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Den første læring 

Chimpansemors undervisning

Når vi taler om de knubs, livet giver os, bruger 
vi ofte udtrykket ’livets skole’. Livets skole handler om alt det, vi 
lærer, når vi støder sammen med verden. Sammenstød lyder så 
voldsomt. Biologisk er der snarere tale om ’møder’. Forestil dig, at 
du befinder dig i en sæbeboble, og at du møder verden i netop de 
zoner, hvor kroppen er i kontakt med sæbeboblen. Mødet sætter 
læreprocesser i gang på samme måde, som en faldende sten fremm-
kalder ringe i vandet, når den rammer vandoverfladen. 

Mødet med verden sker ikke i et enkelt punkt, 
men mange steder samtidig, både med og uden vores bevidste 
kontrol. Omdrejningspunktet for læring er denne stadige og alsidige 
kontakt med verden, der bl.a. ved hjælp af nerveceller sætter sig 
spor langt væk fra kontaktpunktet. Men vi er typisk uvidende om 
sporene og har derfor svært ved at gøre dem til genstand for un-
dervisning. Alligevel er vores møder med verden og deres svingnin-
ger afgørende biologiske forudsætninger for, at vi kan lære noget 
som helst. Og når vi ved noget om, hvordan ’møder med verden’ 
og ’svingninger’ hænger sammen med læring, kan det være med til 
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at befrugte vores didaktiske overvejelser, når vi underviser. Der er 
derfor god grund til at interessere sig lidt for biologisk læring, når 
vi skal undervise børn i skolen. 

Når du, som det naturligste i verden, tager på dig 
at lære eksempelvis dine børn eller dine elever noget, så leverer 
du et stort mentalt arbejde, fordi det kræver nøje planlægning og 
føling med det menneske, der skal lære. God undervisning kræver 
ikke alene, at læreren kan formulere viden og holde sig mål for øje, 
men også omfattende indsigt i modtagerens perspektiv. 

Ud over mennesket er det kun pattedyr med høj 
levealder, som f.eks. spækhuggere, chimpanser og gorillaer, der til-
rettelægger egentlige læringsforløb, hvor ’eleven’ systematisk til-
egner sig viden over tid.

En chimpansemor bruger en række didaktiske 
redskaber, når hun underviser sin unge i at knække nødder, fange 
termitter eller afvæbne brændenælder, så de ikke svier i mundhu-
len. Først viser hun, hvilke typer sten hun bruger som henholdsvis 
hammer og ambolt ved at overlade sine egne redskaber til ungen. 
Hun demonstrerer sin nøddeknækkerteknik gentagne gange i slow-
motion og lægger for-slåede nødder i hånden for at hjælpe og moti-
vere ungen til at lære, hvordan hammeren skal ramme nødden, og 
hvor nødden skal placeres på den sten, der fungerer som ambolt. 
Hun former også ungens hånd om stenen, så den mærker, hvordan 
slaget skal slås. Og hun skyder ikke mindst genvej til målet (den 
spiselige nød) for at motivere ungen. Den skal jo selv lære at me-
stre opgaven, og hun ved, at bevidstheden om belønningen sikrer, 
at ungen fortsat øver sig. 

For chimpansemoren består undervisning altså 
typisk i at tilrettelægge verden, så mødet med den bliver så op-
timalt for eleven som muligt. Ungen spilder ikke tid på ubrugelige 
bevægelser eller sten, fordi moren hurtigt stopper de ubehjælpeli-
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ge forsøg. I undervisningen formidler moren sin teknik på en måde, 
som øger sandsynligheden for, at ungen lærer at knække sine nød-
der selv.

Når det derimod er verden, der underviser, dvs. 
når vi skal lære gennem oplevelser med verden, er tidsforbruget og 
indsatserne højere. Der er mange flere muligheder for at begå fejl, 
inden vi har lært nok til at undgå dem. Vi kan ikke spise ret mange 
røde fluesvampe eller køre modsat kørselsretningen ret længe, før 
konsekvenserne melder sig. Og det er langtfra alt, vi selv kan nå at 
opleve og uddrage viden af. Derfor er undervisning værdifuld, så vi 
ikke altid behøver at opfinde den dybe tallerken selv. 

Når undervisning har en række klare fordele, 
hvorfor har jeg så skrevet en bog om, hvordan vi kan lære ved 
hjælp af møder med verden? Er der mon en sammenhæng mellem 
undervisning, hvor læreren stiller sig mellem eleven og verden, og 
vores biologiske forudsætninger for læring? Lad os søge svarene 
ved først at undersøge, hvad læring er, og hvad den gør godt for.

Sansebaseret mønsterlæring 

Læring er en grundlæggende kvalitet ved livet. Vi 
støder ustandselig ind i verden og lærer af mødet. Det sker ikke i ét 
punkt, men mange steder samtidig, både med og uden vores bevid-
ste kontrol. Det udnytter læreren, når den uvillige elev ikke vil høre, 
men i stedet må føle. Lige fra antallet af stavelser i ’redskabsgym-
nastikstævne’ til, om der skal mere smør i pandekagedejen. ”Sagde 
du ’tre stavelser’? Så prøv at klappe dem”. 

Vi holder aldrig op med at lære gennem direkte 
kontakt, selvom læring i mødet med verden fylder mest, når vi er 
yngre. Mødet med verden gennem mange samtidige sansninger er 
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nemlig grundlaget for, at der efterhånden tegner sig et mønster, 
som gør verden meningsfyldt for os. Det begynder, så snart vi blie-
ver født. 

Spædbørn bruger timer på at gøre sig erfaringer 
med sansninger og mønstrene bag. De strækker arme og ben i vej-
ret, som om de mærker sig de forskellige aspekter bag bevægelser-
ne. De flagrer med hænderne foran sig og kommer til at berøre an-
sigtet. En rangle, der larmer på grund af bevægelsen, giver samtidig 
hørelsen noget at arbejde med. Barnet vender hovedet mod lyden, 
der bringer synet i spil. Det sker ikke én gang, men mange gange. 
Gentagelserne opøver kontrollen med musklerne. Men gentagelsen 
giver også mulighed for at opleve sammenhænge mellem et gryen-
de ’jeg-som-aktør’, den mekaniske muskelsammentrækning, krop-
pens bevægelse i rummet og ranglelyden, som ’jeget’ er årsag til.

Mønstergenkendelsen har afgørende betydning 
for vores læring senere i livet. Den er årsagen til, at vi ofte kan 
nøjes med erfaringer fra en sans til at forudsige, hvad det er for et 
fænomen, vi står over for. Lugten af ost, når vi åbner køleskabet, gi-
ver os forventninger om en ost på hylden, og lyden af en opbrems-
ning giver os både forventninger om en bil i nærheden, og at den 
eventuelt har kørt for hurtigt i forhold til omstændighederne. I de 
tidligste læringsfaser skal vi derfor lære med alle vores sanser. Når 
vi er helt små, drages vores opmærksomhed af det, der kan påvirke 
os gennem flere sanser samtidigt. Bolden, der hopper, påvirker i 
samme bevægelse både synet og hørelsen. Den kraftige samtidige 
påvirkning fører til, at bolden ’stikker ud’ i forhold til andet i verden. 
Efter adskillige sådanne samtidige oplevelser, hvor flere sanser er 
aktive, lærer vi at genkende en genstand som f.eks. ’bold’ kun ved 
hjælp af synet. 

Det er de parallelle svingninger, der bliver sat i 
gang på grund af vores medfødte ’følsomhed’ over for aspekter af 
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verden, der får ting og begivenheder til at skille sig ud fra baggrun-
den. De parallelle svingninger er opstået gennem aktivering af flere 
sanser på én gang. De forstærker hinandens virkning og sætter 
sig som en særlig kraftig virkning af mødet med verden, når de 
optræder samtidigt. 

Vores modtagelighed over for påvirkninger, der 
lagres som mønstre, giver os mulighed for at forudsige verden. 
Små børn forsøger f.eks. at datidsbøje uregelmæssige verber efter 
reglerne for regelmæssige verber og siger ’jeg tællede’ i stedet for 
’jeg talte’. Helt grundlæggende skal læring bruges til at forudsige 
verden på baggrund af en flig af information. Læring er nemlig evo.-
lutionens svar på, at verden er uhyre kompleks. Derfor ses forud-
sigelse også hos gråkragen, når den ud af øjenkrogen følger med i 
artsfællens gemmesteder, hos hunden, der løber efter bolden, og 
hos akvariefisken, der slår næsen mod glasset i forventning om 
mad, når nogen kommer. Læring i mødet med verden foregår autom-
matisk, dvs. uden undervisning, og uden at sprog er involveret. 

Mønsterlæring i skolen

Hvorfor er sansning og mønstergenkendelse væ-
sentlige faktorer i en bog om de biologiske forudsætninger for læ-
ring? Og hvordan kan forenklingen og systematiseringen af verden 
gennem samtidige sansninger have betydning for undervisning i 
skolen? 

Svaret er, at denne grundlæggende læring forbli-
ver usvækket, både som læringsredskab og som kilde for hukom-
melsen, selvom den træder i baggrunden, efterhånden som vi lærer 
sprog og udvikler vores forestillingsevne. 
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Det er mønsterlæring, der forklarer, hvorfor den 
ellers kvikke pige ved synet af matematikbogen pludselig ingenting 
forstår. X’er og Y’er trækker tæppet væk under hendes selvsikker-
hed og koncentrationsevne, fordi matematik hos hende er koblet til 
ubehag. Måske har hun for mange gange oplevet at fejle, når hun 
skulle trække tal fra eller gange dem med hinanden. Eller måske 
ville veninden hellere arbejde sammen med en anden om opgaven. 
Det behøver ikke at være pigens, venindens eller lærerens skyld, 
men følelsen er opstået, fordi vi generelt kobler både indre og ydre 
sansninger, hvis de optræder ofte eller er stærke nok. Hun ved det 
ikke selv og kan ikke gøre for det, men forudsigelsesevnen bliver 
brugt på at fremkalde et nyt matematik-nederlag, der forstærker 
mønstret. 

Mønsterlæringen, der bygger på vores sanser, 
indgår derfor i al læring. Viden om den sansebaserede mønsterlæ-
ring kan hjælpe matematiklæreren til at bryde pigens selvforstær-
kende nederlagsfølelse. Automatreaktionen på de matematiske 
symboler er på et tidspunkt blevet koblet til bestemte aspekter, 
måske som følge af en tilfældighed. Derfor kan den også afkobles 
igen. Hvis pigen i stedet gentagne gange oplever, at X og Y er 
associeret med leg eller succes, så får de en ny betydning, der 
ikke indvirker negativt på matematiklæringen. Lærere bruger netop 
også aktivt vores medfødte følsomhed over for ting, der påvirker 
flere sanser på en gang. Det er meget nemmere at huske og forstå 
informationer, når vi samtidig bruger vores hænder, øjne og ører 
og dermed er kropsligt involveret i læringen. Følsomheden over for 
verden gennem vores sanser gør læring ved hjælp af oplevelser 
med konkrete ting meget let. 

I de helt tidlige læringsfaser giver den lette ad-
gang til at lære gennem oplevelser med konkrete ting biologisk set 
god mening. Det er jo kun konkrete ting, dvs. ting, der findes i tid 
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og rum, og som f.eks. kan spises eller afgive varme og tryghed, som 
har umiddelbar betydning. Sat på spidsen ville det være katastrod-
falt, hvis vi alene genkendte og knyttede os til verden ved hjælp af 
stjernerne, månen eller bjergtoppene i horisonten. Det er genken-
delsen af den konkrete virkelighed, der er vigtigst. 

Som vi skal se, er den direkte erfaring, hvor vi 
’føler’ verden i stedet for blot at høre om den, af samme grund 
en mægtig læremester. Hvis det, der skal læres, kan præsenteres 
for flere sanser samtidig, skærpes opmærksomheden om det helt 
automatisk. 

Amøber, tøffeldyr og bruskfisk

Menneskearten er én ud af ca. 30 millioner for-
skellige nulevende arter på Jorden. Af dem udgør insekterne ca. tre 
fjerdedele. Vores art Homo sapiens er kun ca. 100.000 år gammel. 
Det betyder, at vi ikke har været på kloden i mere end en brøkdel af 
den tid, der har eksisteret liv, det vil sige ca. 4 milliarder år. 

 Når vi lærer, trækker vi på mekanismer, der 
blev udviklet hos vores forfædre, og som vi samtidig har til fælles 
med så forskellige livsformer som amøber, tøffeldyr, bruskfisk, kæny-
guruer, egern og bavianer. Vores ’arv’ bygger på allerede gennem-
prøvet og bevaret materiale, der helt håndgribeligt sætter nogle 
rammer for, hvad vi lærer. Sagt på en anden måde, vores forud-
sætninger for læring og måden, vi lærer på, følger af den plads, vi 
optager i dyreriget. 

