kvalitative evaluering. Endelig var det ligeledes et kommunalt ønske, at specialskoleområdet var repræsen-
teret. På baggrund af pilotundersøgelsen blev det vurderet, at det var væsentligt både at observere børn, 
der lige var begyndt at arbejde med læringsstile, og børn der havde stor erfaring hermed. 

Foruden de ovenstående kriterier har en række pragmatiske forhold spillet ind, såsom at institutionerne og 
skolerne havde mulighed for at planlægge forløb, hvor arbejdet med læringsstile indgik, og at de havde tid 
og overskud til at modtage besøg. Desuden foretog kommunens konsulenter en subjektiv vurdering af, om 
de konkrete steder havde en eksemplarisk værdi. 
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På baggrund af ovenstående er der blevet foretaget to observationer á 1½-2 timers varighed i følgende 
børne- og elevgrupper:

1.	 Integreret daginstitution med en børnegruppe på 2½-3½ år og en gruppe på 5-6årige børn
2.	 2.klasse i danskundervisningen
3.	 5.klasse på en specialskole
4.	 9.klasse i danskundervisningen

Umiddelbart efter det første besøg blev der gennemført et informantinterview med den læringsstils-certi-
ficerede lærer eller pædagog, som havde forestået planlægningen og gennemførelsen af de pædagogiske 
aktiviteter eller undervisningen. 

Observationernes relativt begrænsede omfang og kvalitative karakter betyder, at resultaterne er subjektive 
fortællinger, der er konstrueret af evaluatoren. Formålet er således ikke at dokumentere sandheden om 
læringsstilspraksissen, men at producere beskrivelser der kan inspirere og formidle et eksternt blik på udfor-
dringer og effekterne af projektet. Det må antages, at observatørens tilstedeværelse har påvirket situationen 
(fx de voksnes forberedelse og aktioner), men da målet ikke har været at tilstræbe objektive beskrivelser 
af ”virkeligheden”, må det opfattes som uproblematisk. Observationerne har endvidere været eksplorative 
og givet anledning til en række hypoteser og undren, der kan danne grundlag for yderligere refleksion og 
udvikling af praksis. 

Oplevelser fra praksis

Samtalerne med lærere og pædagoger giver et tydeligt billede af stor entusiasme og åbenhed for at ar-
bejde med læringsstile i den daglige pædagogiske praksis. På baggrund af subjektive vurderinger gives der 
samstemmende udtryk for et stort læringsmæssigt og trivselsmæssigt potentiale. Lærere og pæda-
goger føler, at arbejdet med læringsstile øger muligheden for at forstå og italesætte børnenes indivi-
duelle forskelle. Det gælder naturligvis for de professionelle i børnenes hverdag, men det gælder også for 
forældrene og blandt de ældre børn. 

Observationerne og samtalerne viser endvidere et billede af, at det er vanskeligt at implementere ar-
bejdet med læringsstile, og at det gribes an på meget forskellig vis. Barriererne er både af praktisk og 
holdningsmæssig karakter. Det tager tid for lærere og pædagoger at udvikle forløb, det koster resurser at 
indkøbe og udvikle materialer, og det tager tid at lære sig selv og børnene at arbejde på nye måder. 

Selvom entusiasmen for arbejdet med læringsstile er stor, udtrykkes der også en nagende tvivl om, hvor-
vidt børnene lærer lige så meget som ved traditionel undervisning, ligesom der gives udtryk for en 
værdimæssig skepsis over for alt for individualiseret undervisning. 

Trivsel

Evalueringens design giver ikke mulighed for at udtale sig om, hvorvidt projekt LTAL har medført øget 
trivsel i forhold til tidligere eller i forhold til klasser og institutioner, der ikke har deltaget i projektet. 
Gennem observationerne har det til gengæld været muligt at iagttage en række tegn på høj grad af 
trivsel. Elevernes og de voksnes kropssprog og relationer udgør et rigt materiale til at vurdere, om der er 
trivsel og dermed gode forudsætninger for læring. Mange smil og tegn på arbejdsglæde, udstrakt grad 
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af øjenkontakt og fastholdelse af øjenkontakt, engagement, gåpåmod, accept af forskelle, fordybelse, 
mange tætte relationer (konkurrence, leg, hjælpsomhed etc.). Undtagelsesvist kunne der dog også iagt-
tages tøven som tegn på usikkerhed, valg og omvalg som tegn på medløberi og alenearbejde som tegn 
på isolation. 

