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Læringstyper 
Målet med denne opgave er, at opnå indsigt i de forskellige læringstyper indenfor den kognitive læringsteori (Piaget og Kolb) 
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Læringstyper 
Definition – kognition er psykiske processer, som omfatter perception, tænkning og læring 
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Den figurative erkendelse 

Det umiddelbare 

Overfladen 

Begivenheders ydre aspekter 

Fremtrædelseformer 

 

Helheden 

 

Piagets teori 

Operative erkendelse 

Indbyggede struktur 

Sammenhæng 

Analysen 

 

 

Elementer 

Læring skaber skemaer i hjernen – en slags programmering. Gennem 

erkendelse kan disse ”skemaer” omstruktureres og nye kan dannes – 

det kræver som udgangspunkt en aktiv læring. 

 

De to 

erkendelser 

forudsætter 

hinanden 

Piagets arbejder med to typer af erkendelse 



Læringstyper 
Hvordan opstår disse erkendelser så ? 
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Som udgangspunkt handler det om balance – gennem modsætninger og kamp vil nye erkendelser opstå. Dette kan sættes i 

sammenhæng med læringstyperne: assimilation og akkomodation.  

 

For at erkendelserne opstår, må de assimilative og akkomodative aktiviteter nødvendigvis sættes i gang – det sker gennem 

tilpasningsgrunde eller påvirkninger. Når der opstår uligevægt igangsættes en aktivitet for at genoprette balancen. 

Balancepunktet – 

homeostase 

 
Mennesket stræber mod 

ligevægt gennem tilpasning 

eller adaptation 

Assimilative aktiviteter 

Det nye 

Det udfordrende 

Nydannelse 

 

 

 

Akkomodative aktiviteter 

konsolidation 

Udfyldning af et kendt skema 

træning 
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Individet Omgivelserne 

Dynamisk ligevægt 

Mekanisk ligevægt Motivation 

Individet tilpasser sig omgivelserne og forsøger samtidig at tilpasse omgivelserne til sine behov 

- Dynamisk ligevægt 

 

Påvirkningerne fra omgivelserne 

kan blive dominerende og det vil 

medføre at der opstår en 

mekanisk ligevægt – individet kan 

lettere at se forandringer i 

omgivelserne end i sit eget indre  

Individet vil være påvirket af graden af motivation. 

Piagets skelner mellem den dynamiske og den 

strukturelle side af læring. Den dynamiske er 

drivkraftsmæssige dimensioner, mens den strukturelle 

er de indholdsmæssige dimensioner. Piagets 

beskæftiger sig udelukkende om den strukturelle læring  
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Tilpasning 

Konklusion  

Følgende figur illustrerer hvilke processer, der indgår i den kognitive læring, samt hvilken relation disse har til hinanden. 

 

Aktivitet Erkendelse Læring 

Den figurative erkendelse 

Den Operative erkendelse 

Assimilativ aktivitet 

Akkudativ aktivitet 

Omgivelser 

 

Individ 



K u m u l a t i v  l æ r i n g    

  
As s i m i l a t i v  l æ r i n g  

  
Ak k o m o d a t i v  l æ r i n g
   

Udenadslære  -  mekanisk 

læring (i uddannelses 

sammenhænge; salmevers, 

kongerækker, remser og 

gloser. Uden for skolen; 

cykling og skøjteløb) 

 

Kumulativ læring er først og 

fremmest præget af rigiditet. 

 

Kumulativ oplæring har 

karakter af dressur, en 

bestemt impuls eller 

stimulus, der udløser en 

bestemt reaktion eller 

respons.  

 

Når noget knyttes til noget 

allerede kendt - tilføjende 

læring.  

 

Gennem assimilativ læring 

indoptages og indpasses 

sanseindtryk fra 

omgivelserne, som tilføjelser 

til og udbygning af de 

allerede etablerede mentale 

skemaer. 