F.eks. betyder det noget for læringen, at vi går på 
to ben, har fremadrettet syn og kan bøje i hoften. Det gør det let-
tere for os end f.eks. for fisk eller edderkopper at sidde på stolene 
i klasseværelset og rette blikket mod tavlen. 
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Selvom vi tidligt gør brug af den mange-sansede 
læring, trækker både skriftsproget og vores skærmteknologier i høj 
grad på vores særlige synsevner. Hvad ville reklamerne, valgplaka-
terne eller forbudsskilte gøre, hvis vi så dårligt? Vi er en synskultur, 
som på samme tid bruger og raffinerer vores medfødte synssans. 
Synet er der i forvejen, men kulturen trækker store veksler på net-
op den sans – og er af og til i fare for at nedprioritere de andre. 

Evolutionære ændringer som f.eks. udviklingen af 
synet tager lang tid. Ændringerne skyldes, at verden er kompleks, 
og at den løsning på forenklingsopgaven, som vores forfædre 
blandt hvirveldyrene drev mod, indebar en øget følsomhed over for 
f.eks. bevægelse og lysintensitet. Vi har dermed også fået adgang 
til f.eks. farveoplevelser, der kun kan opnås gennem synssansen, 
og kan bruge farvenuancer som aspekter i verden. Det er læring på 
en meget stor tidsskala, og derfor forbinder vi ikke evolutionære 
forandringer med læring, men ser dem som statiske ’evner’ eller 
egenskaber hos en art. 

 En organisme, der skal holde sig i live, må dog 
også gøre brug af et system, der kan reagere på mere flygtige 
påvirkninger, der gælder på en meget mindre tidsskala end det, 
det statiske system opererer med. Mens vores farvesyn giver os 
adgang til aspekter af verden, som kan opleves som farver, kan 
farvesynet ikke i sig selv hjælpe os med at undgå at blive kørt over. 
Det er kun, fordi vi både har farvesyn, syn for bevægelse, hørelse, 
koordinerede bevægelser, viden om trafik osv., at vi undgår den 
opbremsende bil. 

Læring opstår, fordi vi skal kunne håndtere æn-
dringer i omgivelserne, der måske kun gælder individuelt. Det er 
derfor også læringen i korttidsskalaen, der gør, at mennesker har 
forskellige skikke. Vi deler alle de samme forudsætninger for at 
lære. Vi har alle farvesyn, hørelse, lugtoplevelser osv., som kan for-



stærke hinanden, men de menneskeskabte mønstre bag varierer. I 
Danmark klæder vi os i sort, når vi vil vise, at vi bærer sorg, mens 
f.eks. nepalesere eller den oprindelige befolkning i Australien bæ-
rer et hvidt sørgeslør. Sorgens farve varierer sammen med vores 
kultur. De individuelle forskelle viser sig også i vores måder at lære 
på. Nogle lærer matematik ved at bruge kugleramme fra tidlig alder, 
mens andre bruger lommeregner. I det multikulturelle klasseværel-
se med forskellige familiebaggrunde har vi alle de samme forud-
sætninger for læring, men de dele af verden, vi har mødt, og som er 
blevet forstærket, er forskellige. 

Læring af konkrete genstande gennem sanserne 
kan ses som et resultat af, at vi fødes ufærdige og umodne og 
må igennem en lang oplæring. Ligesom mange andre arter med 
yngelpleje kan vi ikke selv finde mad. Vi må lære det. Vi kan ikke 
selv holde varmen, men må lære at give lyd, så vores forældre kan 
drage omsorg for det osv. 

Med denne læringskapacitet har vi også fået en 
utrolig stor tilpasningsdygtighed. Den medfødte følsomhed for 
sammenhænge i omgivelserne kan drejes i rigtig mange retninger. 
Der er næsten ingen grænser for, hvor og hvordan mennesker kan 
vokse op med succes. Det, vi som regel anser for kulturforskel-
le, dækker over det enorme læringsregister, som mennesker råder 
over. Vores dybe afhængighed af at lære ved sansebaseret møn-
sterlæring gør os på samme tid biologisk ens og kulturelt meget 
forskellige. 
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Øvelse gør mester 

Gentagelser og automatisering

Mønsterlæring er uden tvivl en gammel opfindel-
se. Dens høje alder gør den dog ikke mindre relevant eller aktuel. 
Den hjælper os til at reducere verdens kompleksitet samtidig med, 
at den sætter dagsordenen for alle vores læringsstrategier ved 
netop at være den tidligste. Chimpansemoren viste os, hvordan 
hun styrkede mønsterlæringen med nogle didaktiske kneb. Hun ty-
deliggør de vigtigste tegn, redskaber og handlinger for ungen, så 
den ikke behøver at skulle igennem en masse tidskrævende mel-
lemtrin. På samme måde gentager vi ord og sætninger for handlinæ-
ger, ting og begivenheder, samtidig med at vores børn oplever dem 
og selv forsøger at tale om dem. 

Så selvom den sansebaserede læring evolutio-
nært set er ældre end den sproglige læring, spiller den en stor rolle 
for alt, hvad vi foretager os og lærer om. Sproglig læring, der op-
står i samtaler, gennem historier og forklaringer eller gennem det, 
vi læser, har nemlig rødderne dybt forankret i den sansebaserede 
mønsterlæring.
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Mønsterlæring bestemmer i høj grad, hvordan vi 
oplever verden. Det kan vi tydeligt se i de tilfælde, hvor vi ikke kan 
bruge sproget til at lære med. Forestil dig f.eks., at trappen, du nor-
malt bruger for at komme op til 6.b, pludselig mangler et trappetrin. 
Første gang du passerer, tænker du måske over, hvad du skal gøre. 
Det gælder nok også anden gang, men tredje gang er du allerede i 
færd med bevægelsen, der får dig forbi, mens du undrer dig over, at 
der ikke er blevet gjort noget ved det endnu. Her kommer sproget 
sandsynligvis i spil, men ikke som en medvirkende grund til lærin-
gen. Det samme gælder, når du rækker ud efter saltet i skolekøkke-
net og opdager, at der er sat en ekstra hylde op pga. pladsmangel. 
De første par gange tager du på grund af vanens magt fejl og må 
korrigere bevægelsen, men efterhånden vokser en ny bevægelse 
frem, så du med sikkerhed når saltbøssen i første forsøg. 

Vi lærer nemlig ikke kun, når vi bliver opmærksom-
me på forandringer. Langt det meste læring sker uden om vores 
bevidste erkendelse. Men ændringerne i springet op ad trappen 
eller i bevægelsen mod saltbøssen udtrykker, at vi bevidst eller 
ubevidst registrerer ændringer i omgivelserne, dvs. nye mønstre, 
som vi tilpasser os gennem læringen. De ledsagende tanker, der 
opstår sideløbende, viser, at vi oplever med en vis grad af bevidst 
opmærksomhed. Det er ikke altid, at vi kan se forbindelserne mel-
lem det, vi oplever og lærer som mønstre, og det, vi bliver bevidste 
om. 

Matematikpigen, der har oplevet, at sidekamme-
raten vælger hende fra i gruppearbejdet, og får kvalme, når der skal 
arbejdes med brøker eller løses ligninger, aner ikke, hvorfor hun bli-
ver utilpas. Men kun, at hun bliver det. X’er og Y’er er nemlig blevet 
en del af et mønster, der føles ubehageligt. Hun tillægger sig måske 
også en undvigende og undskyldende attitude, hvor hun gemmer 
sig lidt på stolen, længe inden læreren spørger hende om svaret. 
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Attituden, hvor hun krummer sig sammen på stolen, kan nu i sig 
selv fremkalde ubehaget. Med tiden er det ikke kun X’er og Y’er eller 
brøker, der gør hende trist. Når hun støder på ligninger i fysikbogen, 
er hun allerede sat af, og følelsen af, at den naturvidenskabelige 
verden er lukket land for hende, fordi hun ikke er ’så god til den 
slags fag’, sætter dagsordenen. 

Men hvorfor har vi arvet denne læringsstrategi, 
når den får os til at forbinde f.eks. matematik med dårlige ople-
velser? Et svar er, at denne slags læring er opstået som en stra-
tegi, der som oftest er brugbar i de situationer, som mennesker 
oprindeligt har lært i. Evolutionen har ikke taget hensyn til alle de 
individuelle måder, som systemet kan komme i spil på, og slet ikke 
til at vi nogensinde ville komme til at blive undervist i matematik. 
Mønsterlæring er mere knyttet til vores overlevelse end til vores 
kulturformer, og fordi læringen hjælper os til at være i verden, ar-
bejder den også, når vi er i matematiktimen. 

Frigjorte tankeressourcer

Sansebaseret mønsterlæring er særlig brugbar, 
når der er mange informationer, som vi ikke kan være bevidste om 
på en gang. Evnen til at lære sig mønstre i verden, uden at være 
bevidst om det, ses især, når man lærer at køre bil. Kan du f.eks. hu-
ske, hvordan det var at skulle træde med tilpas kraft på speederen, 
skifte gear og samtidig orientere dig i trafikken? I begyndelsen var 
der meget information, som kom og gik, og kørslen var anstrengt, 
og opgaven uoverkommelig. Hvis man fikserede blikket på cyklister-
ne under højresvinget, fik man kun et glimt af fodgængerne imod 
sig på vej over kørebanen. Og justerede man gearet ned i andet for 
at få tilpas hastighed i svinget, eksploderede panikken, hvis den 
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forankørende bil samtidig blokerede udsynet ved at sprøjte snavs 
fra sne og sprinklervæske op på forruden. I begyndelsen skete der 
for meget, og det skete for hurtigt til, at oplevelsen af overblik 
indfandt sig. Men efterhånden udlignedes forskellen mellem infor-
mationsflow og arbejdsbelastning. 

Årsagen er, at den ubevidste mønsterlæring 
og sammenkædning af begivenheder og efterfølgende adfærd 
efterhånden vokser sig så stærk, at de rigtige handlinger udløses 
automatisk. Det at køre bil kræver bearbejdning af et stort antal 
data og samtidig tilpasning til disse data. Mængden af information 
er for stor til, at vi kan håndtere det hele bevidst. Med tiden opstår 
vaner, der ikke styres bevidst. 

Muligheden for at opbygge vaner, der hjælper 
med smidig bilkørsel, hviler på, at vi bliver kropsligt konfronteret 
med udfordringerne gentagne gange. I eksemplet med det mang-
lende trappetrin blev der frigjort ressourcer til at tænke over, om 
pedellen var informeret, men du kunne også have vendt den kom-
mende undervisning i tankerne, mens du sprang over hullet. Med 
tiden vokser en automatisk viden frem, der ikke kræver bevidst 
styring, men afhænger af fornemmelser og intuition. 

Det er gentagelsen af bevægelsen, af sansnin-
gerne og af den måde, de kombineres på, der styrker mønsterlærin-
gen. Jo flere gange noget opleves på samme måde, des stærkere 
kobles aspekterne sammen til et hele. Men på grund af den frem-
voksende mønsterlæring holder behovet for at opleve alle sansnin-
ger på en gang efterhånden op. Når matematikpigen har fået koblet 
brøker med matematiktime og ubehag, kan hun risikere at udløse 
ubehaget alene ved forventningen om brøker. Det betyder, at hun 
risikerer at overføre ubehaget til de ’uskyldige’ geometriopgaver, 
som hun ikke før har haft dårlige oplevelser med. 
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Mønsterlæringen, som opstår i det konkrete 
møde med verden, er ikke alene koblet til egentlige handlinger som 
spring og bilkørsel. De samme læringsmekanismer er i spil for en-
hver underviser. Klasserummet og elevernes indbyrdes relationer 
er fyldt med data, men ingen lærer kan bevidst rumme og bear-
bejde alle data på én gang. Det er lærerens erfaringer med denne 
særlige klasse og andre klassers dynamik, der hjælper ham til næ-
sten intuitivt at spotte det væsentlige, han må tænke over inden 
næste time eller tage hånd om her og nu. Er det Aia eller Rosa, 
der har mest brug for hjælp, selvom ingen af dem har bedt om den 
endnu, og skal drengebordet have materialerne først for at kunne 
bevare koncentrationen de næste 20 minutter? Hvorfor hænger 
Viktor med hovedet? Har han det godt for tiden? 

På visse punkter minder undervisning og bilkør-
sel om hinanden. Chaufføren navigerer i trafik, og læreren gør det 
samme i klasseværelset. Erfaringen hjælper til at bevare roen, selv-
om bemærkningen fra Gustav uden tvivl var personligt krænkende. 
Den hjælper også med at yde opgaven fuld opmærksomhed – som 
f.eks. Tildes lidt skæve vinkel, der rent faktisk perspektiverer em-
net. Læreren må have intuitiv fornemmelse for elevdynamikker, så 
klassen ikke kører af sporet med f.eks. for meget tidsspilde eller de 
samme få i rampelyset. Det betyder ikke, at den gode undervisning 
opstår uden samtidig omtanke og refleksion. Eller at alle med sam-
me erfaring bliver lige gode lærere. Pointen er, at lærere, frisører, 
tandlæger, håndværkere og alle andre udfører deres arbejde med 
hjælp fra mønstergenkendelsen. 



22 ← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Verden eller os?

