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I. Hvad betyder ‘læring’ 
og hvad er læringsteori? 
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At definere læring er svært… 

• Definition 1: Læring = Nogens kunnen forbedres..  

• Fx: Før kunne Y ikke cykle, nu kan Y cykle, ego har Y 
lært at cykle. 

• MEN: Kunnen kan ændres uden at Y gør noget for at 
det skal ske: fx Y får en sæk penge, Y får briller,  Y 
gennemgår en operation, Y laver operation på sig selv, 
Ys krop vokser… 

• => skelne: a) forbedring af kunnen gennem læring og 
b) forbedring af kunnen gennem andre ting fx 
teknologi, modning mv.  

• Definition II: Læring = forbedring af ens kunnen 
gennem en bevidst medvirken hertil  

• Fx: lære kinesisk gennem at øve sige, rejse til Kina, 
efterligne, afprøve osv. (angiver særlige læreprocesser)

• NB: Betyder IKKE at Y nødvendigvis er helt klar over, 
hvad hun lærer, hvorfor, hvornår, hvordan eller vil det. 

Y kan 
ikke X

Y kan 
X

Y medvirker til 
forbedringen af sin 

kunnen ved at øve sig, 
afprøve, efterligne, tænke 
sig om, taler med andre, 
drømme, give slip osv. 
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Hvad er læringsteori så?
Læringsteori = generelle svar på bl.a.: 

• Hvad er læring?   

• Hvilke former for læring findes der?  

• Hvordan kan læring ske?  

• Hvordan kan A hjælpe B med at lære noget? (undervisningsteori) 

• Hvem kan lære noget? 

• Hvorfor lære noget? Hvad/hvor meget bør man lære? (dannelsesteori) 

• Hvad fremmer eller hæmmer læring? (bl.a. motivationsteori).

DET VIL SIGE: Læringsteori er IKKE teori om, hvordan man lærer noget 
konkret, fx teori om hvordan man lærer at fægte. 

=> Læringsteori = Overordnede refleksioner over og generaliseringer af fænomenet 
læring, dvs. over nogens muligheder for at forbedre sig gennem et bevidst arbejde. 
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II. Hvordan har man 
tænkt over læring 

gennem tiderne - hvilke 
grundlæggende syn på 

læring strides? 
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Tre grundlæggende syn på læring

• Det reaktive: anti-humanistisk. Læring = tilpasning til 
ydre krav. 

• Det aktive: humanistisk. Læring = udfoldelse af indre 
særligt menneskelige potentialer. 

• Det interaktive: transhumanistisk. Læring = åben 
velselvirkning mellem mennesker og omgivelser.  
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Det reaktive syn 
(læring som hensigtsmæssig tilpasning)

• Læring er ydre. Læring kommer ‘udefra’ og består i en ydre påvirkning og virkning heraf - 
den lærende ændrer sin adfærd hensigtmæssigt (dvs. tilpasser sig) på grund af ydre påvirkning 
=> en aktuel tilstand ændres. 

• Indprægende undervisning: I skolen er den ydre årsag ‘læreren’, der påvirker med ordre/
indhold + belønning og straf. Elevens reaktion består - såfremt der er tale om læring - i en 
hensigtsmæssig adfærdsændring. Den lærende har lært noget, når hun kan respondere 
korrekt, fx gentage den syvtabel, som læreren er kommet med (lærdom bankes ind).  

• Læringsdynamik: Læring er styret af ydre mekanismer; fx: udenadslære, adfærdsregulerende 
undervisning, dressur, sansning, gentagelse. 

• Antihumant menneskesyn: Den lærende/mennesket opfattes som en ting, der kan/bør 
manipuleres gennem ydre påvirkninger - den lærende bestemmes af omgivelserne (læreren, 
samfundet, naturen).  Alt, hvad mennesket har lært er løbende adfærdsændringer foretaget 
for at tilpasse sig omverden, gennem at søge at gøre det som giver belønning frem for straf. 

• Totalitært samfundssyn: Passer godt med hierarkiske, traditionsbundne og ufrie samfund, 
styret oppefra og ned, hvor det er givet, hvad der skal læres.  
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Det aktive syn 
(læring som at udfolde sine potentialer)

• Læring er indre. Læring er en udfoldelse af ‘indre’ muligheder i det lærende menneske => 
læring = et aktivt selvforhold, hvor mennesket af egen frihed og vilje folder sig ud. 

