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Abstract  
 
An empirical analysis of gender differences in learning 
styles and their implication for teaching. Can the use of 
IT promote a pedagogical practice that appeals to a 
masculine learning style? 
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Backgrounds: Facts has shown that the percentage of male 
going to upper secondary schools are declining. Reports 
have indicated that it might be caused by a pedagogical 
practice based on feminine values. Objective: To 
investigate gender differences in learning styles, and to 
suggest how teaching can take any gender differences into 
account. Furthermore to question the use of IT to promote 
teaching that appeal to a masculine learning style. 
Methods: three independent groups were tested by a 
questionnaire. One group representing upper secondary 
school, another group representing the upper technical 
secondary school and a third group representing adults. 
Results: No consistent significant gender differences 
were found in any of the three groups. Data suggest that 
further investigations might conclude that male learning 
style appear more auditory and independent, whereas 
female learning style seem to be more visual and 
collaborative. Conclusion: The investigation shows no 
convincing gender differences in learning style.  
Knowledge of student learning style is fundamental to 
teachers individual approaches to teaching. Groups of 
students with a particular learning style could be 
periodic separated according to their favourite learning 
style. The use of IT promotes learning, irrespective of 
the student’s learning style, but the use of IT is not in 
itself the primary goal in teaching. 
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Indledning 
 
1960’ernes lighedsideologi fik også sin afsmittende 
virkning på skolen/gymnasiet. De to køn blev betragtet 
som ens på det psykologiske og kognitive område og skulle 
derfor behandles og undervises på samme måde. I 1990’erne 
blev lighedsideologien erstattet af en ligeværdsideologi 
hvor de psykologiske, kognitive og adfærdsmæssige 
forskelle blev erkendt samtidig med at kønnenes ligeværd 
blev kraftigt pointeret ( Jacobsen 1990). 
I denne periode blev der forsket meget i pigernes vilkår 
i skolen, og flere forskere bl.a. Katrin Hjort (Hjort 
1984) talte om at indføre en speciel pigepædagogik hvor 
kønnene periodevis skulle undervises hver for sig. 
Begrebet ”de stille piger ” blev skabt, og fokus var 
ensidigt på pigernes problemer. 
I Niels Krygers bog ”De skrappe drenge” fra 1988 blev 
fokus flyttet fra pigernes til drengenes problemer. Bogen 
problematiserede arbejder og småborgerdrengenes forhold 
til en skole- og institutionsverden domineret af kvinder.  
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Bertil Nordahls bog fra 1994 ”Hankøn i skolen” og ”Tarzan 
i Damejunglen” fra 1995 fokuserer kraftigt på, hvilken 
betydning den manglende maskuline tilstedeværelse i 
skolen har for drengenes identitetsudvikling og 
skolegang.  
Har den postulerede feminisering af skolen/gymnasiet 
skabt et læringsmiljø der primært tilgodeser pigernes 
måde at lære på? For at kunne give svaret på dette 
spørgsmål skal et andet problem først undersøges. Er der 
forskelle i den måde drenge og piger lærer på?  
Målet med denne opgave er gennem empiri at belyse, om der 
findes så store forskelle i kønnenes læringsstil at der 
bør tages højde for det i planlægningen og afviklingen af 
undervisningen, og om brug af ITK kan fremme en 
læringsstil der specielt appellerer til drenge. 
I opgaven bliver det problematiseret om gymnasiet er 
blevet ”feminiseret” . Dernæst diskuteres, om der er så 
store psykologiske og biologiske forskelle mellem kønnene 
at vi også kan forvente at de har hver deres læringsstil. 
Med udgangspunkt i læringsteoretikerene Kolb og Dunn-Dunn 
præsenteres det teoretiske grundlag for den empiriske 
analyse, og begrebet læringsstil defineres og sættes i en 
historisk ramme. Den amerikanske psykolog og 
intelligensforsker Howard Gardner har været en af 
hovedinspirationskilderne til udviklingen af Dunn & Dunn 
modellen. Denne model har været det teoretiske 
udgangspunkt for mange analyseredskaber der bruges til at 
finde elevers læringsstil. Derfor indeholder opgaven en 
kort omtale af Howard Gardner og hans teorier om de mange 
intelligenser (Gardner 1993). 
Nu følger en gennemgang af empirien der består af fire 
særskilte undersøgelser. Til den ene undersøgelse er 
brugt et spørgeskema udarbejdet på grundlag af Dunn & 
Dunn modellen, og til de tre andre et spørgeskema 
udarbejdet af konsulentfirmaet ”Turn to Learn”. 
Med udgangspunkt i resultaterne diskuteres mulige 
didaktiske, organisatoriske og institutionelle 
konsekvenser af kønsforskelle i læringsstil. Til slut 
diskuteres 
om inddragelse af IKT kan fremme en evt. maskulin 
læringsstil.  
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Det læringsperspektiv denne opgave tager sit afsæt fra er 
identisk med det Knud Illeris har formuleret i sin bog: ” 
Læring- aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem 
Piaget, Freud og Marx”. Læring opfattes her som varige 
psykiske ændringer der ikke skyldes den biologisk 
udvikling, modning eller aldring. Læring opfattes som 
psykologisk udvikling, socialisering og kvalificering. 
Læring er ikke kun en indre psykisk tilegnelsesproces, 
men skal også betragtes som en social interaktionsproces 
og som et samspil mellem de to processer. Illeris 
opfatter læring som bestående af tre dimensioner. En 
kognitiv indholdsmæssig dimension. En psykodynamisk 
følelses-, holdnings-, og motivationsmæssig dimension og 
endelig en social- samfundsmæssig dimension (Illeris 
1999).  
 