Spædbarnets sansebaserede møblering af ver-
den med bolde, skeer og hunde, fremvæksten af nye spring over 
manglende trin, matematikpigens ubehag, bilkørsel og undervisning 
er alle eksempler på sansebaseret mønsterlæring. Den er et udtryk 
for vores stadige møde med og dybe afhængighed af verden. Og 
den er grunden til, at læsning over tid automatiseres, og til at den 
lille tabel i de større klasser kan udløses uden bevidst udregning. 

Mekanismen sikrer, at selvom nyindlæring finder 
sted, fordi vi er bevidste om det, som når vi første gang skal læse 
udtrykket ’napolitanerindens fiskebensskørt’, så mindskes behovet 
for bevidst bearbejdning i takt med vores erfaring med udtrykket. 
Det er vores viden om, at ’k’ og ’o’ tilsammen giver lyden ’ko’, der 
efterhånden lader os læse ’ko’, så snart blikket strejfer bogsta-
verne sammen. Med lidt øvelse kan vi endda læse ’ko’ selvom o’et 
mangler, fordi vi selv fylder bogstaver ind ud fra sammenhængen. 

Når mønsterlæring giver os negativ medlæring, 
som det var tilfældet for matematikpigen, ser vi det som et pro-
blem. Men mønsterlæring er også ansvarlig for, at ’øvelse gør me-
ster’. 

Vores gængse opfattelse af, at vi kan have stati-
ske egenskaber som høj IQ, matematisk begavelse, absolut gehør 
eller ADHD, tager sjældent højde for, at den slags egenskaber i 
høj grad også er afhængige af omgivelsernes indflydelse. Det kan 
sagtens være, at vores adfærd kan betragtes som individuelt sty-
ret, men der er en fare for, at den slags beskrivelser skygger for, 
at egenskaber er formbare, netop fordi de ikke findes som færdigt 
udviklede isolerede træk. Derfor spiller lærere og pædagoger så 
stor en rolle for børns udvikling i skolen.



Mønsterlæring beror på, at vi gennem hele livet 
er under meget stor indflydelse fra omverdenen. Biologisk set er 
vi organismer, der i berøring med omverdenen har detektorer, så vi 
aktivt kan udnytte og forudse den. Læring er biologisk set altid en 
del af noget og om en del af noget. Når matematikpigen er ’dårlig’ 
til matematik, er det sjældent, fordi hun ’bare ikke kan tænke ab-
strakt’. Hun er ikke født med ’manglende matematisk forståelse’. 
Selvom det ser ud, som om det er et træk ved hende, der gør, 
at matematik er svært for hende, så vil dette ’træk’ typisk bestå 
af mange underaspekter. Denne mangefacetterede opbygning af 
læring giver så også muligheden for, at ’trækket’ måske kan ombry-
des og formes på ny med de rette betingelser. 

Det er helt åbenlyst en stor opgave at hjælpe 
en elev, der selv tror, at hun er dårlig til matematik, til at få suc-
cesfulde matematikoplevelser. Men det er ikke som udgangspunkt 
umuligt. Samtidig vil to elever med samme ’træk’ i virkeligheden 
have mindre tilfælles, end ideen om det medfødte træk indebærer. 
Det betyder, at det, der skal til for at omforme matematikpigens be-
tingelser for at forstå matematik, ikke er de samme som dem, der 
gælder for sidekammeraten, der også synes at lide af manglende 
matematisk forståelse. Lærere må altså kende deres elever rigtig 
godt for at vide, hvordan de hjælper hver enkelt allerbedst.

Ud over at omgivelserne i form af tidligere ople-
velser og automatiske medlæringsprocesser er væsentlige kom-
ponenter i læring, så kompliceres det af noget, vi endnu ikke har 
diskuteret, nemlig hvor godt vi styrer vores opmærksomhed. Denne 
evne er afgørende for vores sproglige og boglige læring og dermed 
udgangspunktet for den undervisning, der i meget stort omfang 
netop bygger på sproglig læring.
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25

Fang  
opmærksomheden

At lære af eller om verden 

Det er ikke noget nyt, at vi altid lærer af verden. 
Vi går i skole for at lære af andre i et socialt fællesskab, og ingen 
vokser op uden at blive guidet ind i kulturelle normer. Det nye, den 
biologiske vinkel gør klart, er imidlertid vigtigheden af den konkrete 
udveksling med omgivelserne, dvs. med genstande, fænomener og 
begivenheder i nuet, hvor samtidige sansninger kobles og forstær-
ker hinandens virkning.

Læring i verden betyder altså, at læring opstår, 
når vi deltager aktivt og sanseligt i direkte kontakt med omgivel-
serne. Fokus er på mødet med den ’virkelige’ verden. Det adskiller 
sig fra den type læring, hvor verden er udskiftet med en lærer eller 
samtalepartner.

Den direkte læring er i højere grad sansebaseret, 
forekommer mere vedkommende, holder længere og har større be-
tydning for os og sætter sig derfor typisk varige spor. Den mindre 
sanselige læring, der finder sted gennem undervisning, er til gen-
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gæld en avanceret og i en forstand mere distanceret måde at lære 
på. Den er typisk sproglig og bevidst. I det første tilfælde lærer vi 
primært af verden. I det andet tilfælde lærer vi primært af et andet 
menneske om verden. 

Hvad betyder det at lære af verden, og hvorfor er 
læring gennem undervisning mere avanceret? Begge måder at lære 
på afhænger jo af, at verden er der som baggrund. Det er måden, 
hvorpå verden udøver sin indflydelse, der varierer. Der er viden, 
som vi bedst kan lære af verden, dvs. gennem sanser, handlinger 
og konkrete genstande, og der er viden, som vi bedst opnår ved at 
lære om verden, hvor det sanselige og konkrete endda forstyrrer. 
I undervisning kan det give mening, at man ikke kun understøtter 
læring af verden, men også læring om verden, fordi den viden, der 
opstår på baggrund af de to tilgange, kan noget forskelligt og for-
langer noget forskelligt af os. Forskellen på at lære af verden og 
om verden bliver tydeligere, når vi betragter den ’sorteringsmeka-
nisme’, som vores opmærksomhed udgør for os. 

Opmærksomhed kan biologisk betragtes som en 
mekanisme, der hjælper os til at gøre mødet med verden så brug-
bart som muligt, også når vi lærer af den. Mennesker er ikke kun i 
de ydre omgivelsers vold, når de lærer. 6.b flyder ikke bevidstløse 
rundt som passive modtagere af stimuli udefra og reagerer med 
læring uden at vide det. Selvom en stor del af vores læring foregår 
mere eller mindre automatisk, når vi over tid smidigt håndterer et 
manglende trappetrin eller opbygger et ubehag ved alt, der bare 
lugter af matematik, lærer vi også som resultat af bevidst og kon-
trolleret styring. Det var bl.a. opmærksomheden, der i første om-
gang bragte dig på sporet af, hvordan du skulle springe forbi det 
manglende trappetrin, og automatiseringen gav dig netop ressour-
cer til at være bevidst om noget helt andet, der ikke havde med 
trappetrinnet at gøre. 
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Selvom det pædagogisk set giver god mening at 
opdele læring i ikke-bevidst og automatisk samt bevidst og kontrol-
leret læring, så må billedet alligevel nuanceres lidt. Det står klart, 
at bilkørsel og spring på trapper kun kan lade sig gøre, fordi vi er 
opmærksomme, mens vi kører bil og springer på trapper. Vi lader 
ikke vores handlinger foregå, uden at vi selv er lidt til stede. Men 
typisk bundfælder vores tilstedevær under automatiserede hand-
linger sig kun som en bevidst erindring, hvis der undervejs sker 
noget uventet. Det står også klart, at selv når vi helt rutinepræget 
plotter X’er og Y’er i et koordinatsystem eller løser ligninger, så er 
det nødvendigt med en vis grad af opmærksomhed på opgaven. 
Det er derfor ikke bevidstheden om læringen som sådan, der er for-
skellen mellem automatisk og kontrolleret læring. Det er derimod, 
om vi selv beslutter, hvor vi retter opmærksomheden hen, så vi 
kan kontrollere, hvad der læres, eller om det er omgivelserne, der 
tiltrækker sig vores opmærksomhed.

Når vi lærer af verden, vil vores opmærksomhed 
typisk blive draget af særlige træk ved den, som f.eks. de aspekter, 
der optræder samtidig, eller farver, der signalerer fare. Når vi lærer 
om verden, skal vi typisk selv dreje vores opmærksomhed hen på 
et bestemt fænomen. Vi får ikke hjælp af verden til det. Forskellen 
er altså, om Viggo klikker ind på Facebook, fordi der kom nye opda-
teringer, mens han søger faglige oplysninger, eller om han læser ar-
tiklen færdig, fordi han har sat sig det som mål. Det sidste kræver 
en høj grad af bevidst opmærksomhedsstyring.

For at indfange skellet mellem opmærksomhed, 
der styres af omgivelserne, og opmærksomhed, der styres bevidst, 
taler man om to forskellige slags opmærksomhed. Begge typer skal 
ses som biologiske forenklingsmekanismer, der hjælper med at sor-
tere i mængden af information fra ydre og indre omgivelser. 
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Stimulusstyret opmærksomhed

Den stimulusstyrede opmærksomhed er ansvar-
lig for opfattelsen af og behandling af stimuleringer, der er poten-
tielt vigtige. Det kan f.eks. være lyden af et bilhorn, når man går 
over gaden i snak med en ven, eller lyssignalets skift fra gult til 
rødt. Her bliver opmærksomheden automatisk dirigeret i retning af 
ydre begivenheder. 

Formålet med denne form for ’bevidst automa-
tik’ er at øge opmærksomheden over for stimuleringer, som måske 
kræver øjeblikkelig handling. Den stimulusstyrede opmærksomhed 
er derfor i udgangspunktet tæt koblet til sanserne. Den er også 
koblet til indre stimuleringer som smerte, muskelaktivitet eller sult-
fornemmelser, der kan blive så kraftige, at opmærksomheden auto-
matisk rettes derhen, mens alt andet udelukkes. Pigen, der har 
matematik-ubehag, har givetvis rettet sin opmærksomhed mere 
mod ubehaget end mod de oplysninger, som matematiklæreren 
giver. Det betyder, at hun har færre bevidsthedsressourcer til at 
arbejde med opgaven end sidekammeraten, der ikke har en følelse 
af ubehag i maven. 

En del af arbejdet med at omforme hendes ube-
hag ved matematik kunne være at give hende oplevelser, der ikke 
mere giver dette ubehag. Det kunne også være at undersøge sam-
men med hende, hvornår ubehaget opstår. På den måde kan hun 
måske få en forståelse af, at det ikke er matematikken i sig selv, 
men en række uheldige associationer, som ligningerne automatisk 
udløser, der giver hende ondt i maven.
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Kontrolleret opmærksomhed

Den stimulusstyrede opmærksomhed er, hvad 
enten den angår indre eller ydre stimuli, forskellig fra den kontrol-
lerede opmærksomhed, der er under bevidst kontrol. Kontrolleret 
opmærksomhed er nemlig karakteriseret ved, at vi selv styrer den. 
Det er den kontrollerede opmærksomhed, vi bruger, når vi skal for-
stå historiske begivenheder, som ikke kan opleves direkte, når vi 
styrer uden om distraherende afbrydelser på nettet, eller når vi 
lægger tal sammen i hovedet. 

Den kontrollerede opmærksomhed er derfor i 
særlig høj kurs i skolen, hvor det meste mentale arbejde kun kan 
gennemføres, når vi koncentrerer os. Hvor fortidsmennesket nok 
har haft rigelig gavn af og brug for den stimulusstyrede opmærk-
somhed både under jagt og for selv at undgå at ende som jagtbyt-
te, har nutidens mennesker henlagt behovet for lynsnare beslut-
ninger til enten trafikken eller ekstremsport. Selvom professionen 
som skovhugger, brandmand, livredder, skadestuesygeplejerske og 
børnehavepædagog sandsynligvis trækker store veksler på den sti-
mulusstyrede opmærksomhed. 

Opgaver, der især afhænger af den kontrollerede 
opmærksomhed, er ofte koblet til opretholdelsen af forestillings-
billeder. Mentalt skal Viggo f.eks. holde fast i sin plan om at læse 
lektier for at kunne afvise trangen til at klikke på Facebook-opdate-
ringen. Hvis vi skal forstå baggrunden for Leonora Christinas fæng-
selsophold eller Knud Rasmussens Grønlandsekspeditioner, må vi 
også i et vist omfang forestille os begivenhederne. Det er mentalt 
krævende, fordi forestillingsbilledet afhænger af, om vi kan holde 
forstyrrende påvirkninger ude. Det er derfor i udpræget grad den 
kontrollerede opmærksomhed, som boglig og sproglig læring hviler 
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på, selvom læsning af tekster og billedmateriale bestemt også hvi-
ler på aktivering af den stimulusstyrede opmærksomhed. 

Forankring af viden

Læringsmæssigt er der altså stor forskel på, om 
vores opmærksomhed styres af omgivelserne og trækker os mod 
automatiske sanseoplevelser, eller om det er os selv, der bestem-
mer, hvad opmærksomheden skal bruges på. Det er også lærings-
mæssigt afgørende, om opmærksomheden er rettet mod forhold i 
omgivelserne eller i forestillingsbilledet. Hvorfor? 

