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INDSIGT
Lærings-Mindset
Kan man påvirke elevers 
tilgang til læring?
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I ROCKWOOL Fondens 
Interventionsenhed skaber vi ny viden 
om mulige løsninger på samfundets 
udfordringer. Vores arbejde spænder 
over fire faser. Gennem viden, indsigter 
og læringer fra forskning, social 
innovation og samspil med praksis 
undersøger vi udfordringerne. Vi udvikler 
og afprøver mulige løsninger. Vi sørger 
for, at løsningerne bliver effektevalueret, 
så vi opnår viden om, hvorvidt de skaber 
de tilsigtede positive forandringer og er 
omkostningseffektive. Samtidig holder 
vi os hele tiden for øje, at effektfulde 
indsatser skal være skalérbare, så de kan 
udbredes til alle relevante målgrupper 
landet over.

Undervejs i vores arbejde lærer vi hele 
tiden nyt, nye spørgsmål melder sig, 
og vi får løbende nye indsigter om 
udfordringen, målgruppen, og hvilke 
virkemidler der potentielt kan skabe 
positive forandringer. Den viden bygger 
vi på i udviklingen af en given løsning. 
Men det er først, når resultaterne af 
en forskningsbaseret effektevaluering 
foreligger, at vi ved, om løsningen skaber 
positive forandringer for målgruppen og 
dermed for samfundet. Det tager tid at 
nå frem til det resultat. Med ”RFI Indsigt” 
ønsker vi at dele den praksisnære viden, 
vi løbende opbygger i vores arbejde – 
også i de tidlige faser.

Hvad er en
RFI INDSIGT?
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De tidlige ungdomsår er et oplagt 
tidspunkt at arbejde med elevers 
tilgang til læring og fagligt udbytte, 
da evnen til at lære og indgå i sociale 
sammenhænge er under hastig udvikling 
i 9-14-årsalderen. Både positive og 
negative følelser opleves mere intenst 
i denne alder, hvor social anerkendelse 
og status spiller en central rolle.2

I ROCKWOOL Fondens 
Interventionsenhed har vi derfor 
undersøgt, om man med enkle 
læringsøvelser, som har vist positive 
resultater i USA, kan forbedre elevers 
tilgang til læring og fagligt udbytte 
af skolen allerede i 11-12-årsalderen. 
Med afsæt i viden om børn og unges 
hjerneudvikling har vi i perioden 2018-

2020 arbejdet med at tilpasse en række 
læringsøvelser til elever i 5.-6. klasse på 
to danske folkeskoler. 

Et fællestræk ved øvelserne er, at 
de søger at nedbryde negative 
psykologiske barrierer for læring – som fx 
Måske hører folk som mig ikke til i denne 
klasse? – og i stedet skabe nye erfaringer 
for den enkelte elev i skolen. Erfaringer, 
der skal inspirere eleven til at fortolke 
konkrete situationer i skolen på nye 
måder. Målet med øvelserne er således 
at hjælpe elever ud af fastlåste roller i 
klassen og støtte elever i at få et nyt syn 
på egne muligheder, så de har bedre 
forudsætninger for at bestå folkeskolens 
afgangsprøve, som er nøglen til videre 
uddannelse.

Kan man påvirke elevers tilgang 
til læring og derved hæve deres 
faglige niveau i grundskolen?

I ROCKWOOL Fondens 
Interventionsenhed skaber vi ny viden 
om, hvordan vi løser samfundets 
udfordringer. Det gør vi ved at 
kombinere forskning, social innovation 
og praksisviden og ved at samarbejde 
med eksterne partnere, der vil finde 
nye veje sammen med os. RFI-modellen 
spænder over 4 faser, hvor forskning, 
social innovation og praksisviden 
vekselvirker og sammen skaber 
grundstenen for vores indsatser.

Vores initiativ målrettet elevers tilgang til 
læring i 5. og 6. klasse er i RFI-modellens 
fase 2: I denne fase designer og afprøver 
vi prototyper, og ved løbende at skifte 
mellem udvikling og afprøvning bliver 
vi klogere på, hvor og hvordan der kan 

skabes positiv forandring, som også kan 
realiseres i praksis.

