
HVORDAN BRINGER VI SKOLEN IND I FREMTIDEN 
– MED BØRNENE PÅ HJERTE ?

OM RUM & RELATIONER I VORES SKOLER
LÆRINGSCENTRETS DAG 2019 

- LENE JENSBY LANGE & LOUISE KLINGE -



VI GLÆDER OS TIL SKOLEN…!



PAVENS 
INDSÆTTELSE 

PAVE BENEDICT

PAVE FRANS



DE NÆSTE 100 ÅR BYDER PÅ LIGE SÅ 
MEGET FORANDRING, SOM VI HAR 

SET DE SIDSTE 20.000 ÅR

VERDEN PÅ VEJ



GLOBALE KRISER DER KRÆVER NYE SVAR



THE HARD SKILLS OF THE 21ST C 

Autens 2015 ©



MEET LIGER LEADERSHIP ACADEMY!





HUMANS OF CAMBODIA

WILDLIFE BOOK

MARINE RESEARCH TEAM

TED.COM

HUMANS OF CAMBODIA



LIGERSAT – STUDENTS LAUNCHING A SATELLITE

WORKING WITH NASA & 
BOEING THEY BRING
CAMBODIA INTO SPACE!
FIND THEM ON
KICKSTARTER! :-)



Harstholme Academy, UK







HIGH TECH HIGH









ÅBEN STUDIETUR 
I FORÅRET!



FORGET WHAT YOU KNOW ABOUT TEACHING, 
START WITH WHAT YOU REALLY KNOW ABOUT LEARNING!

@RobHoubenAGORA SCHOOL, NL



@RobHouben



@RobHouben

”We believe school has to be a mix of:
● Harvard University
● Buddhist monastery

● Creative laboratory (create/make everything: 
go kart, robot,a nice sweater, pants)

● marketplace: debate, interact, see new things, 
get Inspired by others! And where you inspire
others! & feel like your in Disneyland (happy, 

amazed)”



Ingen klasser. Ingen fag. @RobHouben



UDFORSK, SKAB, LAV FEJL, 
LÆR, PRØV IGEN….



HER LAVER VI 
OGSÅ 

STUDIETUR



FULD GANG I DEN MANGE STEDER J



SKOLERNE HAR EN RÆKKE TING TIL FÆLLES

Børnene… Læring er… Det faglige 
indhold er…

Tæt forbundet med 
verden omkring

Hands-on og 
projektbaseret

Oplever sig 
inkluderede og 

værdsatte

Har mulighed for at 
lære på mange 

forskellige måder

Træffer vigtige 
beslutninger og kan 
forfølge interesser

sat i spil udenfor 
klasserummet

Relevant her og nu 
for børnene

videreudviklet 
sammen med 

børnene undervejs

Skoler…

Lægger vægt på 
relationer 

arbejder teambaset, 
netværksbaseret & 

peer2peer

Sat aktivt i spil med 
vægt på det 21. årh. 

kompetencer

Små fællesskaber –
forbundet med 
verden omkring

#Kommunikation#Kreativitet#Kollaboration #Kritisk tænkning
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Hvornår oplever I, at 
børnene/de unge 
engagerer sig?
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For at trives og udvikle sig har alle brug for at opleve

autonomi, kompetence og samhørighed

(På www. selfdeterminationtheory.org ligger hundredvis 
af artikler på baggrund af videnskabelige studier, der 
beskriver de 3 psykologiske behov.)

SELVBESTEMMELSESTEORIEN



• Autonomi
– plads til personligt 
initiativ og oplevelse 
af meningsfuldhed

BEHOV FOR AT OPLEVE AUTONOMI



• Den voksne er engageret
• Det vi laver giver mening og er vedkommende 
• Mine initiativer bliver hørt
• Der er valgmuligheder
• Jeg bliver mere inviteret end kontrolleret

VEJE TIL OPLEVELSER AF 
AUTONOMI



”Man kommer ind ad døren og ser, om 
læreren er kommet, så sætter man sig ned 

og finder sine ting, og så er der ellers bare en 
helt almindelig dag. Man sidder på sin røv, 
hører efter, hvad læreren siger, og skriver 

noter. Jeg tror, der er mange, der efter deres 
uddannelse ikke kommer til at sidde på en 
stol i deres job. Jeg tror ikke, der er nogen i 

vores klasse, der kommer til at sidde på 
kontor. Og det er det, lærerne træner os til –

at sidde på kontor.”