Fordi undervisning, der foregår adskilt fra de fæ-
nomener og begivenheder, undervisningen handler om, trækker på 
vidensprocesser, der er såkaldt ’offline’ og dermed ikke findes i om-
givelserne her og nu. Ordene online og offline bruges til at beskrive, 
om stimuleringer fra verden er medbestemmende for, at der finder 
læring sted. Udtrykkene handler altså ikke om, hvorvidt vi er koblet 
til et elektronisk netværk eller ej. Viden er ’online’, når den bliver 
bestemt af de påvirkninger, der findes i omgivelserne her og nu. På-
virkningerne skal dog være samtidige med og en aktiv del af grun-
den til, at den pågældende viden demonstreres. Det kunne f.eks. 
være, når vi drejer os rundt i rummet for helt konkret at kunne se, 
hvor det er bedst at stille sofaen, når vi vil flytte rundt i stuen. Eller 
det kunne være, når hældningen på kurven i koordinatsystemet 
visuelt formidler en sammenhæng mellem stigningen i global tem-
peratur og mængden af CO2 i atmosfæren. Læringen bliver online, 
når vi bruger sansningen af rummet til at løse opgaven, eller når vi 
på kurven faktisk ser, at indholdet af CO2

-indholdet i atmosfæren 
hænger sammen med den globale temperaturstigning. 
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Læring ved hjælp af ydre stimuli er også i spil, når 
elever klipper bogstaver ud i karton for bedre at lære alfabetet eller 
øver mængdelære ved at fordele røde og blå pinde i to bunker. I de 
situationer udnyttes de direkte oplevelser og sansningen til bedre 
at forstå, hvad der kropsligt erfares. Sansningen af verden hjælper 
læringen ved at udgøre et materielt anker, der hele tiden minder 
os om opgaven, fastholder vores opmærksomhed og nedsætter 
antallet af delkomponenter, som vi skal holde styr på for at løse 
opgaven. 

Vi lærer alle sammen gennem online- og offline- 
vidensprocesser. Når vi taler om en genstand, kan vi bedre komme 
i tanker om, hvad vi vil sige, hvis genstanden ligger i hånden. Selve 
sansningen af genstanden medfører, at tankerne flyder mere smi-
digt, fordi sansningen på nerveniveau er en del af det grundlag, 
vi tænker med. Når Alba skriver minus i stedet for plus foran sin 
udregning, bliver hun mindet om, at hun skal tænke på en bestemt 
måde om tallet. Minustegnet kan f.eks. demonstrere, at noget 
mangler, mens plustegnet markerer noget, der er der. Minus- og 
plustegnet indgår her som en online-del af tænkningen. 

Når opmærksomheden er rettet mod omgivelser-
ne, overstiger den umiddelbare sansemængde, vi oplever, langt den 
sansning, vi overhovedet kan blive bevidste om. Det betyder bl.a., 
at sansningen her og nu er mere righoldig end den, vi kan genop-
leve i hukommelsen, når vi bevidst husker tilbage på oplevelsen. 
Hvordan har det indflydelse på læring, hvis vi sammenligner online- 
og offlinelæring? En væsentlig forskel er, at selve oplevelsen af at 
være sansende er kraftigere, når omgivelserne kaprer vores opr-
mærksomhed, end når vi fokuserer på et forestillingsbillede, vi selv 
skaber. Oplevelsen af en smuk solnedgang er en kvalitet knyttet til 
nuet. Selvom hukommelsen ’bygger’ på oplevelsen, er der masser 
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af nuets stimuleringer, der er siet fra, når vi senere vender tilbage 
til oplevelsen i tankerne. 

Den rigt sansende oplevelse i nuet er ofte frem-
med for både skole- og voksenliv, hvor vi tit prøver at bringe sans-
ningen under kontrol. Vi lærer meget tidligt at sidde stille. Vi væn-
ner os til en siddende tilværelse, der kræver ikke-bevægelse og 
udnyttelse af den kontrollerede opmærksomhed. Vi lader altså ikke 
verden hjælpe med at styre læringen ved at tilbyde materielle ank-
re, men træner i stedet vores børn i selv at skulle styre læringen. 
I begyndelsen i hjemmet og indskolingen med ydrestyrede ’ti-nu-
stille’- og ’sæt-dig-ned’-kommandoer, som bliver en form for ankre. 
Senere forventer vi, at kommandoerne er blevet til interne regler 
hos eleven, der nu har lært både at sidde stille og styre sin op-
mærksomhed selv. 

Når vi sanser omgivelserne, som f.eks. under 
læsning eller udregning af brøker, foregår det typisk, fordi vi til-
lader denne sansning. Vi forsøger derfor både at lukke mængden 
af ’forstyrrelser’ ude ved at styre os selv og ved at opholde os 
steder, der taler mindst muligt eller meget kontrolleret til sanserne. 
Klasseværelset er et klassisk eksempel. Her er fokus nemlig særligt 
på sansning af et lille udsnit af det, vi har kapacitet til, primært 
gennem hørelse og syn. 

Satsningen på kontrolleret opmærksomhed giver 
i mange tilfælde god mening, men dræner koncentrationsevnen. 
Selvom vi alle har anlæg for den kontrollerede opmærksomhed, skal 
den i høj grad trænes op til at håndtere mange timer med primært 
offlineopgaver. Det kan f.eks. forklare, hvorfor det kan være svært 
for mange elever kun at bruge tabletten til ren undervisning og ikke 
til spil på de skoler, hvor bøger er skiftet ud med skærme. 

Tabletten er et redskab, der taler naturligt til vo-
res stimulusstyrede opmærksomhed og til følelsen af adspredelse. 
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Der skal meget selvkontrol til at undlade at gå ind på Facebook, 
Instagram eller hyggespil, hvis eleven keder sig eller har en kort 
pause. Når selvkontrollen allerede er blevet (over)forbrugt, kommer 
koncentrationssvigtene og trangen til at slippe sig selv løs. Og det 
gælder jo ikke kun for elever.

Behovet for adspredelse og for at få pause fra 
den kontrollerede opmærksomhed var der længe før, tabletten blev 
introduceret i skolen. Spilleri og brugen af sociale medier i timen 
viser til gengæld, at vi let lader os aflede og måske har brug for 
perioder med læring, hvor vi kan støtte os til flere materielle ankre. 
Det er teknologien også ret velegnet til. Den lette adgang til mate-
rialer som f.eks. nyheder og viden og muligheden for at bearbejde 
materialerne ved hjælp af power point-præsentationer eller video-
film er eksempler på, at teknologien kan andet end at distrahere. 
Men med de nye muligheder følger faren for, at teknologien bruges 
som adspredelse og dermed tager pladsen fra læring.

Omgivelser og opmærksomhed

I den biologiske beskrivelse af læring er omgivel-
serne vigtige. Vi kan imidlertid adskille tre slags relationer mellem 
omgivelserne og vores opmærksomhed. I den første variant påvir-
ker omgivelserne vores læring, uden at vi er opmærksomme på og 
dermed bevidste om påvirkningen. Det sker f.eks. hos den drevne 
bilist eller den erfarne lærer, som jeg tidligere har fremhævet. Be-
mærk, at det ikke forhindrer, at hverken bilist eller lærer var bevid-
ste om særlige stimuli i omgivelserne, da de i første omgang så at 
sige tilegnede sig færdigheden. Pointen er, at vi bliver påvirkede af 
omgivelserne uden vores eget vidende.
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I den anden variant er vi bevidste om en særlig 
del af påvirkningen fra omgivelserne, men den kontrollerer samtidig 
vores opmærksomhed. Det sker f.eks., når bilisten opdager cykli-
sten med den neongrønne refleksvest frem for fodgængeren i den 
sorte frakke. Eller det sker, når vi ganske hensigtsmæssigt fokuse-
rer på tårerne i øjnene på eleven fremfor at tage det for pålydende, 
når han siger, at han ikke er ked af det. 

I den tredje variant kontrollerer vi vores opmærk-
somhed. Her beslutter vi os for at betragte skyerne på himlen eller 
tælle antallet af fingre i vejret i den demokratiske afstemning. Vi 
retter vores opmærksomhed ud på omgivelserne. Alternativt gen-
nemgår vi i hovedet alle ingredienserne til aftensmaden, eller hvad 
turistbrochuren fortalte om det lovende feriemål til næste sommer. 
I begge situationer løber vi hurtigt gennem de indrestyrede forestil-
lingsbilleder af køleskabe, indkøbssedler eller fremtidige rejsemål. 

Opmærksomhed og læringsfaser

Alle varianter af opmærksomhed er relevante for 
at lære. Det ændrer dog ikke på, at visse former er mere fremher-
skende end andre i forskellige faser af livet; den kontrollerede op-
mærksomhed kræver f.eks. en del træning. Det lille barn, der endnu 
ikke har haft mulighed for at lære at bruge sin koncentrationsevne 
gennem den kontrollerede opmærksomhed, er i højere grad styret 
af påvirkninger i nuet. 

Børn i indskolingen kan ikke bevare koncentrati-
onen så længe som børn på mellemtrinnet eller i udskolingen. De 
bliver lettere forstyrret af kammerater, der rejser sig fra bordet, 
eller af at det sner uden for vinduet, mens de skal læse deres fri-
læsningsbog. Deres koncentrationsevne er effektiv i kortere tid. De 



kan heller ikke holde så mange informationer i hovedet af gangen. 
Det betyder, at de kan have sværere ved at huske mange på hin-
anden følgende kommandoer, som f.eks. ”Tag jeres læsebøger frem 
og slå op på side 21. I skal sammen med jeres sidemakker læse det 
første afsnit og bagefter svare på spørgsmålene i jeres læsebog”, 

Her bliver sansningen i de yngre år igen vigtig, 
fordi muligheden for at kunne danne forestillingsbilleder hviler på 
sansebaserede oplevelser. Når vi begynder at huske og bliver træ-
net i at huske, er det altid med baggrund i noget, vi tidligere har 
sanset. 

Hvis vi i udgangspunktet er tilbøjelige til at lære 
fra omgivelserne, melder der sig straks to spørgsmål. Det første 
er, hvordan sproget, som vi ofte får viden gennem, faktisk forhol-
der sig til sansebaseret mønsterlæring og omgivelsernes konkrete 
påvirkning. 

Det andet er, hvorvidt læring i skolen styrkes af, 
at vi samtidig bliver udsat for direkte erfaringer med det, læringen 
handler om. Spørgsmålet er, om eleverne f.eks. klarer sig bedre til 
eksamen, når det, de skal tale om, er forankret i konkrete ople-
velser? Er det f.eks. lettere at forstå, at molekylers ladninger er 
forskellige, når man ved selvsyn kan konstatere, at de bevæger sig 
med uens hastighed i trækpapir tilsluttet strøm, som ved elektro-
forese? Er det altid en gevinst at få samtidige konkretiseringer af 
de sproglige begreber, vi lærer om, eller går noget af begrebsliggø -
relsen tabt, fordi ideerne absolut skal holdes op imod den virkelige 
verden? 
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Sproget som  
læremester

Samtalens dans 

Et spædbarn, der lærer sin krop at kende, er altid 
allerede kulturelt. F.eks. er mine – og sandsynligvis også dine – 
børn født ind i et dansk sprogfællesskab. Sproget er derfor altid 
med som baggrundstæppe, selvom spædbarnet lægger vægten 
på de konkrete sansninger og oplevelser. Forældre pludrer og taler 
ustandseligt med deres babyer, som på den måde er deltagere i 
samtalen, selvom de endnu ikke motorisk (eller forståelsesmæs-
sigt) mestrer sproget. De roller, der udfyldes under ’samtalen’ mel-
lem forælder og barn, er mangesidige. Samtalen er som en pardans. 
I de meget tidlige faser, opfattes dansen næsten ikke koreografe-
ret, for barnet skal først til at lære, hvad det indebærer at deltage 
i en samtale. Det drejer sig f.eks. om at bevare koncentrationen 
om samtalen og ikke om omgivelserne; om at holde pause, hvor 
den anden fylder ind; om at følge op på de tråde, samtalen består 
af; at forstå og være forpligtet på de uudtalte bindinger, ordud-
vekslingerne medfører. Det kræver mange års oplæring og erfaring. 
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Til gengæld er samtalen og sproget en forudsætning for, at vi får 
viden om verden, som vi ikke oplever direkte. 

Vi kan lære en del om mus og træernes blade ved 
at gå ud i verden og opleve mus og træer. Derimod er det umuligt 
at lære at løse 2.-gradsligninger ved at få stukket et sæt ligninger 
i hånden og så prøve sig frem. Og måske kan vi ligefrem lære mere 
om mus og træer, hvis vi samtidig også har begreber for dem og 
for, hvad der adskiller dem fra rotter og brombærkrat? Alligevel er 
det tilsyneladende den principielle oplevelse af verden, dvs. det 
konkrete møde med træer og mus, der giver os håndtagene til at 
forstå sproget. 