• Faciliterende undervisning. Omgivelserne er ikke årsag til læring, men en læringsressource - 
hjælp til læring => læreren er én der i bedste fald kan hjælpe den lærende med at lære selv, en 
facilitator. Lærerens opgave er at hjælpe den lærende med at folde sine potentialer ud. 

• Læringsdynamik: Læring er styret af indre mekanismer; fx: tænke sig om, tale aktivt med 
andre, aktiv efterligning, bruge alle sine sanser og fornuft aktivt, arbejde med sig selv og folde 
‘det hele’ ud efterhånden => læring er en “indre rejse”, ikke en tilpasning til omverden => 
målestokken for læring er ikke ydre tilpasning, men indre i form af udfoldelse af potentialer. 

• Humant menneskesyn: Den lærende/mennesket opfattes som et unikt væsen med særegne 
læringsmuligheder, et frihedsvæsen, der kan og bør støttes, men ikke gribes ind i. Ideal: 
udfoldelse af ‘det hele menneske’ som er iboende i alle mennesker. 

• Samfundssyn: Passer godt med relativt frie samfund, hvor individet vægtes højere end 
samfundsstrukturen, og hvor der er mulighed for individernes selvudfoldelse som mennesker. 
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Det interaktive syn 
(læring som transformative begivenheder)

• Læring sker i samspil. Læring sker mellem mennesker og omgivelser, i form af vekselvirkende 
begivenheder, der transformerer, hvad der er umuligt og muligt; dvs. ændrer både mennesket 
og verden => ingen helt fast målestok for læring - hverken ‘indre’ eller ‘ydre’. 

• Eksperimenterende undervisning.  Det er lærerens opgave at orkestrere og medvirke til get 
godt læringsmiljø, hvor der eksperimenteres, udøves kreativitet og ‘leges med’ hvad der er 
muligt => Fokus rettes mod det samlede læringsmiljø. 

• Læringsdynamik: Læring er styret af samspil mellem mennesker og ikke-mennesker: der ‘jages 
efter’ nye mulighedshorisonter => læring er en overskridende og kreativ proces, der ikke på 
forhånd kan forudsiges eller sigter efter et helt bestemt mål. 

• Transhumant menneskesyn: Den lærende/mennesket opfattes som ubestemt og 
selvoverskridende, er ikke noget bestemt, består ikke af et særligt sæt menneskelige 
potentialer, men kan blive noget radikalt nyt i samspil med omgivelsernes forandring. 

• Samfundssyn: Passer godt med et mediebåren og åbent overskudssamfund, der tillader sig 
selv at eksperimentere og finde nye former. 
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Læringssyn i gymnasiet…  

• Det politiske syn på læring: 
Læreplanerne, 
formålsparagraffen, 
reformen…

• Lærernes syn på læring: det 
syn lærerne synes bør gælde 
og de syn de praktiserer… 

• Elevernes syn på læring: de 
måder eleverne opfatter og 
dyrker læring… 

=> Undervisningens samlede 
læringskultur - hvilke læringssyn 
dyrkes og strides?  
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Hvilke syn på læring bør lægges til grund for 
undervisningen i gymnasiet? 

1) Det reaktive læringssyn? 
2) Det aktive læringssyn? 

3) Det interaktive læringssyn? 

Stem på: goo.gl/5J4kBc 
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De store klassiske humanistiske 
opfattelser af læring

• Dialogisme - læring gennem samtale (fx Platon)

• Perfektionisme - læring gennem efterligning (fx Aristoteles) 

• Rationalisme  - læring gennem fornuft (fx Descartes) 

• Empirisme - læring gennem sanser (fx Locke) 

• Naturalisme - læring gennem naturlig udvikling (fx Rousseau) 

• Konstruktivisme - læring gennem synteser (fx Kant)  
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Case ‘en klasse skal lære ‘eksponentielfunktioner’ 
- gør de 6 klassiske opfattelser af læring en forskel?

• Dialogismen: Læreren skal gennem at stille spørgsmål til eleverne få dem til at 
begynde at tænke over og svare på, hvad en eksponentiel funktion er for noget… 
Læreren: én der udfordrer og spørger / Eleven: én der undrer sig og svarer.

• Perfektionismen: Læreren skal vise eleverne, hvad eksponentielle funktioner er, og 
være et et godt forebillede i forhold til, hvordan man kan tænke og bruge dem… 
Læreren: et forbillede, en mester / Eleven: én der efterligner og nærmer sig mester.  