Læring

Det er vanskeligt at måle, hvornår der sker læring, og det er efter alt at dømme endnu vanskeligere at obser-
vere, hvornår der sker læring - ikke mindst kognitiv læring. Det er imidlertid muligt at identificere en række 
tegn, som man med rimelighed kan antage, giver gode forudsætninger for læring. Under evalueringen 
blev der således observeret tegn på koncentration, fordybelse, arbejdsudholdenhed, engagement, elever 
der tager ansvar for egen læring gennem opklarende spørgsmål og sikring af progression og intersubjektiv-
itet med læreren. Endvidere må der jævnfør projektets teorigrundlag peges på, at alle tegn på trivsel er tegn 
på, at læreprocessen har gode betingelser. 

Samtidig kunne der også iagttages tegn, der muligvis har vanskeliggjort læring for nogle elever. Fx støj, 
flakkende og tomme blikke, lange introduktioner med vægt på form og regler, ikke-faglig snak og flyg-
tighed. De positive tegn på læring var dog klart i overvægt. 

Metalæring

Metalæring vedrører børnenes læring af, hvordan de lærer bedst. Kendskab til egne læringsstilspræfer-
encer er vigtig for, at eleverne kan tage ansvar for egen læring og vælge de aktiviteter og metoder, der 
bedst understøtter deres individuelle behov. Som det var gældende med hensyn til trivsel og læring har 
det været muligt at iagttage en række tegn, der indikerer metalæring og også en del praksis, hvor det har 
været vanskeligt at vurdere, om der er foregået metalæring. Blandt de ældste elever, der samtidig var dem, 
der havde arbejdet mest med læringsstile, kom metalæringen til udtryk ved, at eleverne foretog en række 
individuelle valg fx med hensyn til, hvor de ville arbejde, om de ville arbejde alene eller sammen med 
andre, om de fx foretrak taktile eller visuelle aktiviteter, og om de fx arbejdede bedst med musik i ørerne. 
Disse elever kendte de forskellige muligheder og valgte målbevidst, hvordan de ville arbejde, uden 
at de havde behov for at konsultere læreren vedrørende praktiske eller formmæssige forhold. Flere af disse 
elever gav desuden mundtligt udtryk for, at de bevidst foretrak en læringsstil frem for en anden. En anden 
mindre ekspliciteret måde som læringsstilspræferencerne kom til stede var, når eleverne fx fik valget mellem 
to konkrete arbejdsformer. 

I stedet for metalæring kan man tale om, at eleverne bliver trænet i at mærke efter, hvordan de bedst kan 
lide at arbejde. En udfordring heri består i, at mange elever bedst kan lide at arbejde sammen med deres 
gode kammerat. I observationerne var der således flere eksempler på elever, der valgte om, når de så, hvad 
kammeraterne valgte. Muligheden for at iagttage om der foregik metalæring, blev desuden begrænset af, 
at det forudsætter, at eleverne har arbejdet så meget med læringsstile, at de har et reelt erfaringsgrundlag, 
og at undervisningen er organiseret, så der er en reel mulighed for at vælge. Begge forhold bliver uddybet 
i det følgende. 
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Læringen går som en leg – eller gør den?

10 minutter inde i timen. Eleverne er spredt rundt i klasserummet og i de tilstødende gan-
garealer. Enkeltvis, parvist eller i små grupper. Nogle sidder, andre ligger. Én hopper, en 
anden klapper. En opgave bliver læst højt, mens andre sidder fordybet i opgaveløsning. 
Tre elever digter på en sang, mens to elever er ved at konstruere et spil. Tre elever står ved 
katederet og leder efter en ny opgave, og læreren er ude på gangen for at hjælpe en elev. 
Støjniveauet er højt, og undervisningssituationen forekommer kaotisk. Det er svært at give 
et samlet billede, da alle eleverne tilsyneladende laver forskellige ting. Det minder måske 
mest af alt om frikvarter. 