5

Siden indførslen af de første adgangskrav i 2015 er folkeskolens 
afgangseksamen og vurderingen af elevernes uddannelsesparathed 
blevet mere afgørende. Hver sjette folkeskoleelev i 9. klasse, dvs. 
knap 7.000, opfyldte i 2019 ikke kravene til direkte optagelse på 
en ungdomsuddannelse.1 Der er derfor brug for initiativer, der kan 
give elever bedre forudsætninger for at lykkes i folkeskolen og i 
overgangen til det videre ungdoms- og arbejdsliv.

1 ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed. Populationen og de bagvedliggende beregninger er nærmere 
beskrevet i det tekniske baggrundsnotat: Hver sjette folkeskoleelev i 9. klasse får ikke en adgangsgivende 
eksamen til videre uddannelse.

2 Blakemore (2018) Inventing Ourselves – The secret life of the teenage brain. Doubleday.

RFI-modellen
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Hvem har vi sparret med?

Geoffrey Cohen, som er professor på Stanford 
Universitet, har brugt en stor del af sin 
forskningskarriere på at undersøge og forstå de 
psykologiske barrierer til læring og designe indsatser 
til at afhjælpe disse barrierer. 

Omid Fotuhi er motivationsforsker på Pittsburgh 
Universitet. Omid arbejder med at identificere 
psykologiske barrierer og omsætte forskning på det 
socialpsykologiske område til praksis. 

Rachel Rosenberg er adfærdsforsker hos Indeed 
og tidligere seniormedarbejder hos Ideas42, der 
arbejder med at designe og teste interventioner over 
hele verden. Rachel har derfor indgående praktisk 
erfaring med at designe, implementere og teste 
forskningsforankrede indsatser.

For at sikre at vores arbejde med læringsøvelser er forankret i 
relevant forskning på området, har vi samarbejdet med tre forskere 
fra USA, som alle har viden om og erfaring med at arbejde med 
socialpsykologiske indsatser i en uddannelseskontekst.
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Elevers tilgang til læring er 
afgørende for deres faglige 
udbytte

Forskning har vist, at psykologiske 
faktorer kan være med til at skabe et 
godt indre læringsmiljø hos den enkelte 
elev. Det kan medvirke til, at eleven 
udvikler en følelse af at være god nok, 
og det kan bidrage til, at eleven får 
en positiv tilknytning til skolen. Disse 
faktorer kan betyde, at eleven i højere 
grad ser et formål med læringen i skolen.

Når psykologiske barrierer som for 
eksempel Måske synes min lærer, 
at jeg ikke er klog nok nedbrydes, 

er det mere sandsynligt, at eleven 
er mere vedholdende i vanskelige 
situationer. Det er denne tilegnelse 
af vedholdenhed, der gør, at eleven i 
højere grad vælger mere udfordrende 
opgaver. Det betyder, at eleven lærer 
mere dybdegående og præsterer på et 
højere fagligt niveau.3 

Særligt følgende tilgange til læring 
har vist sig at spille en central rolle for 
elevers vedholdenhed og præstationer 
i skolen:4

• Elevens tro på, at han/hun respekteres og værdsættes af sine 
omgivelser – herunder af lærere og klassekammerater.

• Elevens tro på, at han/hun passer ind i det læringsmiljø, eleven 
er en del af.

• Elevens tro på, at skolearbejdet er værdifuldt, fordi det enten 
er personligt relevant eller forbundet med et større formål for 
den enkelte elev. Eksempelvis, at man gerne vil være et godt 
forbillede for sine søskende eller gøre noget godt for familien.

• Elevens tro på, at færdigheder og evner kan udvikles og ikke er 
fastlåste og medfødte.

Det teoretiske fundament 

Læringsøvelserne, som vi arbejder med, er funderet i 
kognitive og socialpsykologiske læringsforståelser.

Inspireret af kognitiv psykologi ønsker vi med vores 
læringsøvelser at undersøge, hvordan elevers egen 
opfattelse af læring kan påvirkes og ændres. Formålet 
med øvelserne er således, at eleven hjælpes til at se 
mere nuanceret på sig selv, andre og de læringssitua-
tioner, som er vanskelige.