 

Assimilativ læring er den 

almindelige form for læring, 

som praktiseres i dagliglivets 

mange sammenhænge. 

 

Omstrukturering af det 

kendte - overskridende 

læring - krativitet.  

 

Hel eller delvis 

omstrukturering af allerede 

etablerede mentale skemaer.  

 

Når de nødvendige 

forudsætninger er til stede, 

kan akkomodative processer 

være korte og pludselige, 

men der kan også være tale 

om et længerevarende 

forløb, hvor man arbejder 

med en problemstilling og 

gradvist udvikler en ny 

forståelse eller løsning. 
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Eksempler på undervisningssituationer, undervisningsmetoder hvor de tre læringstyper indgår. 

K u m u l a t i v  l æ r i n g    

  
As s i m i l a t i v  l æ r i n g  

  
Ak k o m o d a t i v  l æ r i n g
   

Bygningsreglementet 

 

I arbejdet med 

Bygningsreglementet får de 

studerende udleveret 

spørgsmåls ark, med 

spørgsmål hvor svarene kan 

findes i bygningsreglementet 

alt efter det aktuelle emne. 

Her er formålet med 

opgaveløsningen ikke at 

kunne det rigtige svar, men 

nærmere, at de studerende 

lære at finde rundt i 

Bygningsreglementet og vide 

hvad der står om i de 

forskellige afsnit. Over tid vil 

de studerende kunne 

afsnittenes nummerer og 

indhold udenad, det vil 

lettere deres arbejde 

væsentligt, at de ikke skal 

bladre rundt i bogen, hver 

gang de skal finde en 

information. 

 

Materialelære 

 

Kendte materialer 

præsenteres fx træ. 

Herefter får de studerende 

information om træets 

biologiske opbygning og dets 

egenskaber. 

Dernæst introduceres de for 

de forskellige former for 

angreb træ kan udsættes for. 

Der bliver set på 

grundprincipperne for 

træbeskyttelse; om at 

anvende den ”rigtige” træart 

til konstruktionen, at beskytte 

træet konstruktivt for at holde 

træet tørt og om hvordan 

man kan suppler med kemisk 

træbeskyttelse om 

nødvendigt. 

Og endelig sluttes der af 

med principper for 

konstruktiv træbeskyttelse. 

 

 

Innovation 

 

Innovations undervisningen 

bygger på at få de 

studerende til at tænke 

udover det de allerede ved 

om bygningskonstruktioner, 

og i den proces arbejder vi 

meget med benspænd – 

enten i form af ord som de 

studerende giver til hinanden 

eller i form af kort med 

billeder, principper, ord eller 

former som enten skal eller 

ikke må indgå i gruppens 

arbejde. 
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Kolb forstår læring som en proces, hvori der indgår fire stadier, som han har indtegnet i læringscirklen; ”fra konkret oplevelse over reflekterende 

observation og abstrakt begrebsliggørelse til aktiv eksperimenteren.” 

 

I praksis sker læring ikke efter logiske systematikker, men snarere sådan, at man tager udgangspunkt i det, man kender til og finder væsentligt eller 

påfaldende, hvad enten det drejer sig om oplevelser, observationer, viden, forståelser, formodninger eller problemer, og derudfra forsøger at 

komme videre i en kombineret tilegnelses- og afklaringsproces.  

 

I al læring indgår der to dimensioner, nemlig henholdsvis en begribelse og en omdannelse, hvorved det, der begribes, indlejres som elementer i de 

psykiske strukturer. I analysen af begribelses- og omdannelsesdimensionerne finder Kolb, at de hver for sig udspænder sig mellem to dialektiske 

modstillede orienteringer, som tilsammen er sammenfaldende med de fire stadier i læringscirklen. 