Det kan være svært at finde de helt rigtige ord for, hvad der sker i læringsrummet. I observationsnotaterne 
veksler beskrivelserne af de konkrete aktiviteter mellem opgaver, spil, øvelser, gruppearbejde, træning, test, 
snak, projektarbejde, undervisning og leg. Måske dækker denne usikkerhed med at beskrive, hvad der fore-
går, over en af de udfordringer børnene møder, når de arbejder – eller leger – med læringsstile. For hvad er 
det egentlig, der foregår? Hvilke spilleregler gælder? 

Det er de mindste børn, og de børn der har arbejdet mest med læringsstile, det ser ud til at falde mest naturligt. 
Det kunne give anledning til en hypotese om, at børnene i skolen aflærer forudsætningerne for at lære 
gennem læringsstile. Man kan også tale om en transformation af legen, hvor de mindste børn leger for 
at lege, men i strukturerede rammer der giver mulighed for systematisk læring. De ældre børn inddrages og 
gøres (med)ansvarlige for egne læringsmål og leger således ikke for at lege men for at lære. Ifølge mange lege-
forskere fx Huizinga (1945) er leg karakteriseret ved ikke at have andre mål end legeaktiviteten i sig selv. På den 
baggrund kan det betragtes som en udfordrende abstraktion både at skulle lege og samtidig være bevidst om, 
at legeaktiviteten er iscenesat med henblik på læring. Dertil kommer metalæringsperspektivet, der fordrer, at 
eleverne tillige er bevidst om, hvilken type leg der skaber den bedste læring for dem selv. Legens lystbetonede 
sociale element frakobles, når læreren i 2.klasse fx beder eleverne vælge samarbejdspartnere efter, hvem de 
arbejder godt sammen med, og ikke efter hvem de kan lide at samarbejde med. Den dobbelte dagsorden er 
også i spil i 9.klasse, men her er den indenfor elevernes refleksive rækkevidde. En dreng fortalte, at han valgte 
læringsaktivitet efter, at han er taktilt orienteret, hvorefter han straks tilføjede: ”Men det er ikke noget jeg 
er bevidst om, når jeg vælger. Der tager jeg det, jeg har lyst til – men det er jo også sådan, jeg lærer bedst!” 

Differentiering eller variation

Det overordnede formål med projektet er at styrke differentierede, pædagogiske praksisformer med henblik 
på at øge børn og unges lyst til at lære, og den dominerende metode hertil er arbejdet med læringsstile. 
Selvom det en årrække har været et krav til folkeskolen, at den skal arbejde med differentieret undervis-
ning, er det stadig en stor udfordring at implementere i praksis. Praktiske forhold, resurser og mangel på 
metoder, der kan understøtte differentiering, har begrænset den reelle differentiering i klasserummet. Med 
udgangspunkt i analyser af de enkelte elevers læringsstilspræferencer udgør læringsstilskonceptet et bud 
på, hvordan det er muligt at differentiere. 
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I observationerne kunne der iagttages mange eksempler på differentiering. I undervisningsrummet var det 
således udbredt, at lærerne tillod et vist kaos og tog mange individuelle hensyn efter, om eleverne foretrak 
at sidde på bordet, spise i undervisningen eller gå på tværs gennem lokalet. Differentieringen var generelt 
tydeligere, når undervisningen var organiseret i træningsrummet, hvor eleverne eksempelvis ofte selv kunne 
vælge, hvor de ville arbejde, eller om de vil arbejde individuelt, parvist eller i grupper. I sådanne situationer blev 
eleverne bedt om at reflektere over, at de ikke skulle vælge den man bedst kunne lide at arbejde sammen med, 
men én man arbejder godt sammen med. Den dominerende differentiering bestod i niveaudifferentiering, 
hvor de hurtigste elever nåede flere opgaver eller fik særligt udfordrende opgaver såsom at læse højt for de 
øvrige elever. De mindste børnehavebørn kunne selv vælge, hvad de ville, og hvor længe de ville fortsætte med 
en aktivitet, mens aktiviteterne var mere strukturerede og voksenstyrede blandt de ældste børnehavebørn. 

I observationerne forekom det endvidere, at læringsstilene mere blev brugt til at variere end at dif-
ferentiere. Flere undervisningsforløb var således opbygget med en meget klar og bevidst vekslen mel-
lem forskellige elementer af læringsstilskonceptet (fx auditivt, visuelt, taktilt og kinæstetisk), men kollektivt 
organiseret så alle foretog det samme på samme tid. Variationsmulighederne i læringsstilskonceptet blev 
desuden underbygget i informantinterviewene, hvor variationen blev fremhævet som en måde at fastholde 
koncentrationen i længere tid. 