Samtidig interesserer vi os for den gensidige på-
virkning imellem den enkelte elev og dennes sociale 
omgivelser, som er omdrejningspunktet i den 
socialpsykologiske tilgang. Med vores læringsøvelser 
undersøger vi mulighederne for at præge det sociale 
rum, samt elevernes ageren i øvelserne og påvirkning 
på andre elevers tilgang til læring. 

3 Quay and Romero (2015) ”What We Know About Learning Mindsets from Scientific Research”. The Mindset 
Scholars Network. Quay (2018) ”The Science of ”Wise Interventions”: Applying a Social Psychological Perspective 
to Address Problems and Help People Flourish. The Mindset Scholars Network. Dweck, Walton and Cohen (2014) 
“Academic Tenacity – Mindsets and Skills that Promote Long-Term Learning”. Bill & Melinda Gates foundation.

4 Quay and Romero (2015) ”What We Know About Learning Mindsets from Scientific Research”. The Mindset 
Scholars Network.
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I ROCKWOOL Fondens 
Interventionsenhed arbejder vi 
systematisk med at inddrage viden 
om børn og unges hjerneudvikling i 
vores arbejde.5 Nyere forskning viser, at 
perioden, der strækker sig fra starten af 
puberteten og frem til midten af 20’erne, 
er helt central og afgørende for hjernens 
udvikling.6 Det er især i de tidlige 
ungdomsår fra 9 til 14 år, der er et stærkt 
potentiale for at udvikle evnen til at lære 
og indgå i sociale sammenhænge.

Når vi indgår i sociale sammenhænge, 
bliver vi alle påvirket af andre 
menneskers adfærd, men det er især 
i de tidlige ungdomsår, at vi er særligt 
sensitive over for social anerkendelse og 
status. Både positive og negative følelser 
opleves mere intenst i denne alder.7   

De tidlige ungdomsår er derfor et oplagt 
tidspunkt at arbejde med lærings-
øvelser, fordi eleverne her er særligt 
følsomme over for positive påvirkninger 
fra deres omgivelser. Dette kan skabe 
grobund for, at eleverne udvikler positive 
fortolkninger af det læringsmiljø, de 
indgår i, og derigennem fremme deres 
tilgang til læring og det faglige udbytte 
af skolen. Den spiral, vi søger at påvirke 
med læringsøvelserne, er illustreret i 
figuren til højre.

De tidlige ungdomsår er afgørende Sådan formes elevers tilgang til læring 
via signaler fra omgivelser

11

5 Vi har blandt andet udviklet et vidensbaseret designværktøj, som kan anvendes af alle, der arbejder med unge: 
www.developtoolkit.dk

6 Unicef Office of Research – Innocenti (2017). The adolescent Brain: A second window of opportunity. Unicef 
Office of Research – Innocenti, Florence.

7 Blakemore (2018) Inventing Ourselves – The secret life of the teenage brain. Doubleday.

Signaler, som eleverne 
modtager fra deres omgivende 

miljø og de personer, de 
interagerer med — herunder 

familie, lærer og venner.

Elevernes fortolkning af de 
faglige og sociale udfordringer, 

de møder i skolen.

Elevernes tanker om, 
følelser omkring og reaktioner 
på de udfordringer, de møder.

Elevernes 
læringsudbytte fra skolen.

Elevernes 
tilgang til læring 

og skolegang
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Negative tankespiraler fører til 
negative adfærdsmønstre

13

Eksempel 1: 
Hvis en elev antager, at hendes lærer synes, hun 
er uintelligent, kan hun komme til at fortolke 
konstruktiv feedback som kritik og derved føle 
en bekræftelse i, at læreren ikke har tiltro til 
hendes evner, selvom dette ikke er tilfældet.

Eksempel 2: 

Hvis en elev er bange for, hvorvidt han passer ind i 
skolen, kan han komme til at se enhver social eller faglig 
udfordring som bekræftelser af, at han ikke hører til. Dette 
til trods for, at mange elever oplever udfordringer i skolen.

Social eller 
faglig udfordring 

bekræfter 
elevens tvivl

Eleven er 
bange for, om 

han/hun passer 
ind i skolen

Eleven 
oplever at blive 
bekræftet i, at 

læreren ikke har 
tiltro til elevens 

evner

Lærerens 
konstruktive 

feedback bliver 
tolket som kritik

Negativ 
tankespiral fører 

til negative 
adfærdsmønstre

Et eksempel på en 
negativ tankespiral

8 Quay (2018) ”The Science of ”Wise Interventions”: Applying a Social Psychological Perspective to Address 
Problems and Help People Flourish. The Mindset Scholars Network.