Sprogets neurale forbindelser

Hvorfor er direkte oplevelser med verden betyd-
ningsfulde for sproget? Vores sproglige kompetencer hjælper os til 
at dele verden med hinanden på en særlig måde. Den tidlige sprog-
fase er på samme måde som den kropslige udforskning med til at 
møblere verden. Forældre hjælper ligesom chimpansemor med at 
præsentere verden ved at udpege, hvad der er vigtigt. Meget tidligt 
lærer barnet, at genstande, begivenheder og oplevelser f.eks. kan 
fanges med udtryk som ’bamse’ eller fraser som ’hvor er hunden?’. 
Udtrykket ’hund’ bruges igen og igen, når hunden gør eller logrer. 
Når barnet kæler med eller kigger på hunden, bliver der sat sprog-
lige mærkater på, som gentages mange gange. På et tidspunkt 
bliver udtrykket også brugt om hunden, når den ikke lige er til at 
få øje på. Sammen med udviklingen af sproget sker der et skift fra 
oplevelsen af hunden i nuet til erindringen af hunden. Altså, bar-
net går fra at høre og bruge ’hund’ om de begivenheder, hvor den 
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levende hund indgår, til at bruge begrebet om hunden, der nu er i 
hukommelsen eller i forestillingsbilledet. 

I den første betydning bliver samtalen om hun-
den hjulpet på vej af hunden online. I den anden betydning bliver 
samtalen om hunden hjulpet på vej offline. Hunden offline er ikke 
bare erindringen om udtrykket hund. Hunden offline er nemlig båret 
af alle de sanser, oplevelser, følelser og ord, som barnet tænker på 
og lader sig inspirere af ved tanken om sin hund. Hunden offline 
bliver derfor til meget mere end forestillingen om den virkelige 
hund, selvom den også indgår. Det er grunden til, at oplevelser med 
konkrete genstande, dvs. det at lære af verden, beriger sproget. 
Med oplevelserne kommer muligheden for at give ’krop’ til sproget. 

Hemmeligheden bag skiftet fra online- til offline-
processen er, at begrebet ’hund’ på grund af de mange gentagelser 
vokser ind i den mange-sansede oplevelse. Associationen kan aflæ-
ses på det neurale (dvs. nervemæssige) niveau. Sanseaktiviteten 
forbundet med hunden, oplevelserne, følelserne og de ord og ven-
dinger, forældre og andre samtidig har brugt om hunden, kobles i 
det, der inden for biologien kaldes et neuralt korrelat. Det er den 
neurale struktur, der understøtter sprogbehandlingen, lydene og 
den sansemotoriske oplevelse, mens barnet kæler med og taler om 
hunden. Det neurale korrelat for ’hund’ understøtter derfor proces-
ser, der både er ikke-bevidste, dvs. processer, vi ikke oplever, fordi 
de ikke er centrum for vores bevidste fokus, og bevidste processer, 
som vi er opmærksomme på. 

Når vi lærer på skolebænken, er alle sanser på 
samme måde i brug. Det er klart, at vi bruger synet til f.eks. at læse 
i bogen og aflæse vores kammeraters og lærerens ansigtsudtryk, 
og hørelsen til at behandle de sproglige informationer. Oveni regi-
strerer vi også temperaturen i lokalet, den glatte tabletflade mod 
hånden, lugten af skraldespanden i hjørnet og følelsen af tørst. 
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De mange-sansede input både rammer og indrammer vores læring. 
Det, vi læser og hører, farves af det, vi lugter og oplever fra krop-
pen. Hvis Peter er sulten, når han læser historien om Den lille Rødn-
hætte, vil han have mere sympati for ulven, end hvis han var mæt.

 Det tidlige sprog kobles altså til sanser, oplevel-
ser, følelser og ’påstande’, fordi situationerne, hvor begrebet hund 
bruges, ligner hinanden mere, end de ligner andre situationer. Lig-
heden, der vækker nervecelle-aktiviteten, opstår som et resultat af 
nervecellernes medfødte følsomhed, som er endnu et eksempel på, 
at vi har en medfødt følsomhed over for aspekter af verden. 

Når du sanser en cykel, aktiveres et utal af ner-
veceller, en slags ’detektorer’, der er følsomme over for forskellige 
aspekter ved cyklen. Nogle af dem svarer til de forskellige sanser. 
Vi kan både skelne visuelle nerveceller, der bliver aktiveret af kan-
ter og overflader, og visuelle nerveceller, der reagerer på farve eller 
formen på cyklen. Atter andre celler bliver stimuleret af den særlige 
bevægelse, som kun cykler optræder med i synsfeltet. Der er til-
svarende aktiveringer i andre sanser, der f.eks. registrerer, hvordan 
cyklen lyder eller føles, når du rører ved den eller sidder på sadlen. 
Der er også aktivitet i det motoriske system, som både understøt-
ter og registrerer, hvordan kroppen og musklerne udfører handlin-
ger på cyklen. Ikke mindst er der celler, der registrerer værdien af 
oplevelsen. Det vil sige, om du oplever det behageligt at sidde på 
sadlen, om det er sjovt at cykle, eller om farven f.eks. opleves som 
æstetisk interessant. 

Vores nerveceller giver os altså meget konkrete 
beviser på, at møder med verden giver svingninger. Svingninger 
som vores tidlige sprog er knyttet til, og som er grunden til, at vi 
kan bruge sproget, som vi gør. Det er de samtidige aktiveringer, der 
går på tværs af sansninger og bevidste oplevelser, der giver mulig-
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hed for neurale koblinger, som bliver tilbage, selv efter at sansnin-
gen af cyklen er stoppet. 

Stimulerende ord 

Når sproget for konkrete fænomener, begivenhe-
der og genstande er blevet etableret i sådanne nerveforbindelser, 
er det muligt at aktivere og gen-opleve de sansninger, ordene er 
koblet til. Sansningerne genopstår helt eller delvist, når det neurale 
korrelat for dem aktiveres.

Jeg kan f.eks. nøjes med blot at skrive ordet glas. 
Mere behøver jeg ikke at gøre for at vække din krops tidligere op-
levelser med glas. Det gælder både synet og følelsen af et glas i 
hånden. F.eks. et vinglas. Du kan sikkert uden problemer høre lyden 
af glasset, der slår mod køkkenvasken for dit indre øre, du kan 
mærke dets vægt og størrelse i hånden, og måske kan du endda 
genkalde dig vinens smag og lugt. Det samme ord gen-aktiverer 
endda muskelspændingen og det selvsamme greb, der i en virkelig 
handling ville føre glasset op til munden. 

Alligevel er det vigtigt at huske, at sproget og 
sprogets virkemiddel ikke kan genskabe alle facetter af oplevelser. 
Sprog og ord fremmaner altid kun en svag afglans af virkelige op-
levelser. 

 Nogle ord har særligt gode muligheder for at 
vokse ind i vores neurale korrelater. Det gælder f.eks. ord som ’cy-
kel’, ’banan’, ’bamse’ og ’hund’, der i den tidlige sprogfase hjalp os 
med at kategorisere verden. Den slags ord gen-skaber nemlig alle 
de forskellige stimuleringer, der opstod i de konkrete oplevelser. 
Det samme gælder emotionelle ord, som i en særlig grad er værdim-
ladede. Ord som ’drama’, ’uhygge’ eller ’venskab’ er følelsesladede, 
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bl.a. fordi de er blevet koblet til følelsesladede situationer, som bli-
ver aktiveret, når udtrykkene bruges. Det er dog vigtigt at huske, at 
ordene, vi kobler til de situationer, som nervecellerne er følsomme 
over for, afhænger af kultur. Sammensatheden bag, hvad vi lægger 
i ord, bliver tydelig i klasser med elever fra mange forskellige kultu-
rer. Grise, hunde og tørklæder forbindes med helt andre betydning-
er og begivenheder, når man har jødisk eller tyrkisk baggrund frem 
for dansk. Det samme gælder f.eks. ’juletræ’, ’rødkål’ og ’Bro, bro 
brille’. 

 

Ægget kommer før hønen

Når små børn forlader onlinelæring, hvor de mest 
er optaget af nu’et, til fordel for offlinelæring, hvor de er optaget 
af en parallelverden, f.eks. en fantasiverden eller fremtiden (min 
næste fødselsdag; til jul; i sommerferien), skyldes det bl.a. sprogets 
evne til at skabe oplevelser uafhængigt af omverdenen. Det er an-
strengende mentalt at arbejde offline. I onlinearbejdet får tankepro-
cesserne hjælp af materielle ankre i omgivelserne. I offlinearbejdet 
må den parallelle verden opbygges af barnet selv. 

Fastholdelse af forestillingen kræver udvikling af 
de mentale funktioner, som kaldes de eksekutive funktioner. Dem 
bruger vi, når vi f.eks. vil planlægge opgaver, korrigere fejl eller træf-
fe beslutninger. Når vi forestiller os historiske begivenheder eller 
lægger tal sammen uden brug af papir, er det ikke blot med hjælp 
fra den kontrollerede opmærksomhed, men også fra de eksekutive 
funktioner. Offlineopgaver kan kun løses, hvis man hele tiden holder 
sig selv på sporet ved at holde forstyrrende stimuli og tanker ude. 
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Forestil dig, at du netop har indsamlet et nylagt 
æg fra hønsegården og holder det varsomt i din hånd. Hvad sker 
der med ægget, hvis du møder en ven, der spørger til din familie 
eller din sommerferie, så du må tænke dig om? Taber du det, fordi 
du mister koncentrationen om, hvad du bærer i hånden? Nej vel? 
Selvom du bliver distraheret, fortæller ægget dig ved sin tyngde 
og glatte form i håndfladen, at det stadig er der. Forestil dig nu, at 
du tænker dig til, at du har indsamlet et æg, fragter det i hånden, 
men på vejen bliver stoppet af en ven, der vil snakke. Forestil dig, 
hvordan han spørger til dine sommerferieplaner og du svarer udfør-
ligt. Hvor er ægget? Det er formentlig ikke i dit forestillingsbillede, 
mens dine svar er allermest intense. Så i forestillingsbilledet har du 
faktisk tabt det. 

 Børn, der skal lære klokken, viser samme tegn 
på vanskeligheder ved at holde flere ting i hovedet ad gangen. Det 
er meget nemmere at få klokkeslættene sprogligt rigtige, hvis man 
samtidig får lov at rykke rundt på viserne. Når viserne findes ma-
terielt, behøver de ikke også at blive fastholdt i forestillingen. Det 
virkelige æg i hånden gør opmærksom på sig selv ved at påvirke 
håndfladen med sin runding, varme, glathed og tyngde. Kroppen 
anerkender ægget ved de spændte muskler i hånden, der i sin form 
skærmer det mod påvirkninger udefra. På samme måde påvirker de 
virkelige visere hånden, der vrikker dem rundt for at finde den helt 
rigtige vinkel. 

Sprogbeherskelse

Med øvelse bliver sproget noget i sig selv, der 
ikke nødvendigvis fremkalder en masse følelser eller sansninger. 
Brugbarheden af sproget ligger jo netop i, at vi kan holde verden på 



afstand med det. Det skal forstås på den måde, at sprogbrug kan 
hjælpe med at holde verden ud i armslængde, bl.a. ved at hjælpe os 
til at perspektivere og forholde os til følelser. Det er en af grundene 
til, at det er meget vigtigt for børn at blive gode sprogbeherskere 
og ikke kun gode sansevæsner. 

Forskere har vist, at når mennesker rammes af 
f.eks. kærestesorg eller uvenskab, vil de persontyper, der har en til-
bøjelighed til at gentage oplevelserne, have meget sværere ved at 
håndtere konflikten og sorgen efterfølgende end de persontyper, 
der betragter uvenskabet fra et perspektiv uden for oplevelsen. 
Det vil sige, at personer, der kan forholde sig begrebsligt til deres 
egen historie og dermed ikke bare er i deres følelsers vold, har 
bedre mulighed for at bearbejde oplevelsen, så den ikke fastholder 
dem i følelsen af frustration. Ord er her med til at huske os på flere 
perspektiver, end følelser kan levere. Følelser er jo i sagens natur 
altid ens egne. Og når vi betragter en situation fra vores følelser, 
bliver perspektivet tilsvarende bundet til vores oplevelse og der-
med indsnævret til at være netop det. Hvis vi derimod forsøger at 
betragte en situation ud fra andet end vores følelser, får vi mulig-
heden for flere perspektiver på en gang, som ikke kun repræsen-
terer vores eget synspunkt. Det betyder, at vi bedre kan opnå et 
neutralt standpunkt.
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Fra sans til  
samling

Sammenfiltrede sansninger

Når vi lærer, er både online- og offlinelæring som 
oftest i brug samtidig. Vi veksler konstant mellem det, der sker i 
nu’et, de ydre og indre sansninger, og det, vi associerer til eller 
husker, som kun findes i vores forestilling. I hvert øjeblik af vores 
vågne liv, hvor vi handler, tænker og føler, kombinerer vi processer 
fra tre forskellige kilder: de ydre påvirkninger, de indre og vores 
forestillingsevne. 