Projektet blev i praksis således ofte forvaltet som variation i læring og ikke som individuelle læringsstile. 
Differentieringen forekom ofte som niveaudifferentiering løsrevet fra teorien om individuelle læringsstile. 
Det forekommer relevant at forholde sig til, hvem der ejer differentieringen. I de situationer – blandt de 
alleryngste og de ældste – hvor det lykkedes bedst, så det ud til at differentieringen havde et delt ejerskab 
blandt børn og voksne, om end det var på meget forskelligt erkendelsesniveau. 

Mere form end indhold?

Undervisning ved hjælp af læringsstilskonceptet er ifølge lærere og pædagoger meget tidskrævende at 
forberede, og det ser ud til, at det kræver en del tilvænning for eleverne (fx med at lære deres egne 
læringsstilspræferencer). I det lys virker det som en plausibel hypotese, at det kræver en vis indsats, hvis 
arbejdet med læringsstile skal give et væsentligt forøget læringsudbytte. I observationerne var der 
eksempler på, at over halvdelen af undervisningstiden blev brugt på at introducere læringsstilsaktiviteterne, 
eller at en hel lektion inden observationen foregik, var blevet brugt til at introducere reglerne for de forskel-
lige aktiviteter – fx hvordan man bruger en tryllemaskine, klemmer eller et viklekort. Denne type af introduk-
tioner betyder, at undervisningen forskydes i retning af form på bekostning af indhold, men må samtidig 
betragtes som en investering, der giver et udbytte, hvis der regelmæssigt arbejdes med læringsstile.
 
Organisering og relationer

Det tidskrævende arbejde med at forberede og organisere læringsstilsundervisningen risikerer ikke kun at 
tage tid fra de faglige indholdsområder. Når læreren eller pædagogen bruger meget tid på at organisere 
undervisningen, er der mindre tid til at skabe tætte relationer til elever og børn. En undersøgelse af Nor-
denbo et al. (2008) viser, at det fremmer elevernes læring, hvis læreren organiserer undervisningen, så der 
bruges mindst mulig tid på administration, og at der er klare adfærdsregler. Observationerne har afdækket 
passager i undervisningen, hvor det ser ud som om læreren er mere optaget af at organisere end at skabe 
tætte relationer til eleverne. Der var således få tegn på relationer domineret af dybde eller væren (Kjeldsen 
og Jensen, 2010). Observationerne peger mod, at det vil være relevant yderligere at undersøge om under-

|    Projekt ”Lyst til at lære” om læringsstile



41

visning inspireret af læringsstilskonceptet betyder, at læreren bruger mindre tid på det faglige indhold og 
relationsarbejde med eleverne og mere tid på at organisere undervisningen.

Læring i børnehavehøjde

Læringsstile er udviklet med henblik på læring i skolen, men som følge af Aarhus Kommunes helhed-
stænkning om børn- og ungepolitikken fra 0-18 år har man valgt at integrere daginstitutionerne i projekt 
LTAL. Det falder fint i tråd med det ændrede syn på læring, som har gjort sig gældende på daginstitution-
sområdet – ikke mindst siden indførelsen af pædagogiske læreplaner i 2003. Læring og sågar planlagt 
læring er kommet højere op på dagsordenen. 

Selvom der teoretisk ikke er noget til hinder for at arbejde med læringsstile i daginstitutionerne, møder det 
alligevel en del specifikke udfordringer, der måske mere er af praktisk og kulturel karakter. Observation-
erne tyder på, at det kan være hensigtsmæssigt at være opmærksom på, at læring både sker i formelle og 
uformelle rum, og at det i særdeleshed er centralt for daginstitutionernes arbejde med læringsstile. Der er 
altså tale om, at læringsstilsprincipperne er til stede på to niveauer; både som uformelle indlejring-
er i institutionens grundlæggende pædagogiske tænkning og i formelle planlagte læringsstilsak-
tiviteter. 