Socialpsykologisk forskning har vist, 
at negative tanker og bekymringer 
som f.eks. Måske er jeg ikke god til 
matematik? eller Måske hører folk som 
mig ikke til i denne klasse? kan fastholde 

elever i en selvforstærkende tankespiral, 
der kan være skadelig for deres faglige 
udbytte.8 Dette er illustreret i følgende 
eksempler samt i figuren til højre:
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Med udgangspunkt i de øvelser, der i 
en amerikansk kontekst har vist positive 
resultater for elevers læringsudbytte, 
og et eksplorativt forstudie af danske 
elevers udfordringer i 4.-6. klasse blev 
tre konkrete læringsøvelser udvalgt: 

1) Advice Giving: At give råd 
til sig selv gennem andre.

2) Values Affirmation:       
At stå ved sine egne værdier.

3) Humanizing Teacher:  
Et fornyet blik elev og lærer 
imellem.

Vi har afprøvet forskellige versioner af de 
tre øvelser i 5. og 6. klasse på to skoler 
i Storkøbenhavn. Efter hver afprøvning 
har vi fået input fra elever og lærere til at 
tilpasse øvelserne. Ved løbende at skifte 
mellem udvikling og afprøvning er vi 
blevet klogere på, hvordan de forskellige 
læringsøvelser kan implementeres i en 
dansk kontekst.

I denne udviklings-
fase har vi kontinuer-
ligt inddraget forsk-
ningsviden, indsigter 
fra den danske sko-
lekontekst, kvalifi-
cerende inputs fra 
sparringspartnere 
samt viden fra de 
konkrete afprøvnin-
ger af øvelserne i 
praksis.

For at understøtte læringsøvelsernes potentiale i den danske 
kontekst har vi arbejdet med fire centrale kriterier:

Fra amerikansk forskning til 
øvelser i danske skoler med 
en yngre målgruppe

Fire centrale kriterier

15

Øvelsen 
skal skabe 

engagement

Øvelsen 
skal fordre 
indlevelse

Øvelsen skal 
øge elevernes 

refleksion

Øvelsen 
skal skabe 
empati for 
eleven selv 

eller i relation 
til andre

Øvelser 
afprøves i fire 

6. klasser

Øvelser 
skræddersyet 

til dansk 
kontekst

Øvelser 
tilrettes og 

afprøves i flere 
versioner

Input fra 
elever lærere 
indsamles og 

analyseres

Vores arbejdsproces 

Forskningsviden

Indsigter fra dansk kontekst

Indsigter fra forskere

Forundersøgelse



16

Flere af øvelserne er oprindeligt udviklet 
til unge i amerikanske gymnasier (high 
schools), og skriftlighed er derfor et 
centralt element til at opnå refleksion og 
internalisering. 

Et af de store undersøgelsesspørgsmål 
for projektet var derfor, hvorvidt 
aldersgruppen socialt og kognitivt 
ville have det rette refleksionsniveau 
til de psykologiske øvelser fra den 
amerikanske forskning, samt hvad der 
skulle til for, at øvelserne blev tilrettet til 
aldersgruppen.

Elevernes evne til at reflektere afhænger 
i høj grad af, hvilke udtryksformer 
eleverne får stillet til rådighed, samt 
hvor konkret det indhold, som eleven 
skal forholde sig til, er. Refleksion er en 
abstrakt størrelse i de tidlige ungdomsår 
og ikke en egenskab, som de unge 
(endnu) er i stand til at mestre på niveau 
med voksne. Derfor var det vigtigt at 
give eleverne et format, hvor der er taget 
højde for deres refleksionsniveau.

I de første prototypeafprøvninger blev 
skriftlig refleksion afprøvet. Det stod 
imidlertid hurtigt klart, at dette medie 

ikke var optimalt for mange elever. 
Med projektets yngre aldersgruppe 
har fokus derfor været på at udvikle 
forskellige visuelle og fysiske værktøjer, 
som formatmæssigt giver anledning til 
refleksion uden skriftlighed. 