• Rationalismen: Læreren skal give opgaver, der er på et niveau, så eleverne uden 
andres svar kan løse dem sikkert og derved udvikle deres egen fornuft…         
Læreren: er opgavestiller / Eleven: én der tænker selv. 

• Empirismen: Læreren skal lade eleverne sanse fænomener i verden, der har 
‘eksponentiel karakter’ og eleverne skal generalisere, hvad en sådan funktion er.. 
Læreren: én der vælger det rette stof / Eleven: én der tilegner sig og opbygger viden. 

• Naturalisme: Læreren tager udgangspunkt i elevens aktuelle udvikling og støtter fx en 
gryende matematisk bevidsthed gennem at gøde jorden via leg, udfordringer… 
Læreren: En slags gartner / Eleven: én som udvikler sig ud fra sig selv. 

• Konstruktivisme: Læreren bygger sekvenser op, hvor eleverne skal kombinere brugen 
af fornuft med sansning, samtaler med efterligning og forene ydre og indre krav. 
Læreren: En dirigent, der orkestrerer undervisning / Eleven: en der arbejder alsidigt. 
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Hvilke klassiske opfattelser af læring understøtter 
du i høj grad i din undervisning? 

1) Dialogisme - læring gennem samtale 
2) Perfektionisme - læring gennem efterligning 
3) Rationalisme - læring gennem brug af fornuft

4) Empirisme - læring gennem sansning
5) Naturalisme - læring gennem naturlig udvikling 

6) Konstruktivisme - læring gennem synteser 

Diskuter og stem på: http://goo.gl/x6PVWq 
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III. Hvad går de moderne 
læringsteorier ud på?

- behavioristiske 
- kognitivistiske 
- sociokulturelle 

- pragmatiske 

=> forskellige måder idag at forstå læring (og til dels også 
undervisning på) og dermed tolke, diskutere og overveje 

elevers læreprocesser
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1. Behavioristiske læringsteorier  
- læring gennem ydre stimuli der ændrer ydre adfærd

• Opfattelse af læring: Læring = adfærdsmodifikation gennem ydre stimuli (præstation som kriterie) 

• Læringssyn: Reaktivt; læring kommer udefra.  

• Teoretikere og retninger:  russisk refleksologi (fx Parlow) Konnektionisme (Thorndike) amerikansk behaviorisme 
(fx Watson, Skinner), evidensbaseret undervisnng, synlig læring.  

• Grundbegreber:  adfærd, stimuli-respons, associering, betingning, belønning (forstærkning) og straf, observerbarhed, 
evidens, gentagelighed, klare mål, manipulation med adfærd, kontrol, effektiv læring, classroom management. 

• Videnskabssyn: positivisme/empirisme/utillitarisme, mekanisk verdensbillede, teori = generalisering af kontrollede 
forsøg. Fokus: finde frem til de bedste midler, mål er givne (teknisk videnskab). 

• Lærerens rolle ift. teorien: teknisk, applikation, “nedsivning”, “direkte instruktion”, læringsmålstyret undervisning, 
test, kontrol, belønning, straf, adfærdsregulering på videnskabeligt grundlag.

• Eksempel: Antag A vil at B skal lære eksponentielle funktioner.  A siger: idag skal du B lære X, som står i denne tekst.  
A giver tekst til B og siger: belønning hvis du imorgen kan gengive teksten, ellers straf. Hertil øvelser og overhøring.  

• Begrænsninger: Uetisk og udemokratisk at bruge manipulation, teknisk opfattelse af læring og undervisning, dækker 
kun simple færdigheder og indlæring af simple fakta og opførsel, problematisk opfattelse af læring som ydre årsags-
virkningsforhold, mennesket behandles som en ting, passer til et totalitært samfund, teorien kan måske forklare 
rottens adfærd, men ikke forskerens læreproces, intet fokus på frihed. Begrænser lærernes muligheder for 
kontekstuelle vurderinger af det ønskværdige i relation til unikke elever. Forudsætter mål og midler kan adskilles, 
men ikke alle effektive midler er ønskværdige og midler indvirker på hvad der læres (fra straf med vold). 

17



II. Kognitivistiske læringsteorier  
- læring gennem indre erkendelsesmæssige processer

• Opfattelse af læring: Læring = indre kognitiv proces (kognitiv formåen som kriterie) 

• Læringssyn: Overvejende aktivt; læring er noget indre kognitivt, kræver aktivt subjekt. 

• Teoretikere og retninger:  Piaget + en meget lang række senere kognitionsforskere i flere generationer 
frem til idag. Hertil flere beslægtede retninger fx radikal konstruktivisme (Glasersfeld) og neurovidenskab.    