I daginstitutionen havde man integreret læringsstilstænkningen i indretningen, fx således at der er en mere 
dæmpet belysning i flere rum, ligesom reoler og lignende er placeret så de skaber mange små rum, hvor 
børnene kan lege uforstyrret. Tilsvarende har man ændret institutionens dagligdags regler, så det i dag fx 
er tilladt at lægge puslespil på gulvet, og at alle børn nu har adgang til alle rum. På den måde understøtter 
reglerne og de fysiske rammer børnenes forskellige interesser og mulighed for at vælge. Institutionen frem-
hæver disse eksempler som direkte resultater af inspirationen fra projekt Lyst til at lære. 

På det konkrete og formelle niveau arbejdes der fx med læringsstile i forbindelse med temauger, hvor sær-
ligt tilrettelagte forløb skal understøtte temaer i de pædagogiske læreplaner. Da observationerne foregik, 
havde institutionen planlagt et læringsstilsforløb om sprog. Børnehavens store børn skulle i tidsrummet fra 
kl. 9-11 lytte til højtlæsning og rime ord, lytte til oplæsning fra Halfdan Rasmussens ABC, rime og skrive, 
slå streger mellem ord der rimer på et opgaveark, hoppe på tegninger der rimer, samle puslespil med ord 
og tegninger der rimer, lege med en tryllemaskine med ord der rimer, rulle på et rullebræt mellem ord på 
væggen etc. 
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Aktiviteterne var præget af engagement og smil og viste dermed alle tegn på trivsel og lyst til at lære. 
Som det fremgår ovenstående, var der ligeledes stor variation i aktiviteterne, således at eksempelvis 
både visuelle, auditive, taktile og kinæstetiske præferencer blev tilgodeset. I forbindelse med denne type 
aktiviteter gav den ansvarlige pædagog imidlertid udtryk for, at arbejdet med læringsstile blev udfordret af 
mangel på materialer og forbilleder. En del af det færdige, certificerede læringsstilsmateriale, der bru-
ges til disse vokseninitierede aktiviteter, er for vanskeligt for børnehavebørn. 

Arbejdet med læringsstile på det konkrete aktivitetsniveau giver anledning til en overvejelse om, hvor-
vidt den bagvedliggende læringsforståelse i virkeligheden er kontraproduktiv i forhold til arbejdet med 
læringsstile. For den udenforstående observatør gav praksissen indtryk af, at den dominerende lærings-
forståelse var inspireret af traditionel skolegang og undervisning – her blot for 5årige. Aktiviteterne 
var voksenstyrede, iscenesatte, formelt opbyggede og skolastisk strukturerede. Det er der ikke noget galt 
med, men i forhold til at tage udgangspunkt i børnenes individuelle forskelle og præferencer, som er en af 
grundideerne i arbejdet med læringsstile, svarer det lidt til at gå over åen efter vand. 

Spørgsmålet er, om det ikke er en læringsmæssig omvej, hvor de strukturerede aktiviteter og formelle og 
voksenstyrede læringsrum gør det vanskeligere at lade de individuelle forskelle og præferencer komme til 
udtryk. Eksemplet peger på en risiko for, at når børnehaven skal arbejde med læring (og måske i særde-
leshed et læreplanstema som sprog), overtager den skolens læringsformer i stedet for at tage udgangs-
punkt i børnenes egne aktiviteter og leg og lade dem være udgangspunkt for deres læreprocesser. arbej-
det med læringsstile giver som metode mulighed for en bred og differentieret læringsforståelse, 
men det forudsætter en grundlæggende opfattelse af, at læring sker hele tiden og gennem leg 
og selvinitierede aktiviteter. 

En gruppe 3åriges leg med et tastatur kan tjene som eksempel på en læreproces, der ind-
drager børnene og deres interesser og præferencer. Til deres arbejde med læreplanstemaet 
sprog har pædagogen rullet et gulvtæppe ud med et stort tastatur. Pædagogen stiller børn-
ene nogle opgaver, hvor de fx skal finde forbogstaverne i deres navn. Senere skal de placere 
en ærtepose med et bogstav på det bogstav, der svarer hertil. 