 

Begribelses dimensionen udspænder sig som en lodret akse i læringscirklen mellem en umiddelbar opfattelse, som peger ud mod konkret 

oplevelse, og en bearbejdet eller reflekteret forståelse, der peger ud mod abstrakt begrebsliggørelse. Tilsvarende udspænder omdannelses 

dimensionen sig som en vandret akse i læringscirklen mellem hensigt eller meningstilskrivning, der peger ud mod refklekterende observation, og 

udvidelse eller ekspansion, der peger ud mod aktiv eksperimenteren. 

Konkret oplevelse 

Reflekterende observation 

Abstrakt begrebsliggørelse 

Aktiv eksperimenteren 

Konkret oplevelse 

Reflekterende observation Aktiv eksperimenteren 

Abstrakt begrebsliggørelse 

Begribelse via 

opfattelse 

Begribelse via 

forståelse 

Omdannelse 

via ekspansion 

Omdannelse via 

meningstilskrivelse 

Konkret oplevelse 

Reflekterende observation Aktiv eksperimenteren 

Abstrakt begrebsliggørelse 

Begribelse via 

opfattelse 

Begribelse via 

forståelse 

Omdannelse 

via ekspansion 

Omdannelse via 

meningstilskrivelse 

Akkomodativ  erkendelse Divergent  erkendelse 

KOnvergent erkendelse Assimilativ erkendelse 
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Spørgsmål i forbindelse med Piaget og Kolbs læringscirkel. 

 

Begge teorier forudsætter, at der som udgangspunkt er en drivkraft eller motivation for at lære hos alle individer – det er en præmis. Det vil sige, at en naturlig undren 

automatisk vil sætte de akkomodative og assimilative processer i gang. Det undrer os derfor, at hverken Kolb eller Piaget tager stilling til den sociale dimension i deres 

teorier ?? Hvordan forholder deres teorier sig til en situation, hvor de studerende ikke på forhånd er motiveret ? Og igen hvad betyder det for os som undervisere ?? 

 

Efter vores opfattelse er vi nød til, at forholde os til denne problematik såfremt vi anvender en konstruktivistisk læringstilgang. Det betyder, at vi forud for alt læring skal 

sikre, at alle studerende er motiveret og at vi som undervisere skal optræde langt mere aktive i denne proces – have fokus på dette. 

 

Det leder videre til næste spørgsmål – Konstruktivisme er meget oppe i tiden og er nærmest blevet ophøjet til en form for ”religion” inden for læring – eller er den ?? 

 

Kunne det tænkes, at behaviorismes eller andre læringstilgange i nogen tilfælde kunne være anvendelige? Konstruktivismen, og hermed Kolb og Piagets teorier, vil i 

overvejende grad være den ”rigtige læringstilgang”, såfremt vi ønsker selvstændige og analyserende studerende. Deres teorier kræver dog, at de studerende er 

motiveret for alt form for læring – det mener vi er utopi. Det vil kræve mange ressourcer fra underviserens side at gøre alle studerende motiveret, og kunne man derfor 

opstille en påstand om at det i bestemte situationer ville være hensigtsmæssigt, at vælge en anden læringstilgang end den konstruktivistiske.  

 

På samme vis som vi udvælger metodikker, undervisningsprincipper, bør vi så også vælge læringstilgang?    

 

 

Vores påstand – læringstilgangen skal vælges udfra en række forskellige aspekter i forhold til hvilken undervisningssituation, der er tale om. 
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Konstruktivistisk læringstilgang 

Behavioristisk læringstilgang 

Den konstruktivistiske 

læringstilgang er især 

velegnet , når der ønskes 

en høj grad af kreativitet 

og kompetence og kan 

med fordel kombineres 

med case, projektformen 

og det induktive princip 

Behaviorisme kan 

måske med fordel 

anvendes i situationer, 

hvor det på grund af 

tidsmæssige årsager 

ikke er muligt at skabe 

motivation hos alle. 

Dette koblet med 

situationer, hvor der 

ønskes et videns- og 

kvalifikations niveau 