• Grundbegreber:  Ligevægt, assimilation, akkommodation, kognitive skemaer, stadier, metakognition, 
informationsbehandling, modulopdeling, repræsentation, hukommelse, kognitiv modstand.  

• Videnskabssyn: En blanding af konstruktivisme, funktionalisme, scientisme, empirisme, rationalisme. Teori: 
generel kortlægning af, hvordan ‘det kognitive system’ virker, dets mekanismer og virkemåder. 

• Lærerens rolle ift. teorien:  Elever bygger deres erkendelse op med forskellige kognitive strukturer 
(skemaer).  Teorien kan hjælpe læreren med at forstå elevernes kognitive processer, vanskeligheder og 
strukturer og hertil hjælpe med at udvikle kognitive værktøjer og kognitivt produktive arbejdsformer.   

• Eksempel: Antag A vil at B skal lære eksponentielle funktioner.  A tænker: jeg skal hjælpe B med at opbygge 
et nyt skema, dvs. akkommodere, og dernæst skal B træne og øve sig i at bruge skema, dvs. assimilere. 

• Begrænsninger: Ofte individ-orienteret, fokus på “indre mekanik”, sammenblander hjerne og bevidst læring, 
overfokus på det rationelle, svag i forhold til, hvad man bør lære, er ofte langt fra en undervisningsteori. 
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III. Sociale læringsteorier  
- læring gennem sociokulturelle dynamikker og samarbejde

• Opfattelse af læring: Læring = sociokulturel zigzag proces mellem individ og samfund 

• Læringssyn: Overvejende interaktivt, men hældende mod reaktivt. 

• Teoretikere og retninger:  Den kulturhistoriske skole (Vygotsky, Leontjev, Luria), ekspansiv læring (Engeström), 
situeret læring (Wenger og Lave), socialkonstruktivistiske læringsteorier, Cooperative Learning, Collaborative Learning.      

• Grundbegreber:  Tilegnelse, internalisering, eksternalisering, virksomhed, zonen for nærmeste udvikling, sproglig 
mediering, hverdagsbegreber og videnskabelige begreber, kulturelle/medierende værktøjer, højere og lavere kognitive 
former, aktivitetssystemer, ydre og indre tale, læringssamarbejde, stilladsering, perifer legitim deltagelse.  

• Videnskabssyn: En blanding af marxisme, konstruktivisme, dialektik, materialisme, funktionalisme, instrumentalisme. 
Teori: Et kulturelt redskab for bl.a. lærere til at arbejde med læring og undervisning med. 

• Lærerens rolle ift. teorien:  Eleverne skal tilegne sig den eksisterende kultures værktøjer, herunder især sprog, som 
de først lærer at deltage i i form af ‘ydre tale’ og dernæst kommer til at mestre som ‘indre tale’. Teorien giver læreren 
en forståelse af vigtigheden af, at eleverne lærer nyt fagsprog, knækker koden mv.  

• Eksempel: Antag A vil at B skal lære eksponentielle funktioner.  A tænker: jeg skal hjælpe B med at gøre hende i stand 
til at forstå og bruge det kulturelle værktøj; bevæge B fra at kunne bruge det sammen med læreren og andre 
(stilladsering) til selv at kunne bruge det. 

• Begrænsninger: Det interaktive læringssyn slår om i noget reaktivt, hvor det gælder om at tilegne sig den 
eksisterende kulturs viden og værktøjer; der er ikke meget teori om det kreative, innovative, overskridende, frihed. 
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IV. Pragmatiske læringsteorier  
- læring gennem handling og refleksion over konsekvenser

• Opfattelse af læring: Læring = erfaring = forbedring af ens ‘handleteorier’ gennem afprøvning og refleksion.   

• Læringssyn: Overvejende interaktiv. 

• Teoretikere og retninger:  Dewey og en række andre inden for pragmatismen og erfaringslæringsteori, bl.a. Kolb.      

• Grundbegreber:  Levende organismer, handling,  konsekvenser, refleksion, erfaring, hypoteser, tænkning, 
problemløsning, teori, eksperimenter, demokrati, learning-by-doing, “forsøg-fejl-metoden”, “intelligent problemløsning”, 
symbolsk niveau (tænkte og forestillede handlinger og konsekvenser). 