En af drengene bliver slet ikke fanget af pædagogens aktiviteter men finder i stedet et 
rigtigt tastatur og udvikler sin egen leg. Tastaturet er en maskine, og når han trykker på ”L”, 
løber han en tur rundt i lokalet og synger sin selvopfundne L-sang. Drengen hedder Linus! 
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sammenfatnIng af resultater fra oBservatIoner 
og InformantIntervIew

Sammenfattende tegner der sig på baggrund af observationer og informantinterview et billede af, at de 
forbedrede muligheder for at anvende læringsstile til det pædagogiske arbejde har bidraget til:

 aktiviteter og undervisning domineret af trivsel blandt børn, unge og voksne
  gode forudsætninger for at børn og unge kan udvikle deres faglige resultater (læring) og viden om 

individuelle læringspræferencer (metalæring)
 professionelles oplevelse af faglighed (læring og metalæring)

Det samlede billede peger således i retning af en bekræftelse af fire hypoteser for undersøgelsen vedrørende 
øget trivsel blandt børn og professionelle samt forberede mulighed for læring og metalæring, ligeledes 
både blandt børn og voksne. Observationerne og informantinterviewene giver desuden anledning til fem 
kvalitative problematiserende nedslag.

1. Læringen går som en leg – eller gør den?

Læringsstilaktiviteterne tager sig ofte ud som en leg uden at have legens frie og frivillige karakter. Hvis ak-
tiviteterne skal fungere optimalt, kræver det derfor en socialisering, hvor børnene forstår, at læringen kun 
tager sig ud som en leg.

2. Differentiering eller variation

Observationerne viser mange eksempler på differentiering gennem arbejdet med læringsstile, men endnu 
flere eksempler på, at læringsstilsmaterialet mere tjener som variation af undervisningen. De teoretiske be-
grundelser for læringsstilskonceptet ser i den forstand ud til at være domineret af pragmatisme.

3. Mere form end indhold

Det kræver en del tid og tilvænning at lære de arbejdsformer, der knytter sig til læringsstilskonceptet, og for 
at denne investering tjener sig ind, kræver det et vedvarende arbejde med læringsstile. 

4. Organisering og relationer

Mens professionelle og børn lærer at arbejde med læringsstile, er der en risiko for, at de voksne bruger 
uforholdsmæssig meget tid på at organisere aktiviteterne på bekostning af relationsarbejdet med børnene. 

5. Læring i børnehavehøjde

I forhold til børnehavebørnene knytter der sig en særlig udfordring med at tilpasse arbejdet med lærings-
stile til børnehaven som institution. Især når der arbejdes formelt med læringsstile, er der en risiko for, at 
aktiviteterne bliver så voksenstyrede, at børnenes individuelle forskelle og præferencer har vanskeligt ved 
at komme til udtryk. 

De fem nedslag kan betragtes som praktiske og kulturelle barrierer, der skal gives en særlig opmærksomhed 
for at opnå de fulde positive gevinster i arbejdet med læringsstile. 
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sammenfatnIng og konklusIon

Formålet med projekt ”Lyst til at lære” har været at skabe bedre rammer for en differentieret pædagogik 
for alle børn og unge i et 0-18 års perspektiv. Det er bl.a. tilstræbt via anvendelse af læringsstile som et 
pædagogisk redskab til differentierede indsatser for børn og unge. Med udgangspunkt i de professionelles 
vurderinger samt observationer, tegner denne midtvejsevaluering et billede af, hvilken betydning projektet 
har haft for professionelle samt børn og unge i Aarhus Kommune. Midtvejsevalueringen vil kunne bidrage 
til erfaringsudveksling og videndeling på tværs af pilotprojekterne og give inspiration til andre interesserede 
skoler, FU- og dagtilbud i kommunen.

Specifikt har midtvejsevalueringen fokuseret på, hvorvidt den målrettede indsats med brug af differen-
tierede læringsstile har vist tegn på trivsel, læring og metalæring. Midtvejsevalueringen er designet, så den 
tematisk og teoretisk vil kunne samstemmes med en eventuel slutevaluering i 2013.

Hypoteser

På baggrund af et bredt dynamisk begrebsapparat, har den sammenfattende hypotese for midtvejsevalu-
eringen været, at anvendelsen af læringsstile vil have positiv indflydelse på en række faktorer og forhold.1 
Mere specifikt har følgende delhypoteser været udgangspunkt for midtvejsevalueringen:

1. Forbedrede muligheder for at anvende egne foretrukne læringsstile øger børn og unges trivsel
2. Forbedrede muligheder for at anvende egne foretrukne læringsstile øger professionelles trivsel
3.  Forbedrede muligheder for at anvende egne foretrukne læringsstile forbedrer børn og unges (gennem-

snitlige) faglige resultater (læring og metalæring)
4.  Forbedrede muligheder for at anvende egne foretrukne læringsstile forbedrer professionelles oplevelse 

af faglighed (læring og metalæring)
5.  Pædagogisk brug af læringsstile mindsker antallet af børn og unge, som har behov for specialforanstalt-

ninger
6.  Pædagogisk brug af læringsstile højner antallet af unge, som overgår til og gennemfører en ungdomsud-

dannelse

Spørgeskemaundersøgelsen

Sammenfattende tegner der sig på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen et billede af, at respondenter 
oplever/vurderer, at de forbedrede muligheder for at anvende læringsstile til det pædagogiske arbejde har 
bidraget til:

1. at øge børn og unges trivsel i meget høj grad
2. at øge de professionelles trivsel i høj grad
3. at forbedre børn og unges (gennemsnitlige) faglige resultater (læring og metalæring) i nogen grad
4. at forbedre professionelles oplevelse af faglighed (læring og metalæring) i høj grad
5. at mindske antallet af børn og unge, som har behov for specialforanstaltninger i nogen grad
6.  at højne antallet af unge, som overgår til og gennemfører en ungdomsuddannelse i nogen grad

ad 1) Hvad angår børn og unges trivsel, er vurderingen af læringsstilenes positive eller potentielt positive 
anvendelighed og effekt næsten udelt (Jf. svar 1, 2, ). Der tegner sig et klart billede af, at arbejdet med en 
”differentieringsvenlig” tænkemåde og metodik har bragt meget godt med sig. Lysten til at lære ser i tråd 
hermed entydigt ud til at være fremmet via arbejdet med læringsstile (Jf. svar 7, 8).

1  Se side 11
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ad 2) Hvad angår de professionelles trivsel tegner der sig et næsten tilsvarende lyst billede med arbejdet. 
Der kan siges meget om besværlighederne med at producere materialer og tilrettelægge undervisning dif-
ferentieret, men hvis det har haft omkostninger i denne sammenhæng, har det tilsyneladende ikke været i 
forhold til humøret (Jf. svar 3, 4, 5, 6). De kvalitative svar giver primært indtryk af, at de, der ikke oplever at 
have fået mere lyst til at lære, svarer på den måde, fordi de havde det godt i forvejen.

ad 3) Hvad angår forbedring af børn og unges faglige resultater via arbejdet med læringsstile peger resul-
taterne også i positiv retning (Jf. svar 23, 24). Det skal dog bemærkes, at vi ikke har gennemført en egentlig 
objektiv undersøgelse af dette, eftersom evalueringen, som bekendt, er baseret på de relevante lærere og 
pædagogers oplevede effekt af arbejdet med læringsstile.

ad 4) Hvad angår de professionelles oplevelse af forbedret faglighed, er billedet også ganske utvetydigt (Jf. 
svar 11, 12). Der er en del kommentarer vedr. dét, at man i forvejen har arbejdet med mange af idéerne og 
derfor ikke nødvendigvis er blevet meget ”bedre”. Svarene efterlader det generelle indtryk, at responden-
terne over en bred kam har fagligt udbytte af at kunne arbejde med læringsstile.

ad 5) Hvad angår behov for specialforanstaltninger, er der lidt forskellige vurderinger af, hvilke muligheder 
arbejdet med læringsstile åbner for (Jf. svar 9, 10). Nogle fremhæver det selvindlysende i, at man vil kunne 
rumme elever bedre, hvis man tager mere hensyn til, hvordan de lærer bedst, hvilket er essensen af arbejdet 
med læringsstile. Andre vurderer, at arbejdet med læringsstile formodentlig vil kunne gavne alle, men at det 
ikke vil rykke så meget ved de mere formelle grænser for, hvad der kan rummes i normalundervisningen. 
Hver fjerde har dog svaret ”ved ikke”.

ad 6) Hvad angår prognosen for at gennemføre en ungdomsuddannelse, er næsten 40 % usikre på dette og 
har derfor svaret ”ved ikke” (Jf. svar 15, 16). Men i lyset af at dette nogenlunde svarer til antallet af pædago-
ger i undersøgelsen, som af forskellige grunde har kunnet have haft svært ved at foretage denne vurdering, 
er dette ikke så overraskende. Og tilbage står, at de, som har svaret, hælder klart til i retning af positive svar.