Dreng i 8. klasse



• Kompetence
– gennem oplevelser
af at kunne håndtere

udfordringer

BEHOV FOR AT OPLEVE KOMPETENCE



• Jeg kan overskue det, jeg skal
• Jeg er aktiv
• Nogen tror på mig
• ”Henimod-sprog” i stedet for ”væk-fra-sprog”
• Produktion/skabelse - Jeg kan SE at jeg kan…

VEJE TIL OPLEVELSER AF KOMPETENCE



Dreng i 5. klasse

”Jeg larmer ret meget, normalt, og 
så når jeg har larmet så meget, så 
gider Siv aldrig at tage mig. Jeg 

prøver jo så’n at lade være med at 
larme. Men jeg vil jo gerne også 

komme med et svar og vise, at jeg 
også godt kan det her. Og så siger 

jeg det bare. Fordi hun ikke gider at 
tage mig, og så siger jeg det bare, og 

så bliver hun vildt sur på mig”.
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”Humungulus” viser 
nervecellernes organisering. 
– Vi er kommunikerende, 
sansende og skabende 
væsener. 
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”Humungulus” viser nervecellernes 
organisering. – Vi er 
kommunikerende, sansende og 
skabende væsener. 

PARADOKSET:

”Her i livet lærer mennesket 
først at gå og tale. 
Dernæst lærer det at sidde stille 
og holde mund.”

Forfatter og filminstruktør 
Marcel Pagnol



Vores hjerne udvikler
sig mest, når
hænderne aktiveres. 

Abstrakt tænkning
hænger sammen med 
vores finmotorik.
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Pige i 8. klasse: 

“Vi har fået en fysikrapport for, 
som skal fylde 10-16 sider, hvis vi skal have en 

god karakter for den. Jeg fik 12, men det 
kostede mig også to dage med stress. Så 
lukker jeg mig meget inde. Og så kan jeg 

heller ikke komme op af sengen. Og så tænker 
jeg kun negativt. Jeg føler mig mere positiv i 

perioder, hvor der er 
mindre stress.”



Hver tredje pige i 8. 
klasse føler sig ofte 
eller hele tiden 
presset, primært pga. 
karakterer og 
adgangskrav. 

(Børnerådet 2018)



Praktiske opgaver modvirker angst, og 
oprørte følelser nedreguleres gennem 
arbejdet med hænderne. Der udløses 
dopamin, som er med til at hæmme, at 
hjernen bringes i alarm-beredskab. 

- Helt afgørende pga. mange børns 
hverdag; ca. hvert femte barn er udsat for 
vold i hjemmet, og hvert 10. barn vokser 
op i hjem med alkoholmisbrug



• Samhørighed –
gennem oplevelse af at 
være en værdifuld del af 
et fællesskab

BEHOV FOR AT OPLEVE SAMHØRIGHED



VEJE TIL OPLEVELSER AF 
SAMHØRIGHED

• ”Jeg føler mig som en værdifuld del af et fællesskab 
– og føler mig betydningsfuld for fagpersonen”

• God stemning
• Undgå bebrejdelser, skyld og skam
• Fokus på at lytte og vise interesse
• Fællesskabende didaktik 



Når behovene IKKE 
understøttes

Når behovene
understøttes

• Dårligere faglige resultater
• Apati
• Oprørskhed og vrede
• Kedsomhed
• Ængstelse
• Selvbeskyttende processer
• Fremmedgørelse
• Ingen internalisering – dvs. at regler 

og normer ikke accepteres og følges

• Større engagement
• Bedre faglige resultater
• Villighed til at engagere sig i mindre 

interessante opgaver
• Trivsel
• Vedholdenhed
• Kreativitet
• Internalisering



En af de ting, der begrænser os, er fagligheden. 
Vi får en tryghed, når vi tager bogen. 

Dér sidder de gode elever og plagierer den viden, 
vi giver. 

Det hierarki vender vi om, når de får en reel 
opgave, f.eks. af håndværksmæssig art.

Lærer



Høj faglighed skal ikke
handle om faget i sig selv, 

men om at skabe
udbytterige møder

mellem børn og verden. 





Peters fantastiske dag har 
ændret ham, han er i skolen på en helt 

anderledes og mere tilstedeværende måde. 
Når han spørger mig, lytter han på en helt 

anden måde end før. Jeg skrev til forældrene, 
da jeg synes, de skulle vide, hvor fantastisk 

Peter arbejdede, og de skrev tilbage, at de har 
kunnet mærke en stor forandring siden den 

dag. 

Lærer



God 
stemning

Aktive 
metoder

Vedkommende 
indhold

Engage-
ment

Engagementets didaktik

Når børn og unge arbejder aktivt 

med vedkommende indhold 

i en god stemning

– så engagerer de sig

(Læs mere i Det gode Skoleliv, 2018)



Engagementets didaktik

Når børn og unge arbejder aktivt 

med vedkommende indhold 

i en god stemning

– så engagerer de sig

(Læs mere i Det gode Skoleliv, 2018)

God 
stemning

Aktive 
metoder

Vedkommende 
indhold

Engagement

(nærer kompetencebehovet) (nærer autonomibehovet)

(nærer samhørighedsbehovet)