Den mange-sansende stimulering refererer til om-
givelserne uden for os, og det er den, vi især lader os styre af som 
små. Her bliver vi påvirket af lys, vibrationer, tryk, temperatur og 
kemiske stoffer, som vi omsætter til synsoplevelser, hørelse, smag, 
lugt og oplevelse af berøringer. Samtidig har vi indre mange-sanse-
de oplevelser, der refererer til vores ’indre miljø’, f.eks. smerteop-
levelser, sultoplevelser, oplevelser af generthed, glæde eller vrede. 
De indre påvirkninger kan også være markante hos det lille barn, 
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der f.eks. skriger af vrede, når et par meget lidt forhandlingsvillige 
voksne nægter at tilfredsstille den søde tand. 

I klasseværelset er det sandsynligvis de indre sti-
muli, der får taletid. Det skyldes, at antallet af ydre påvirkninger er  
væsentligt nedbragt, og eleverne ofte sidder, så de ikke har direkte 
kig til verden udenfor. Når Ivan sidder på stolen og har svært ved 
at samle sig om undervisningen, er det sulten, trangen til at tisse, 
smerten i ryggen eller følelsen af kedsomhed, der får overtaget. 
Når vi afskæres fra påvirkninger fra omgivelserne, f.eks. fuglen, 
der kvidrer, blæsten, der får bladene til at rasle, eller bilen, der 
bremser hårdt op, bliver vi overladt til de indre kropsfornemmelser. 
Nu er det dem, der trækker i vores opmærksomhed og sætter den 
kontrollerede opmærksomhed på en hård prøve ved at forsøge at 
udkonkurrere det, vi skal koncentrere os om. 

Vi kan ikke være bevidste om alle samtidige på-
virkninger, og typisk vil de stimuleringer, der trænger sig mest på, 
tiltrække sig vores opmærksomhed. Men klasseværelsesundervis-
ning, der især foregår sprogligt suppleret af syns- og lydoplevelser, 
kræver, at vi bruger den kontrollerede opmærksomhed og de ekse-
kutive funktioner til at koncentrere os om det, der er i hukommel-
sen. 

Hvis dine elever pludselig får ondt i maven, eller 
det gør voldsomt ondt i hælen, kan der være gode biologiske argu-
menter for at variere undervisningen. Det vil i mange tilfælde få 
smerterne til at forsvinde og muliggøre, at deres opmærksomhed 
igen kan blive ’fodret’ med onlinelæring med hjælp fra konkrete 
materielle ankre. 
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Når vi lærer mest online

Når udeklasse- og matematiklærer Lasse Bak Sø-
rensen, der sammen med Anne Mette Kaa Petersen var lærerne 
bag et udeskoleprojekt på Rødkilde Skole, underviser sine elever i 
rumfang på stranden, får eleverne først lov til at tegne forskellige 
arter hvaler med pinde i sandet. Formålet er at skabe særligt mani-
ge relevante stimuleringer for eleverne, så de både er motiverede 
og lærer matematik med alle sanser. Når hvalerne er tegnet, skal 
eleverne ned at ligge i forlængelse af hinanden, indtil de fylder 
omridset ud og hvalens todimensionelle størrelse derved bliver 
anskueliggjort. Undervisningen giver både online- og offlinelæring, 
fordi omgivelserne aktivt indgår i læringen, der samtidig kræver, at 
eleverne kan bruge deres teoretiske viden.

Omridsene med kammeraterne i og deres om-
trentlige længde fungerer i eksemplet som materielle ankre, der 
stimulerer fastholdelsen af, hvad der skal udregnes for at finde 
rumfanget. Sansningen på stranden trænger sig på som særligt 
betydningsfuld og fortrænger ikke-relevante tanker. Lasse Bak Sø-
rensen bruger altså elevernes stimulusstyrede opmærksomhed, 
der villigt retter sig mod konkrete fænomener. De konkrete fæno-
mener tilbyder sig ikke bare som mål for opmærksomheden. Der 
åbnes også lettere for umiddelbart samvær om et fælles emne med 
andre, fordi ting opfører sig anderledes i verden end i tankerne ved 
at sætte sig spor. Omridsene af hvalerne med eleverne indeni har 
en konkret udstrækning i tid og rum. Eleverne kan derfor håndtere 
dem på forskellige måder. De kan f.eks. kopiere omridsene og få 
dem til at indgå i nye forbindelser, når de sammenligner hvalernes 
indbyrdes størrelse, og ikke mindst kan de dele dem og oplevelsen 
med hinanden.
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Totalsansningen af havet, der bruser, mågernes 
klatter i sandet, det knastørre tang, lyset i skumsprøjtet og salt-
smagen fra vandet, de kolde hænder og håret, der står op i vinden 
som en glorie, er kropslige komponenter, der ikke kan fortrænges til 
det ubevidste. Det er disse sansninger, der bliver følgesvend for læ-
ringen om rumfang og for oplevelsen af størrelsen på de mange for-
skellige hvalarter. Når eleverne med følelsen af det hårde sand mod 
ryggen ligger udstrakt og mærker en kammerats fødder mod deres 
hoved og tanglugten i næsen, er det ikke sult, kærlighedssorger 
eller smerter i ryggen, de fokuserer mest på. 

Læringen rummer dog også offlinelæring. Når 
eleverne skal omregne fra todimensionalitet til tredimensionalitet, 
skal de anslå, hvor mange elever der ca. skal til i retningen, der 
går vinkelret på deres tegning. De skal bruge deres kontrollerede 
opmærksomhed, når de lægger en plan for udregningerne, når de 
gennemfører dem, og ikke mindst når de skal fortrænge lysten til 
at kaste clipboardet fra sig og slå smut i stedet, fordi fastholdelse 
af de nødvendige forestillingsbilleder skal selv-genereres, mens bøl-
gerne frister, fordi de bare er bølger. 

Når vi lærer mest offline

Det er et stort mentalt arbejde at lære og forstå 
nye informationer uden hjælp fra materielle ankre. Når vi hører om 
bruttonationalproduktet eller det periodiske system, skal vi abstra-
here og altså fjerne os fra den konkrete virkelighed, vi er i. Læreren 
leverer informationerne sprogligt, og eleverne må bruge deres foref-
stillinger baseret på sproget til at holde fast i det, sproget refererer 
til. Meget af den læring, eleverne møder i undervisning og på ud-
dannelser, taler ikke direkte til deres sanser. Det betyder, at det er 
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sprogets evne til at skabe forestillingsbilleder, og barnets eller den 
unges evne til at holde fast i dem, der spiller den største rolle. Når 
vi hører om det indiske demokrati og indernes forskellige religioner, 
afhænger læringen af fortællerens formidlingsevner. 

Læring gennem sanser er altid allerede født med 
mening. Sansningerne giver automatisk oplevelsen af, om noget 
er rart eller ubehageligt, om det skal opsøges eller undgås. Læring 
gennem sanser suppleres naturligvis stadig af de øvrige kilder, men 
selv supplementet fra hukommelsen vil være et supplement, der in-
volverer sanseaktiviteten i hukommelsen. Når man som voksen får 
øje eller hånd på en madkasse, der ligner den fra ens egen skoletid, 
vækker det ikke kun minder om årene på skolebænken, men netop 
også om lugten fra madkassen, når den havde stået udenfor på en 
varm sommerdag, eller om lyden af det knitrende madpapir, der sad 
for godt fast i agurken, som måtte skrabes af. Vi kan ikke få helt 
samme slags ’mening’ med den abstrakte viden om kongerækker 
eller politiske ideologier, medmindre den kan kobles til noget, der 
giver mening for os, fordi vi har haft føling med det på egen krop. 
Det er meget nemmere for Viggo og Jens at huske, at Christian 4. 
byggede Rundetårn, når de har drønet op og ned ad tårnets indre 
spiral et par gange – og at forstå, at det faktisk ikke var ham per-
sonligt, men en masse arbejdere, der gjorde det.

Når vi ikke kan støtte os til relevant viden i om-
givelserne, fordi vi lærer offline, opstår mening ud fra den måde, 
læreren forklarer på. Det bliver sprogets evne til at formidle og 
indfange mening, i hænderne på læreren, der udgør det materielle 
anker, som eleven skal bruge til at opnå betydning. Derfor supple-
rer mange lærere deres ’fortællinger’ med film eller genstande, som 
netop kan hjælpe med at skabe kontakt til noget, der giver umid-
delbar mening. Alligevel kan det være en gave at få lov til bare at 
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lytte. Der er på samme måde forskellige fornøjelser forbundet med 
at læse en bog og få den læst op af en anden.

Sansning sætter spor

Det er en hård opgave for lærere at skulle lære 
fra sig gennem offlinelæring, fordi sansninger er med til at give 
’indhold’ til tænkning. Når sansningen er relevant for læringen, gi-
ver den i konkret forstand indhold til hukommelsen. Det understøt-
tes af undersøgelser inden for såkaldte misinformations-studier. 
I sådanne undersøgelser ’plantes’, gennem samtaler, information 
om forholdsvis harmløse begivenheder. Det kunne f.eks. være, at 
forsøgspersonen blev væk som femårig i et indkøbscenter, men 
senere reddet af en ældre medborger og lykkeligt genforenet med 
familien. Forsøgspersonens familiemedlemmer hjælper både med 
at levere historier om begivenheder, der har fundet sted og med 
oplysninger, så forskerne kan konstruere en sandsynlig, men aldrig 
indtruffet begivenhed. I en række interviews bliver forsøgsperso-
nen bedt om at erindre og fortælle, om de tre virkelige og den ene 
konstruerede begivenhed, som forskerne altså foregiver, er sket. I 
et ud af fire tilfælde vil forsøgspersonerne efterhånden kunne ’hu-
ske’ begivenheden og selv begynde at levere nye detaljer. 

Undersøger forskere derefter hjerneaktiviteten 
hos forsøgspersonerne med ’falske’ erindringer, optræder der en 
systematisk forskel. Virkelige episoder er til forskel fra de falske 
koblet til aktivitet i de områder af hjernen, der understøtter sans-
ning og oplevelser. Forskerne kan faktisk ud fra hjerneaktiviteten 
påvise, hvilke episoder der har fundet sted, og hvilke der ikke har. 

Hvad fortæller det om viden? Først og fremmest 
er det interessant, at forsøgspersonerne, der selv ’husker’ de fal-



ske episoder, har langt mindre detaljerigdom i deres ’erindring’ og 
selv rapporterer, at de har sværere ved at huske episoden. Samti-
dig giver skanningerne en ide om, hvordan vi lagrer og oplever viden 
med og uden sansning. Onlineviden bygger på mange sanseerfarin-
ger og viden, vi ikke er bevidste om. Viden, vi kun opnår gennem 
sprog, som f.eks. falske historier, bygger på færre – og ovenikøbet 
ikke-relevante – sanseerfaringer. Det giver os større frihed til at ud-
forme vores tanker, når vi ikke er optaget af ydre stimuli, men alene 
styres af forestillingen. Vi kan nok med nogen møje lære os den 
viden, der kommer fra sanserne, men det kræver mange samtaler, 
og vi har efterfølgende sværere ved at genfortælle oplevelsen og 
alle dens detaljer.

Vi kan nemlig få meget viden om sansninger fra 
andre, selvom vi ikke selv har haft oplevelsen, men vi kan også af 
og til afsløre dem, der kun kender til oplevelser ved at have hørt 
eller læst om dem. Hvad bruger du til at afsløre, om en elev lyver 
for dig? Hvordan fanger du ham eller hende på forklaringerne? Er 
det gennem hans manglende sans for detaljer? Eller fordi der er 
logiske kortslutninger i den historie, han fortæller? Eller er det må-
ske kropssproget og den måde, øjnene f.eks. flakker lidt, når du 
søger kontakt. Ubevidst bruger vi færre personlige stedord i vores 
beretninger, når vi lyver, end når vi fortæller en sand historie. Vi 
henviser sjældnere sprogligt til os selv, når vi ikke har haft oplevel-
serne i virkeligheden. Det gælder dog ikke for personer med falske 
erindringer, som faktisk har indlevet sig i de historier, de beretter 
om.
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Følelsernes spejl

Kunsten at forstå den anden

Det er langtfra al vores viden, som har sansbare 
kvaliteter. Det så vi bl.a. med abstraktionerne. Det gør det derfor 
heller ikke muligt at lade børn opleve først og fremmest gennem 
sansning. Det er heller ikke altid, at den sansebaserede læring gi-
ver tilstrækkelig viden. Et af de områder, der i høj grad kræver sam-
talepartnerens sproglige bidrag, er vores evne til at forstå andres 
perspektiv. Øvelsen med at se bort fra sit eget synspunkt og give 
plads til en andens har på mange måder offlinekarakter.