Under afprøvningerne så vi indikationer 
på, at vi med betydelige tilpasninger 
og et skifte fra boglige øvelser til 
mere legende øvelser kan engagere 
eleverne i læringsøvelserne. Gennem 
afprøvninger har vi således oplevet, at 
elever kan reflektere over, indleve sig i 
og identificere sig med materialet. 

En yngre målgruppe Refleksion hos en yngre målgruppe

17
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Hvad vil vi gerne opnå? 
 Ved at give råd til andre, 
reflekterer elever over egne 
udfordringer og løsninger 
på en bestemt udfordring. 
Det at tænke tilbage til egne 
succeser kan øge elevens 
selvtillid, da eleven genbesøger 
sin erindring og får øje på de 
udfordringer, som eleven selv 
har overvundet. Forskning på 
området har vist, at elever bliver 
mere motiverede af at give råd 
end at modtage råd.9

Beskrivelse af øvelsen:      
Øvelsen går ud på, at elever giver råd til yngre elever med afsæt i 
problemstillinger, de selv har stået i, og som de kan se tilbage på 
som noget, de har formået at tackle. Elever i 6. klasse modtager 
spørgsmål fra yngre elever i 4. klasse om en konkret udfordring, 
de står overfor. Eleverne i 6. klasse får til opgave at give deres bud 
på og råd til, hvordan de yngre elever kan komme igennem den 
udfordring, de står overfor. Øvelsen foregår på samme måde som i 
radioprogrammet ”Sara & Monopolet”, hvor et panel på 4-6 elever 
i fællesskab diskuterer og giver deres svar på et specifikt dilemma. 
Eleverne bliver således positioneret som eksperter med levede 
erfaringer, som de kan trække på, og derigennem støtte andre.

Erfaringer fra tre konkrete 
læringsøvelser

Nedenfor præsenterer vi de tre konkrete øvelser, vi har arbejdet med, 
og de læringer, vi har fået gennem dette arbejde.

Advice Giving:
At give råd til sig selv gennem andre  

Svar:    
“Jeg holder heller ikke jul, så jeg 
ved også godt, hvordan det er. 
Enten så bare prøv at være med, 
for så gør du de andre glade, og 
så gør du også dig selv glad.”

- Pige, 12 år       

19

Eksempel på spørgsmål:   
”Jeg holder ikke jul og synes, at 
julepynt og julesange fylder lidt 
for meget i december. Jeg bliver 
lidt træt af det, men vil samtidig 
gerne være med. Har I nogle 
ideer til at få det bedre?”

9 Eskreis-Winkler, Fishbach and Duckworth (2018) “Dear Abby: Should I Give Advice or Receive It?” 
Psychological Science, vol. 29(11), p. 1797-1806.
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Hvad så vi i klasseværelset?

Gennem vores afprøvninger har vi 
lært, at eleverne i høj grad er i stand 
til at komme med gode løsninger 
og personlige beretninger som svar 
på konkrete udfordringer. Eleverne 
diskuterer ivrigt løsninger og forskel-

lige holdninger, hvilket giver dem 
mulighed for at synliggøre og reflek-
tere over udfordringer, som de selv 
har været igennem, og få øje på den 
læring, de har fået ved at gå igennem 
udfordringen.

• Elever taler nemmere om sig selv ved at tale om 
andre.

• Elever opdager, at de ikke står alene, og at andre 
har lignende udfordringer.

• Elever får trænet deres empati ved at høre om 
andres udfordringer og gode råd.

• Elever sætter stor pris på at kunne hjælpe andre, 
og der opstår et fællesskab mellem eleverne, der 
har delt tanker og oplevelser med hinanden.

Desuden blev det tydeligt, at:

Hej 4. klasses elev.

”Jeg er lidt ordblind, så jeg har haft svært 
ved at læse og stave i 4. klasse, men nu i       
6. klasse er jeg meget bedre til at læse, men 
ikke så god til at stave, men jeg øver mig. 
Fordi jeg er blevet bedre, er fordi jeg næsten 
læser hver dag. ØVELSE GØR MESTER. Jeg 
var meget bange for, at min klasse ville grine 
af mig i 4. klasse, men det er jeg ikke mere. 
Vær dig selv!”