Hvis man endvidere undersøger arbejdet med læringsstile ved at kigge særskilt på de spørgekategorier, som 
har angået denne form for differentiering (Svar 9, 10, 13, 14, 20), tegner der sig et tydeligt billede af, at det 
både for børn, unge og professionelle vurderes at have haft stor positiv betydning, og at der er et betydeligt 
potentiale i fortsat at arbejde kritisk reflekteret med læringsstile i fremtiden.

Det samlede billede peger således klart i retning af en bekræftelse af samtlige seks hypoteser for under-
søgelsen. De kvalitative svar nuancerer billedet og peger på en række vanskeligheder, som kan opleves i 
forbindelse med opstartsfaser, forberedelse af krævende forløb mv. 
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Observation og informantinterview

Sammenfattende tegner der sig, på baggrund af observationer og informantinterview, et billede af, at de 
forbedrede muligheder for at anvende læringsstile til det pædagogiske arbejde har bidraget til:

 Aktiviteter og undervisning domineret af trivsel blandt børn, unge og voksne
  Gode forudsætninger for at børn og unge kan udvikle deres faglige resultater (læring) og viden om 

individuelle læringspræferencer (metalæring)
 professionelles oplevelse af faglighed (læring og metalæring)

Det samlede billede peger således i retning af en bekræftelse af 4 hypoteser for undersøgelsen vedrørende 
øget trivsel blandt børn og professionelle samt forberede mulighed for læring og metalæring, ligeledes 
både blandt børn og voksne. Observationerne og informantinterviewene giver desuden anledning til fem 
kvalitative problematiserende nedslag.

1. Læringen går som en leg – eller gør den?

Læringsstilaktiviteterne tager sig ofte ud som en leg uden at have legens frie og frivillige karakter. Hvis ak-
tiviteterne skal fungere optimalt, kræver det derfor en socialisering, hvor børnene forstår, at læringen kun 
tager sig ud som en leg.

2. Differentiering eller variation

Observationerne viser mange eksempler på differentiering gennem arbejdet med læringsstile, men endnu 
flere eksempler på, at læringsstilsmaterialet mere tjener som variation af undervisningen. De teoretiske be-
grundelser for læringsstilskonceptet ser i den forstand ud til at være domineret af pragmatisme.

3. Mere form end indhold

Det kræver en del tid og tilvænning at lære de arbejdsformer, der knytter sig til læringsstilskonceptet, og for 
at denne investering tjener sig ind, kræver det et vedvarende arbejde med læringsstile. 

4. Organisering og relationer

Mens professionelle og børn lærer at arbejde med læringsstile, er der en risiko for, at de voksne bruger 
uforholdsmæssig meget tid på at organisere aktiviteterne på bekostning af relationsarbejdet med børnene. 

5. Læring i børnehavehøjde

I forhold til børnehavebørnene knytter der sig en særlig udfordring med at tilpasse arbejdet med lærings-
stile til børnehaven som institution. Især når der arbejdes formelt med læringsstile, er der en risiko for, at 
aktiviteterne bliver så voksenstyrede, at børnenes individuelle forskelle og præferencer har vanskeligt ved 
at komme til udtryk. 

De fem nedslag kan betragtes som praktiske og kulturelle barrierer, der skal gives en særlig opmærksomhed 
for at opnå de fulde positive gevinster i arbejdet med læringsstile. 
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anBefalInger

Det kan på baggrund af undersøgelsen anbefales:

  Generelt at fortsætte arbejdet med læringsstile som en integreret del af den samlede metodiske eks-
pertise i arbejdet med at styrke differentieringen for alle børn og unge i et 0-18 års perspektiv i Aarhus 
Kommune

 At både professionelle og børn og unge får gode vilkår for at fremme egne foretrukne læringsstile 
  At der i det fortsatte arbejde med læringsstile rettes en opmærksomhed på de fem kvalitative problema-

tiserende nedslag, som observationerne og informantinterviewene fremstiller
  Specifikt at bidrage til at erfaringerne med kvalificeret brug af læringsstile i det pædagogiske arbejde 

formidles til en bred kreds af relevante interessenter  
  At der fortsat opsamles og udveksles erfaringer om implementeringen af læringsstile med henblik på 

kvalitetsudvikling
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