 Forestil dig, at to elever kommer op at slås. De 
hævder begge, at den anden er skyld i balladen. Det viser sig, at 
Anton, der slog først, troede, at Bertil havde brudt en aftale, fordi 
Bertil lod som om, han brød den. Bertil slår igen, fordi han synes, 
Antons reaktion er helt uacceptabel. Både Anton og Bertil er me-
get oprørte. Når du taler med dem, afbryder de konstant hinanden, 
fordi udlægningen ikke passer med deres individuelle versioner af 
historien. Det kræver både taktisk snilde og overblik at bevare roen, 
selvom du nemt kan se sagen fra begge sider. Men der er normalt 
ikke meget fremtid i, at du fremsætter dit syn i så generelle ven-
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dinger som ”I har faktisk begge to lige meget ret”. Når du vender 
ryggen til, ligger de to drenge filtret sammen på gulvet igen. Pro-
blemet er, at deres stærke oplevelse af situationen er ’belastet’ af 
hver deres lod i den. De tænker ikke generelt, men har hver især 
en gennemtrængende oplevelse af, hvad der skete, på baggrund af 
hvordan det føltes. 

Når Anton skal forstå, hvad der foregik i Bertil, 
må han tilsidesætte sin egen oplevelse. Han skal bruge sin kontrol-
lerede opmærksomhed og forestillingsevne på at fremmane, hvad 
der var Bertils hensigt. Anton må bygge på den sproglige viden og 
på din formidling, mens han trænger den fortolkning i baggrunden, 
som er opstået nedefra og op sammen med hans vrede og ved 
stimuleringer udefra.

Øvelsen er ikke nem. Uanset hvor gode drengene 
er til at sætte sig ind i, hvad kammeraten oplevede, så vil de aldrig 
kunne opleve præcis det samme. Problemet gælder mentale tilstan-
de lige fra sorg og glæde, nervøsitet og usikkerhed til rygsmerter 
og sult. Vores følelser og vores mentale tilstande er grundlæggen-
de kun vores egne. Det er væsensforskelligt fra genstande eller 
konkrete fysiske fænomener, hvor alle har lige adgang til at opleve 
genstanden og derfor kan komme til en form for fælles forståelse. 
Antons oplevelse af, at Bertil snyder ham, er Antons alene. Den 
særlige følelse af ensomhed, smerte og vrede, som forestillingen 
om Bertils bedrag udgør, findes kun i ham. 

Derfor er pædagogen eller læreren meget vigtig. 
Som pædagog eller lærer kan du og Bertil kun lytte til Antons op-
lysninger om, hvordan det føltes, og så gribe i egen erindring om, 
hvordan det føles at blive snydt. Hvis et barn ikke bliver trænet i at 
se bort fra sig selv og sine onlinefornemmelser og i stedet fokuse-
re på forestillingen om at blive snydt, dvs. offlinefornemmelser, får 
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det ikke adgang til, hvad det betyder, at andre har perspektiver, der 
er forskellige fra ens eget. 

Børn, der taler med deres forældre om følelser 
og mentale tilstande, er langt bedre til at forstå andres tanker og 
adfærd. Den viden har forskere bl.a. erhvervet sig fra en række 
forsøg, hvor de bad mødre om at ’læse’ højt fra en billedbog. Bogen 
handlede om en hund og en baby, der laver ballade, mens historie-
moderen er på indkøb. Højtlæsningen er altså baseret på en for-
tælling, som udtrykker forsøgsmoderens egen fortolkning af, hvad 
der foregår på billederne. Børn af de mødre, der fortæller historien 
ud fra, hvad figurerne tænker og føler, og sætter ord på figurernes 
oplevelser af hinanden, er langt bedre til at sætte sig i andres sted, 
end børn af mødre, der ikke fortæller historien ud fra den mentale 
vinkel. Forskerne konkluderede, at børn, der ikke bliver inddraget i 
samtaler om mentale forhold, ikke bliver trænet i at forstå, hvordan 
relationer med andre levende væsner er bestemt af parternes for-
skellige perspektiver. 

Forståelsen af mentale tilstande er på den vis 
asymmetrisk. Oplevelsen af snyd og ensomhed opleves indefra. 
Hvem vurderer, om man er ensom? Typisk vil omgivelserne se på 
antallet af venner og deltagelse i fællesskaber og graden af tilsyne-
ladende tilfredshed. At forstå andres ensomhed er ikke at pege på 
noget målbart, men at trække egen-oplevelsen af ensomhed frem 
og sætte den i forbindelse med den ensomme. Evnen til at se bort 
fra sit eget perspektiv, mens man lægger vægt på andres, er også 
en optræning i at bruge ord som hjælp til ikke at lade sig overvælde 
af sine egne følelser. Det betyder ikke, at vi bliver mere forstående 
mennesker, når vi undertrykker vores eget indre liv. Men blot at vi 
kan forstå os selv i et større perspektiv. 
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Samtalen og det materielle anker

De mentale oplevelser er abstrakte fænomener, 
som vi må lære om gennem sproget. Selvom vi selv kan opleve 
nervøsitet, glæde, angst osv., så er det gennem andres vejledning, 
at vi får koblet vores egen oplevelse med andres. Hvis man ikke 
selv kan få en direkte oplevelse med det, som det abstrakte begreb 
dækker over, er man afhængig af, at lærere (eller forældre) forklarer 
og formidler, hvornår begrebet kan bruges. 

Løsningen er at udnytte sproglige metaforer eller 
billeder, der giver mening for eleven. De er typisk selvoplevede og 
derfor lette at forankre i verden. Lærerens opgave bliver her at 
pege på nogle oplevelser, eleven selv har haft, der kan træde ind, 
som om det var en konkret genstand, eleven selv kunne sanse. 
Hvis man f.eks. skal forklare, hvordan en mælkebøtte udnytter 
kapillærkræfter til at trække væske op i stilken, kan man f.eks. min-
de barnet om, hvordan væskesøjlen står i et sugerør. Hvis læreren 
får eleven til i fantasien at ’zoome’ ind på, hvordan væsken ’bøjer’ 
opad i siderne på et halvgennemsigtigt sugerør, har han eller hun 
lånt en erfaring fra et konkret sted i hverdagen til at kaste lys på 
noget ’abstrakt’. 

For at få et barn til at forstå andres smerte gør vi 
det ofte ved at dreje barnets opmærksomhed over på en situation, 
hvor han eller hun selv har følt smerte. Derved er den abstrakte vi-
den stadig forankret i kropslig, konkret erfaring. For at opnå læring 
om abstrakte fænomener gennem samtale, låner vi altså fra tidlige-
re oplevelser, som vi trækker frem i hukommelsen og kobler til det 
nye begreb. På den måde kan samtale hjælpe os med at etablere 
vores egne, indre materielle ankre.
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Sproget som pegepind

Sproget hjælper naturligvis også med at sortere, 
når vi lærer online. Fysiklæreren med bunsenbrænderen og væsken 
i kolben udnytter, at den mange-sansede kropslige forankring kob-
les til den teoretiske fremstilling, som ad den vej får mere kød. Alle 
os, der har stået ved stinkskabet med sikkerhedsbriller og gummi-
handsker og titreret den ene væske efter den anden, har naturlig-
vis lært om sikkerhedsforhold i kemilokalet, men har også fået et 
hukommelsesforstærkende syn for sagn. Oplevelsen af pipettering 
og den bratte farveforandring med bare en dråbe til forskel ligger 
dybt pga. det uventede. 

Sproget hjælper på samme måde med at trække 
bestemte oplevelser fra forestillingerne frem og dermed udpege, 
hvad vi skal gen-opleve. Når vi får at vide, at Tyrannosaurus rex er 
som en varan eller et firben, der når op til 2. etage med smag for 
kød som en tiger, er det sproglige metaforer, der får os til at gen-
erindre. Vi husker sansninger af firben eller kamæleoner fra f.eks. 
zoologisk have, vi ser 2. etage for os og får dem koblet til ideen om 
T. rex, som ellers ikke ville føles på nogen måde, fordi der ikke var 
nogen konkret oplevelse indblandet i første omgang. 

Når vi lærer gennem ord, er samtalens funktion 
at få den, der skal lære, til at fokusere på bestemte dele af de fore-
stillinger, ordene stimulerer. Fokus er både på, hvilke konsekvenser 
indholdet af forestillingsbilledet har, og fornemmelsen af forestil-
lingsbilledet, hvis det var virkeligt. Når elever skal forestille sig T. 
rex, er det let at associere til Jurassic Park- og Jurassic World-fil-
mene og deres historier. Selvom animationerne er ret fantastiske, 
kan man faktisk gøre det bedre selv med de rette informationer og 
tiden til at indleve sig i dem. Den drevne underviser ved, at det ikke 
er let, fordi man som lærer både skal kunne overskue, hvad eleven 
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måske forestiller sig på baggrund af oplysningerne, og hvad hun 
burde forestille sig, så forståelsen ikke går galt i byen. 

Af og til får eleven dannet fejlagtige eller halve 
forestillinger. Andre gange er forståelsen afhængig af, at flere fore-
stillingsbilleder skal kombineres på en bestemt måde. Lærerens 
opgave er at få eleven til at fokusere på de rigtige billeder på den 
rigtige måde og med et følelsesmæssigt udbytte. Det er ikke nemt, 
for der er mange måder, hvorpå forestillingsbillederne kan blive for-
kerte. Måske tænker eleven ikke på væskens klæbning til siden af 
røret, når kapillærkræfterne forklares, men på den røde sodavand, 
som sugerøret stod i. Fejlene afsløres kun, når eleven sprogligt 
bruger sin viden, og det kan være hårdt arbejde at afsløre alle de 
fælder, som forestillingsbilledet kan falde i. 

Samtalen er altså nødvendig, når det, der skal 
læres, ikke kan påvirke sanserne på samme måde, som konkrete 
genstande i de tidlige leveår. Gennem samtalen træner børn, hvor-
dan de får fat i forestillinger og fornemmelser, som de skal bruge til 
at lære offline. Samtalen, hvor børn lærer offline, som jo i høj grad 
foregår, mens de lytter, træner altså også deres evne til at fasthol-
de forestillingsbilleder og ignorere forstyrrelser udefra. 

Det er også en af grundene til, at vi måske ikke 
altid bør have ekstra hjælp fra vores mange sanser. Vi bør måske 
alle sammen en gang imellem tvinges til at fastholde forestillings-
billeder uden hjælp fra parallelle materielle ankre, fordi det er en 
let måde at styrke vores fantasi og mentale vedholdenhed på. Vi 
bør måske alle af og til bruge tiden på at lytte til en lydbog i stedet 
for at se filmatiseringen, fordi det hjælper os til at fastholde den 
opmærksomhed, vi skal bruge, når vi lærer abstrakt.
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Når koncentrationen svigter

Du har forberedt din historieundervisning grun-
digt. Ikke mindst leveret et par spektakulære sidehistorier, så ele-
verne sidder med øjne på stilke. Alligevel opstår der uro. Nogle kig-
ger ud ad vinduet, andre hviler trætte hovedet i hånden. Enkelte på 
bageste række smider papirkugler efter pigerne foran, lige netop 
som du når klimaks, hvor skarpretteren skiller hovedet fra kroppen. 
”Ja, ok, det er måske torsdag eftermiddag, men alligevel”, tænker 
du. Så du bliver noget irriteret og mister faktisk den gnist, du hav-
de, da du gik ind til timen. Du ender med at udlevere nogle spørgs-
målsark, bare for at få dem lidt ud af starthullerne. 

  Det er klart, at for dig er det dybt utilfreds-
stillende, at eleverne faktisk ikke er læringsparate. Spørgsmålet er 
imidlertid, om idealet om maksimal læring i alle timer er opnåeligt? 
Skolen er indrettet efter, at den kontrollerede opmærksomhed kan 
tappes ubegrænset. Men koncentrationsevne er som god chokola-
de. Den optræder i små doser og skal derfor både påskønnes og 
værnes om. Der er en grund til, at børn og voksne ikke har let ved 
at lære at sidde stille og ’modtage’ undervisning. Vores læringssy-
stem er nemlig først og fremmest bygget til, at det, der er vigtigt 
at lære, også er interessant. 

Det, der for et menneske er umiddelbart inte-
ressant, og som straks fanger vores opmærksomhed, falder sjæl-
dent sammen med det, nutidsmennesket skal lære. Interessante 
ting tæller derimod mærkelige ting, ting, der bevæger sig, vilde 
dyr, skinnende ting, smukke ting, ting af metal, ord, eksplosioner, 
blod osv. Vores opmærksomhed skifter, biologisk set fornuftigt 
nok, mellem at være stimulusstyret og kontrolleret. Det ville være 
mangel på tilpasning, hvis vi lod os fange uhæmmet i kontrolleret 
opmærksomhed. Det ville betyde, at vi kunne forfølge indre forestil-



linger uden at være det mindste opmærksomme på omgivelserne 
og dermed i sidste ende mangle livsvigtige oplysninger om farer 
eller fænomener, der havde betydning for os. Folk, der kan lade 
sig opsluge fuldstændigt i timer og dage, fungerer ofte dårligt på 
andre områder. Så når børn ikke kan holde koncentrationen, er det 
et sundhedstegn og en naturlig reaktion på at sikre sig mod mental 
udmatning.