- Pige, 12 år

Hej 4. klasse. 

”Jeg har nogle råd, hvis I har det svært i skolen, 
f.eks. hvis du har svært med alt er nyt, så skal man 
bare være åben og altid have en god indstilling. 
Hvis man altid er træt og negativ, så kommer 
man aldrig videre. Så bare være glad fra start, så 
går det hele fint. Lad være med at tænke årh.... 
vi skal have matematik i næste time, for så vil det 
gå meget dårligere, end hvis du har en positiv 
indstilling.”

- Dreng, 12 år

Advice Giving
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Hvad vil vi gerne opnå?  
At udpege og reflektere 
over egne værdier kan øge 
elevernes selvopfattelse. Dette 
særligt, hvis de befinder sig i 
kontekster, som ikke reflekterer 
værdier, som de identificerer 
sig med. Denne øgede 
personlige integritet kan støtte 
elever i at beskytte sig selv i 
svære situationer og minde 
dem om, hvad der egentlig 
er vigtigt for dem, fx under 
prøver, hvor de måske har en 
negativ forventning til egne 
præstationer.

Beskrivelse af øvelsen:  
Øvelsen går ud på at invitere 
personlige værdier med ind i 
skolekonteksten. I øvelsen bliver 
elever bedt om at vælge og 
udpege to værdier på et ark, hvor 
der er opstillet 12 forskellige 
mulige værdier, fx familie og 
religion. Eleverne bliver bedt 
om vælge de to værdier, som 
betyder mest for dem, og som 
repræsenterer dem. I øvelsen 
arbejder vi med forskellige 
udtryksformer:

Eleverne binder dernæst 
knuder på en snor ud fra de 
minder, de forbinder med deres 
valgte værdier. Til sidst bindes 
snorene omkring håndleddet, 
som et unikt og personligt 
værdiarmbånd. 

Eleverne vælger først de 
værdier, der er vigtigst for 
dem. 

Value Affirmation:
At stå ved sine egne værdier
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Øvelsen skabte et stort engagement 
hos eleverne. For mange elever var 
det vanskeligt kun at vælge to værdier. 
Fælles for eleverne var, at familien 
som enhed spiller en central rolle for 
hverdagen og i situationer, der kan være 
udfordrende. 

• De valgte værdier er meget private, og eleverne 
ønsker ikke at dele dem med andre.

• Det fysiske element (snorene) har betydning for 
elevernes refleksionsniveau, da de valgte værdier 
manifesteres i fysisk form.

• Invitere værdier ind i skolen uden at dele dem i 
plenum er værdsat hos eleverne.

Desuden blev det tydeligt gennem forskellige 
afprøvninger af øvelsen, at:

Value Affirmation
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Værdi: At høre til en social 
gruppe

”Spejderklubben betyder rigtig meget for 
mig. Her styrker jeg mit venskab med nogle 
fra min parallelklasse. Jeg skal på noget, der 
hedder “Troops” på fredag med mit hold, 
hvor vi skal lave en hel masse ting som at 
spille spil, lave mad over bål og være med til 
at lave show om aftenen og bare have en fest. 
FDF er også en måde at lære nye mennesker 
at kende på.”

- Dreng, 12 år. 

Værdi: Familie

”Min familie støtter mig i mange forskellige 
ting, som da jeg fandt ud af, at jeg havde en 
sygdom. De er rigtig gode til at hjælpe mig, 
når jeg har brug for det. Jeg synes, det er 
hyggeligt at være på ferie med min familie. 
Vi har været i USA engang.”

- Dreng, 12 år.

Hvad så vi i klasseværelset?
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Hvad vil vi gerne opnå? 
Gennem øvelsen vil vi gerne 
opnå, at elever får indblik i andre 
og mere uformelle facetter hos 
deres lærer, og at de sammen har 
en positiv interaktion. Intentionen 
er, at det skal lede til et bedre 
elev-lærerforhold og kan føre til 
ændring i måden, hvorpå eleven 
tolker lærerens handlinger, fx 
når eleven modtager feedback 
på skoleopgaver, samt hvordan 
læreren tolker elevens handlinger 
Derudover kan et styrket forhold 
øge sandsynligheden for, at 
elever stiller flere spørgsmål eller 
deler faglige eller personlige 
udfordringer med læreren.