• Videnskabssyn: Pragmatisme. Teori = hypoteser, baseret på erfaringer, der kan bruges som del af intelligent 
problemløsning; en slags dramatisering af forholdet mellem handlinger og konsekvenser. Den pragmatiske læringsteori 
er en generel teori. Teorier er redskaber vi kan bruge til at gøre vores handlinger og problemløsninger mere 
intelligente, dog uden garanti, da verden/mennesker ændrer sig.  Problemløsning er ikke blot at finde midler til givne 
mål: i problemløsning indgår både midler og mål, herunder evaluere mål efter, hvad der er af tilgængelige midler. 

• Lærerens rolle ift. teorien:  Teorien foreslår, at læreren må eksperimentere med sin undervisning, dog ikke blindt, 
men “intelligent” dvs. oplyst af tidligere erfaringer og teorier. Læringsteori og uddannelseserfaring kan tages med i 
lærerens intelligente undervisningseksperimenter som inspiration, der udvider den erfaring læreren trækker på. 

• Eksempel: Antag A vil at B skal lære eksponentielle funktioner.  A tænker: hvilke eksperimenter kan jeg sætte i gang 
for at B kan arbejde med problemer, der motiverer B til at arbejde med” eksponentielle funktioner?

• Begrænsninger: Den pragmatiske læringsteori er overordnet og abstrakt. Den siger ikke noget konkret om, hvordan 
læring kan ske i samarbejde, underprioritering af ikke-nytte-orienteret viden. Mennesket er mere end problemknuser. 
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Diskuter de moderne læringsteorier - hvilke 
grundlæggende syn på læring baserer de sig på? Kan 

og bør de anvendes i gymnasiet?  

1) Behavioristiske læringsteorier
2) Kognitive læringsteorier  
3) Sociale læringsteorier 

4) Pragmatiske læringsteorier  

Diskuter og svar på todaysmeet.com/moderne
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IV. Hvilke problemer og 
begrænsninger er der ved at 
fokusere på læring i forhold 

til undervisning og 
(ud)dannelse? 
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Den aktuelle tendens - rummer en dobbelt begrænsning 
(Jeg følger her især den kritik Gert Biesta har rejst i bøger som “Læring retur”, “God uddannelse i målingens 
tidsalder” og “Den smukke risiko i uddannelse og pædagogik”) 

1. Læring og læringsteori er de sidste 30 år kommet på alles læber… 
=>  “learnification” - dvs. ‘læringssproget’ bruges til at forstå og 
artikulere snart sagt alt om uddannelse og undervisning.  

2. Især fra politisk hold og fra en angelsaksisk verden tages der “mere 
og mere” udgangspunkt i det reaktive læringssyn (fx i form af 
evidensbaseret undervisning, test, læringsmålstyret undervisning mv.)

=> to niveauer af begrænsninger: 

1. Læringsbegrebet og læringsteori vægtes højere end fx undervisnings- 
og dannelsesteori. 

2. Det reaktive læringssyn priviligeres på bekostning af det aktive og 
interaktive læringssyn. 

Hvad betyder det så? 
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Problemerne ved learnification + reaktivt læringssyn 
1. Fokusændring fra det kollektive til individuelle:  

• Væk fra Undervisningsfokus: Undervisning og uddannelse er kollektive begreber: involverer 
en fælles aktivitet og refleksion over forholdet mellem individ og samfund, og hvor fokus er at 
skabe dannende undervisning, også som et mål i sig selv. Omdrejningspunkt: god undervisning. 

• Hen til Læringsfokus: Målet er facilitere læreprocesser => fokus på individerne. 
Undervisningen bliver til et middel. Lærerne bliver velbevandret i læringsteori og kerer sig om 
individerne, ikke om det fælles: bliver uvidende om dannelseteori: ureflekterede omkring 
meningen med det hele - dvs. hvilket samfund, hvilken skole og hvilke mennesker der 
overhovedet er ønskværdige. Omdrejningspunkt bliver: læringsmål og hvad individerne lærer.  

2. Understøtter en markedsgørelse af skolen (konkurrencestaten - neoliberal logik) 

• Vareliggørelse. Begrebet læring og især et reaktivt læringssyn passer perfekt til at 
markedsgøre skolen: ‘læring’ gøres til skolens output, der kan måles, testes, styres, 
evidensbaseres, sammenlignes osv. => læring = en vare, hvor gymnasiet bliver en offentlig 
service-udbyder, frem for som tidligere: en kulturel dannelsesinstitution.  