I de sidste årtier er oplevelsen af grønne omgi-
velser blevet sat i relation til nedsat stress og styrkelse af kon-
centrationsevnen. Patienter kommer sig f.eks. hurtigere, hvis de 
har udsigt til grønne omgivelser fra deres hospitalsvindue, ligesom 
forsøgspersoner bedre kan koncentrere sig om en opgave, hvis de 
lige inden har opholdt sig i en park i stedet for et larmende trafik-
kryds. Forskere har endda målt lignende virkninger hos mennesker, 
der bor ud til grønne omgivelser i forhold til beboere med udsyn 
til store lejlighedskomplekser. Ser du på bare et enkelt træ uden 
for vinduet, har du færre symptomer på stress, end hvis du intet 
træ har. Måske kan du overveje at lade eleverne få en tur ud på de 
grønne arealer, inden du fortsætter historietimen?

Nogle gange er dine elever sikkert mere næsvise 
sidst på dagen. Det er ikke så underligt. Når koncentrationen svigk-
ter, er der stor sandsynlighed for, at de også får sværere ved at 
kontrollere deres temperament. Vi bruger kontrolleret opmærksom-
hed til både at holde opmærksomheden på svære arbejdsopgaver, 
der kræver stor mental kraft, men også til at styre os selv. 

Når elevernes koncentration er blevet drænet 
af tests eller svære matematikstykker, har de lettere ved at vise 
dårlig opførsel. Det kan langt de fleste af os nok genkende fra os 
selv. Snapper du f.eks. af din familie, hvis du har haft klassen til 
eksamen hele dagen eller holdt skole-hjem-samtaler? Jeg har selv 
oplevet en voldsom mental træthed, når jeg har haft 20 biologi-
studerende til mundtligt eksamen på en dag.
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En smart skærm?

Er teknologi sansebaseret læring?

Vi er inde i tablettens, iPhonens og computerens 
tidsalder, og vi har fået en helt ny type redskaber mellem hænder-
ne, der i stigende grad også bruges i skolen. Det er redskaber, der 
ligesom bøger rækker ind i en anden verden, men ved hjælp af mere 
intuitivt overtalende metoder. Den digitale verdens redskaber har 
tilføjet et nyt kapitel til historien om det lærende menneske. Og 
hvordan ser biologisk læring ud i lyset af den nye teknologi? 

Er sansning altid sansning, uanset om det er 
sansning af en tablet, smartphone, en film eller en tur på muse-
um eller på stranden? Spørgsmålet er relevant, fordi det knytter 
an til det, som denne bog begyndte med. Spædbarnets afgørende 
interesse i det konkrete, der kan sanses med alle sanser. Men det 
rejser også spørgsmålet om, hvorvidt vi ser nye former for læring 
vokse frem, fordi vi har nye redskaber at gøre godt med.

 Bliver børn f.eks. mindre kropsligt udfordret af 
de elektroniske tilbud end af aktiviteter med konkrete genstande? 
Selve interaktionen er selvfølgelig kropslig. Man skal f.eks. både 
koordinere hånd med øje og motorisk understøtte aktiviteten på 
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skærmen, dvs. holde skærmen i tilpas afstand fra øjnene, finde 
et brugbart lysindfald og flytte sig i forhold til lyden for at få det 
fulde udbytte. Af og til sidder man klemt op ad andre, der ser med. 
Men er det en kropslighed, der kan sammenlignes med aktivitet 
uden skærm? Hvad betyder det f.eks. for den senere læring, at 
den toårige griber iPad’en og mobiltelefonen fremfor at køre med 
Brio-toget og lægge puslespil? Hvor vigtig er den mange-sanse-
de erfaring med verden, mens man lærer sproget? Og hvis de i 
virkeligheden typisk veksler mellem begge slags aktiviteter, er det 
så underordnet, at smart-teknologien fylder en del i dag?

Det væsentlige her er, om den sansemotoriske 
udfoldelse i den ’virkelige’ verden ud over mere alsidige sanseople-
velser giver indsigter på mere fundamentalt niveau? Umiddelbart 
ser det ud til, at vi lærer ubevidst om naturvidenskabelige fænome-
ner, når vi udforsker, hvad konkrete genstande gør under forskel-
lige forhold. Hvad sker der f.eks., når man skubber den luftfyldte 
gummiand ned under vandet og slipper? Hvorfor skal papirflyveren 
være helt strømlinet, og hvilke sten er det bedst at slå smut med?

Vil den slags viden blive eksotisk? Det toårige 
barn vil næsten aldrig vælge den analoge papirflyver, men fore-
trække at få Mario til at hoppe fra skildpadde til skildpadde og scod-
re blinkende mønter til lyden af et snurrende kasseapparat. 

Teknologi og tid 

Et andet biologisk perspektiv er spørgsmålet om 
tid. Tid er nødvendig for at kunne reflektere og forholde sig til det, 
man lærer. Det ved alle, der har siddet med et projekt så stort, at 
alle tråde var umulige at holde i hovedet på en gang. Bid for bid, 
som perler på en snor, får man greb om det samlede indhold, og 
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med tiden opstår det større perspektiv. Læring tager tid. Og kvali-
tetslæring tager mere tid. Netop her ser det ud til, at teknologien 
bidrager anderledes til læring. Det viser sig f.eks., når man samr-
menligner forholdet mellem noteteknikker og efterfølgende hukom-
melse om de foredrag, noterne blev til på baggrund af. 

Studerende, der samtidig med et foredrag tog 
noter i hånden, havde efterfølgende betydeligt bedre hukommelse 
om foredragets indhold end studerende, der tog noter ved at skrive 
på den bærbare og altså dermed gjorde brug af et tastatur. Ifølge 
forskerne kan forskellen bl.a. tilskrives den hastighed, vi kan tage 
noter med, når vi skriver på maskine. Det tager væsentligt længere 
tid at forme bogstaver i hånden, hvilket gør, at håndskrevne noter 
oftere må kondensere indhold, for at notetageren kan følge med 
i foredraget. Når forskerne sammenlignede noter skrevet på den 
bærbare computer med noter taget i hånden, var der væsentligt 
flere ordrette afskrivninger i noter fra tastatur end i noter skrevet 
med hånden. Håndskrevne noter ligger mere under for et tidspres, 
som dermed fører til, at notetageren forholder sig mere aktivt til 
det, der skrives. Med andre ord, noter taget i hånden kræver omtan-
ke og beror på mere dybdegående læreprocesser, mens noter skre-
vet på tastatur kan foregå automatisk og læringsmæssigt langt 
mere overfladisk. 

Forskning i notestrategiers betydning for, hvad 
der senere lagres som hukommelse kaster et nyt perspektiv på 
effekten af mange-sanset og kropslig læring. Man kan f.eks. for-
klare effekten af mange-sansede oplevelser med mere end det, at 
den kropslige komponent i læringen fungerer som ’anker’ for hu-
kommelsen. Altså, at erindringen om, hvordan noget lød, smagte, 
mærkedes, lugtede eller så ud, efterfølgende hjælper med at huske 
den pågældende læring. I lyset af noteresultaterne ser det ud til, at 
tiden, der går med at inddrage kroppen aktivt i konkrete erfaringer, 
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faktisk giver bedre mulighed for kondensering af læringen på sam-
me måde, som det at forme bogstaverne i hånden nok tager tid, 
men samtidig giver rum for at tænke sig om.

Teknologiens nye hukommelses
strategier

Inderst ved vi formentlig godt, at vi husker bedre 
ved hjælp af håndskrevne noter. Alligevel forfalder vi, både lærere 
og elever, ofte til digitale noter på iPads og lignende. Vores tilbøje-
lighed er dog ganske forståelig, for den nye teknologi har medført 
en radikal ændring, ikke bare i vores hukommelsesstrategier, men i 
hele den måde, vi tænker på. I stedet for paratviden lagrer vi viden 
om, hvor oplysningerne kan findes. Internettet bugner af informati-
on. Når man spørger unge om, hvad der er bedst ved at have fået 
en iPad i skolen, er det typisk, at adgangen til informationer er let. 
Hvis de skal skrive en opgave, behøver de ikke gøre meget andet 
end at søge på kernebegreber, og hurtigt toner en righoldig verden 
frem. iPad’en er hurtig, responsiv og tilgængelig og derfor meget 
mere brugervenlig end de få langsomme computere på f.eks. sko-
lens bibliotek, der i den teknologiske stenalder for blot 10 år siden 
skulle bookes flere uger i forvejen.

Den oplevelse er ikke kun skoleelevens. Den lette 
adgang til, typisk leksikal, information fra smartphones til laptops 
og tablets gælder på tværs af generationer. Internettets bugnen 
er ikke for de få udvalgte, men er derimod et skatkammer, som 
langt de fleste har fået næsten bogstavelig talt ind under huden. 
Internettet er et ’eksternt’ hukommelseslager, som har ændret den 
måde, nutidsmennesket husker på. Det er bl.a. blevet vist i studier, 
der har testet, hvad folk tænker på, når de bliver stillet spørgsmål 
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som f.eks., om der findes nationalflag med kun én farve. Sådanne 
forsøg viser, at bliver forsøgspersoner stillet spørgsmål, som de 
ikke kender svaret på, trigges deres behov for at finde svaret on-
line. 

Er strudsens øje større end dens hjerne? Svaret 
på det spørgsmål er kun en enkelt googlesøgning borte. Det ved 
vi, og det ændrer den måde, vi lagrer informationen på i vores hu-
kommelse. Når en forsøgsperson i en testsituation får det indtryk, 
at de svar, han har fundet og skrevet ned, bliver gemt, så husker 
han dem dårligere, end hvis han tror, at platformen ikke kan gemme 
oplysningerne. 

Psykologiske tests har vist, at vi scorer dårlige-
re på hukommelsen om indhold, hvis vi ved, at oplysningerne kan 
findes virtuelt. Det, vi til gengæld husker, er, hvor vi fandt svaret. 
Hukommelse om, hvilken folder svaret er lagt i, er f.eks. langt mere 
udbredt, end hukommelse om indholdet af svaret. 

Alle, der har prøvet at miste deres telefon og med 
den alle deres kontaktoplysninger, ved, at teknologien hjælper os 
med at huske. Før mobiltelefonen vandt indpas, var det almindeligt 
at kunne huske venners og families telefonnumre i hovedet. I dag, 
hvor de findes i telefonen, er der ingen, der bruger den ’gammel-
dags’ metode. Det er et godt billede på, hvorfor mange mennesker 
helt bogstaveligt føler sig utilstrækkeligt klædt på uden deres mo-
biltelefon. Det svarer nemlig til, at en del af deres tankekraft er sat 
ud af drift. 

Har du bemærket, om dine elever lærer og husker 
anderledes, når de har fundet oplysninger ved hjælp af internettet i 
forhold til læsning i bøger? Er det andre vinkler, de interesserer sig 
for, når de surfer? Hvis du har, er det så et problem? Skal vi tænke 
læring som noget helt nyt, fordi smart-teknologier omdefinerer me-
toder og tilgange til at opnå viden? 



Afsluttende tanker

Biologisk læring afhænger først og fremmest af 
sanseoplevelser, men lige så selvfølgeligt af menneskeligt samvær. 
Læring beror på, at vi oplever i nuet, og det menneskelige samvær 
er her med til at sørge for, at vi får de væsentlige oplevelser og 
tillægger dem de rigtige betydninger. Vi lærer at bekæmpe tran-
gen til at putte alle røde bær i munden, og vi lærer at klikke væk 
fra youtube-videoer, der er ubehagelige. Vi lærer at sætte pris på 
blomster, der dufter, på kattefilm, vi kan dele med andre, eller på 
følelsen af træernes bark mod håndfladen. 

Biologisk læring er altså historien om betydning-
en af det konkrete, der kan opleves, og den plads, det får i sproget. 
For både den direkte oplevelse og for sproget gælder det, at jo 
bedre vi fanger det oplevelsesmæssige aspekt, des større er mu-
lighederne for at lære. 

Men det er også historien om, at jo mere sprog 
barnet får, des bedre kan sproget vikariere i forbindelse med læ-
ring. Dog kun fordi sproget netop griber tilbage til det velkendte og 
oplevelsesorienterede. Sproget har denne karakter, fordi det kun 
fungerer som et redskab i hænderne på et menneske. Vi nyder 
godt af sprogets evne til at vikariere, fordi vi kan fastholde forestil-
lingsbilleder. De er dog på ingen måde automatiske, men derimod 
skrøbelige størrelser, som skal behandles med omhu, fordi de skal 
genereres indefra. Det er derfor, at læreren kan opnå stor effekt 
ved at variere undervisningen og integrere mange-sanset læring 
som et didaktisk redskab. Den hyppige vekslen mellem brug af ma-
terielle ankre, metaforer, mange-sanset læring, oplæsning, indlagte 
pauser og dybe samtaler, hvor eleverne skal demonstrere deres 
egne ræsonnementer, er krævende, men også didaktisk effektiv. 
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Theresa anbefaler

Overfladens dyb. Da kroppen blev psykisk af Jesper Hoffmeyer

Den oversvømmede hjerne – en bog om arbejdshukommelse, IQ og 
den stigende informationsstrøm af Torkel Klingberg

Menneskets oprindelse og udvikling af Peter K.A. Jensen

At tænke – hurtigt og langsomt af Daniel Kahneman

Mind change: How digital technologies are leaving their mark on 
our brains af Susan Greenfield
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