Beskrivelse af øvelsen:  
Øvelsen går ud på at skabe en 
ny forbindelse mellem lærer og 
elev. Lærer og elev bliver bedt 
om at udfylde et afkrydsningsark, 
hvor der er listet dagligdags 
præferencer. De bliver bedt om 
tage stilling til, hvilken en af de to 
listede muligheder de allerhelst 
foretrækker. Det kan for eksempel 
være, om de foretrækker at lege 
vandkamp eller sneboldkamp. 
Eller om de helst vil møde 
statsministeren eller dronningen. 
Lærer og elev mødes derefter i 
enrum i to minutter. Sammen går 
de igennem deres svar, hvor de 
får en positiv og uformel samtale 
om, hvorfor de har valgt det ene 
fremfor det andet, og hvilke svar de 
evt. har tilfælles.

Humanize Teacher: 
Et fornyet blik elev og lærer imellem
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Eleverne sætter stor pris på 
dagligdags information om 
læreren. Det var let for eleverne 
at forholde sig til den information, 
de fik adgang til om læreren, og 
de satte i lige så høj grad pris på 
at dele noget om sig selv. Vi så, at 
elever i særlig grad værdsætter 

de få minutter, de har sammen 
med læreren, hvor eleven ikke har 
noget på spil, dvs. ikke forventer en 
slags vurdering eller feedback på 
præstation eller adfærd, som ofte er 
tilfældet, når eleven er i enrum med 
læreren.

”Vi havde næsten alle tilfælles. Man kan 
faktisk godt sige, at jeg havde alle tilfælles, 
fordi vi svarede forskelligt, men mente, at 
begge svar var rigtige – ellers havde vi alle 
tilfælles”.

- Pige, 12 år

”Vi kan mere lide burger end pizza. Vi 
kan lide lørdag mere end fredag. Det er 
rart, fordi man på en måde får et bedre 
forhold til sin lærer ”. 

- Dreng, 12 år

”Kan jeg få lidt mere tid sammen med 
hver elev? Det er godt, at informationen 
ikke er for personlig, så jeg føler, det er 
noget, jeg kan dele”.

- Lærer

Humanize Teacher

• Mødet mellem lærer og elev i et positivt rum kan 
medvirke til at skabe en fornyet forbindelse.

• Elever var nervøse for at skulle mødes med læreren 
i enrum. Efter seancen var de meget stolte og 
smilende.

Desuden blev det tydeligt, at:

Hvad så vi i klasseværelset?
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Er vi lykkedes med at tilpasse de 
amerikanske læringsøvelser?

Kan læringsøvelserne forbedre 
elevernes faglige udbytte? 

Vores arbejde med læringsøvelser har 
vist, at det er muligt at tilpasse øvelser fra 
amerikansk forskning til en anderledes 
og yngre målgruppe i en dansk 
skolekontekst. 

Vi har set indikationer på, at vi med 
betydelige tilpasninger og et skift fra 
boglige øvelser til mere legende øvelser, 
og med fokus på visuelle og fysiske 
værktøjer, kan engagere eleverne, få 
dem til at reflektere og identificere sig 
med materialet.

Til trods for, at vi er lykkedes med at 
tilpasse de amerikanske læringsøvelser 
til den yngre målgruppe, tror vi ikke, at 
de selvstændige øvelser er tilstrækkelige 
til at få elever til at foretage et skifte væk 
fra en negativ tilgang til læring og hen 
imod en mere positiv læringstilgang. 

Desuden er vi skeptiske over for 
øvelsernes præventive potentiale i 
forhold til, at flere elever får et større 
fagligt udbytte af grundskolen og får en 

adgangsgivende 9. klasses eksamen til 
videre uddannelse. 

Vi har derfor besluttet ikke at arbejde 
videre med læringsøvelserne som 
selvstændige indsatser. I stedet lever 
læringerne fra projektet videre i andre af 
ROCKWOOL Fondens indsatser. 

Kontaktinformation
kontakt@rfintervention.dk

Samarbejdspartnere

Peder Lykke Skolen

Mørkhøj Skole
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