• Teknificering. Hvis læringsmål bestemmes forud for undervisningen => læreren får en 
teknisk og instrumentel rolle. Learnification + reaktivt læringssyn gør det svært at rejse 
spørgsmål om uddannelsesformål og indhold i andre termer end hvad markedet/samfundet 
har brug for. Til sammen udgør det en trussel mod uddannelsesprofessionalisme og 
underminerer demokratiske overvejelser om uddannelsesformål. Dette fremfor en skole, 
hvor lærere og elever løbende sammen prøver at finde ud af, hvad eleverne overhovedet kan 
og bør blive til. 

24



25

Undervisning,+medier+og+dannelse+
Undervisning*

Medier*
Tale+++skri3+++tryk+++analoge+elektroniske+medier+++
digitale+medier++

Samfundet*”udenfor”*
Tidligere,+nu,+frem8d+
Realt+–+Idealt++

Dannelse'Elev!+<=+Lærer+(den+anden)+ !
'''''Pædagogisk'ansvar+ 
+

KlaDi:+Dannelsestænkning+='refleksion'over'og'begrundelser'for,'hvilken'B'der'ønskes'
frembragt'–'”det'gode'menneske”'>'i'lyset'af'samfundsmæssige'trusler'og'muligheder'herfor'
+
Biesta:+Grunde+8l+undervisning:++
a)  Kvalifika9oner+(8legne+sig+samfundets+færdigheder,+viden+og+værdier)+
b)  Socialisering+(8lpasning+8l+en+eksisterende+moralsk+og+samfundsmæssig+orden)+
c)  Subjek9fika9on+(blive+fri+8l+at+overskride+og+lave+om+på+den+eksisterende+orden)++
+
Dannelse+0:+Fragmenteret+læring,+ingen+dybere+begrundelse+(kun+a)+
Dannelse+1:+Et+fast+billede+af+den+ønskede+Elev+før+undervisningen+starter+(a+++b)++
Dannelse+2:+Den+ønskede+Elev+fastlægges+i+undervisningen/samfundet+(a+++b+++c)+++



V. Hvordan kan man 
bruge læringsteori i 

gymnasiet? 
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Brug af læringsteori i gymnasiet 
- to slags brug
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• Teknisk brug af teori:  Teori der består af 
handlingsanvisninger kan bruges teknisk (fx 
evidensbaseret forskning), dvs. som inspiration til, hvad 
der måske er de mest effektive midler til givne mål.

• Kulturel brug af teori: Teori der består af begreber til 
at forstå praksis med kan bruges kulturelt (fx de 
humanistiske læringsteorier), dvs. til at fortolke og 
vurdere undervisningspraksis. En ny teori kan hjælpe 
med at forstå praksis anderledes - få øje på mulige 
handlinger man ellers ikke ville se eller forstå. Ved at se 
gennem forskellige teoretiske linser forstås/indses 
problemer der måske ikke forstås/ses. Et demokratisk 
samfund: åben og oplyst diskussion af 
problemdefinitioner og uddannelsesmæssige mål og 
formål - kræver en kulturel rolle. 



Brug af læringsteori i gymnasiet - 
begrænsninger og muligheder

28

  

    BEGRÆNSNINGER 

• Man kan ikke slutte fra teori til 
GØREN…. Teorierne (både tekniske 
og kulturelle) siger ikke udtømmende, 
hvad lærer X i klassen Y bør gøre for 
at eleverne lærer Z. 

• Læringsteori er ikke i sig selv 
undervisningsteori - er ikke 
pædagogisk teori eller dannelsesteori. 

• Uden en overordnet refleksion over 
dannelsen - meningen med gymnasiet 
og undervisningen: hvad det er for 
individer og samfund, man ønsker at 
medvirke til at frembringe eller hjælpe 
på vej - bliver bestræbelser på læring 
vilkårlig.    

    MULIGHEDER 

• Kendskab til forskellige syn på læring kan 
bruges til at overveje og diskutere, hvordan 
undervisningen bedst kan indrettes i 
forhold til at fremme forskellige former for 
læreprocesser - fx læring gennem samtale,  
læring gennem efterligning osv. Flytte fokus 
fra det kognitive til det sociale osv.  

• Det kan gøre én mere kritisk - se 
muligheder og begrænsninger ved 
forskellige syn på læring og forholde sig 
bevidst og klogt til lærerplaner mv.

• Brug læringsteori sammen med 
undervisningsteori og dannelsesteori og 
udvikling af egen kritisk dømmekraft, til at 
kvalificere diskusssioner og overvejelser om 
læring og undervisning med.   