God 
stemning

Aktive 
metoder

Vedkommende 
indhold

Engage-
ment

• Autentisk læring 
• Dialogisk undervisning 
• Flipped learning 
• Foretagsomhedspædagogik 
• Fænomenbaseret læring 
• Kollaborativ læring 
• Legende læring 
• Læringsrollespil 
• Narrativitet
• Oplevelsesbaseret læring 
• Problembaseret læring 
• Undringspædagogik 

De fleste er indeholdt i 
Projektbaseret læring

Aktive metoder



God 
stemning

Aktive 
metoder

Vedkommende 
indhold

Engage-
ment

• Aktiverer sanserne
• Involverer følelserne gennem 

fortæl-ling, musik, rollespil, 
metaforer og leg

• Psykologiske aspekter
• Universalier – vedrører det, 

der er alment
• Involverer børnenes eget liv
• Inddrager nære aspekter med 

fokus på det hverdags-relaterede
• Værdiskabelse for barnet selv 

eller for andre

Vedkommende indhold





God 
stemning

Aktive 
metoder

Vedkommende 
indhold

Engage-
ment

God stemning

”Min mor har slået mig. Min storebror på 16 år leger 
general hele tiden, og det bliver man meget bange af. Han er 
voldsom og meget dyb i stemmen og meget skræmmende og 
han er næsten to meter høj. Hvis man siger noget forkert, så 
får man bank, så man er skide bange for at snakke med ham 
derhjemme. Jeg har en dårlig familie, så når læreren så er 

sur, har jeg det lidt som om jeg er derhjemme, og så kan jeg 
godt blive lidt bange. Men heldigvis så råber min nye lærer 

ikke. Hvis hun bliver sur, så lyder det som om, hun bare 
bliver lidt irriteret.” 

”Når en lærer smiler, 
så tænker man bare 
inde i sig selv, ‘Yes, 
jeg håber, det bliver 
en god dag i dag.”

”Det er nemmere at forstå, 
når læreren er venlig og 
afslappet, men når de så 

råber, så koncentrerer man 
sig ikke så’n rigtigt om det.”

Pige i 5. klasse

Dreng i 5. klasse Pige i 6. klasse



Hvordan laver vi rum, der smiler til børn?





PÆDAGOGIK & LÆRING
AKTIVITETER

FYSISKE RAMMER
RUM SOM GUIDENDE FORTÆLLING & 

REDSKAB FOR LÆRING

Fysiske rammer

VISION 
FOR

LÆRING

ORGANISERING



MENINGS-
FULD

ENGAGE-
RENDE

NYDELSES-
FULD

LÆRINGENS NATUR

AKTIV, SOCIAL OG 
EKSPERIMENTERENDE

I INTERAKTION MED DEN 
FYSISKE VERDEN

MANGE 
MÅDER 
AT LÆRE PÅ

POSITIVE EMOTIONER OG RELATIONER











VI HAR ARBEJDET MED MERE END 2000 LÆRERE…



WHAT IS THE DESIGN LAB AND WHY? 

Why did we create it?

We have worked with close to 2000 teachers and lots 
of students. The result is dramatically different and has 
impact. And their message is clear.

Why does it work? 

What can you do?

…OG MED EN MASSE ELEVER…



VARIERET, INDBYDENDE, LEGENDE



RUM I RUM – OG LÆRING ER SOCIAL



HULER, NICHER, GEMMESTEDER



ALLE RUM KAN VÆRE LÆRINGSRUM
Design: Bosch & Fjord



INVITERE TIL BEVÆGELSE



NATUR & TRANSPARENS – INDE & UDE





Harstholme Academy, UKSKAB RUMMENE SAMMEN



OG IKKE MINDST…. HYGGEN  J



HVAD OPLEVER BØRN OG VOKSNE BEHOV FOR?



Learning Space Design Lab ©  Autens



Learning Space Design Lab ©  Autens



Learning Space Design Lab ©  Autens



NY SKOLE I GAMLE RAMMER ?



















STE

FAGLIGHED 
FAGLIGT 

BERIGET MILJØ

FUNKTIONER
SKRÆDDERSYET 

INDRETNING

FACILITERING
MICRO-TOOLS & 

INVITATIONER

FÆLLESSKABER
ORGANISERING

FØLELSEN

FØLELSEN
AF RUMMET

Stand, 
materialer, 
farver, lys, 

lyd, æstetik

LÆRINGSMILJØDESIGN – DE 5 F’ER
© AUTENS 2019











INDESKO



SKAB FLERE SMÅ RUM





FOKUSERET LYS









Rigtig mange har stor 
gavn af ”mikromiljøer” -
og af at have indflydelse 
på, hvor og hvordan de 
lærer og arbejder. 









Varm tak fordi I kom!

Louise@louiseklinge.dk

Lene@autens.dk

Bog: Det gode Skoleliv

Bog: Planning Learning Space, 
okt 19 på Amazon

Se gratis film på Filmkompagniet.dk 
om professional 
relationskompetence

Se gratis film på youtube – søg efter
Autens

mailto:Louise@louiseklinge.dk
mailto:Lene@autens.dk