Min arbejdshypotese er følgende. 
 
Hypotese: Der er så store forskelle mellem de to køns 
læringsstil at der skal tages hensyn til det ved 
undervisningens planlægning og udførelse. Køns- adskilt 
undervisning kan i perioder være en fordel. Inddragelse 
af IKT vil fremme en læringsstil der specielt appellerer 
til drengene. 
 
Er undervisningen i gymnasiet blevet feminiseret? 
 
Vi må tørt konstatere at drengenes andel af det samlede 
elevtal i gymnasiet er faldet fra 41,4% i 94/95 til 39,5% 
i 99/00. Hvis vi kigger på tallene fra HF ser billedet 
endnu mere skævt ud. I 1993/94 var der 31,3% drenge mod 
58,8% piger. Andelen af kvindelige gymnasielærere er 
stigende og er i Kbh.s kommune pt. 293 kvinder mod 289 
mænd. Mange af de nye rektorer og ledende inspektorer er 
kvinder. 
Dette faktum behøver ikke i sig selv betyde at 
undervisningen, kulturen, lærerne, værdierne og normerne 
er præget af en feminin tankegang.  
Skoleforskeren Katrin Hjort mener ikke at det er 
tilfældet. Hun hævder at gymnasiets skolekode passer 
dårligt til pigekoden. Den strengt faglige/logiske 
indfaldsvinkel passer dårligt til pigernes 
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følelsesmæssige og subjektive tankegang. Katrin Hjort 
peger på at overgangen fra folkeskolens personbundne til 
gymnasiet fagbundne lærerrolle ikke passer pigerne godt. 
De konkurrenceprægede normer, der er gældende i 
gymnasiet, står i skarp kontrast til folkeskolen hvor de 
sociale og faglige hierarkier ikke nødvendigvis er 
sammenfaldende. 
Lektor Inge Heise hævder at gymnasiet er den 
ungdomsuddannelse der minder mest om folkeskolen. Det 
indbefatter de kvindelige omsorgsværdier, den snakkende 
form mm. I følge Inge Heise blev gymnasiet efter sidste 
gymnasiereform humaniseret med det resultat, at i 1g 
består kun 11 ud af 32 timer af fagene matematik, fysik 
og kemi. Der er for få fag der blander praktiske og 
tekniske færdigheder sammen med boglig viden. 
Antropologen Anne Knudsen påstår at hele den offentlige 
sektor er blevet feminiseret, og der er sket et skred fra 
faglighed hen mod feminine værdier som ansvar for egen 
læring (Heise 1998).  
Selvom gymnasiet er blevet feminiseret behøver det ikke 
at betyde at drengenes og pigernes udbytte af 
undervisningen er blevet ringere. Tværtimod tyder flere 
undersøgelser på at feminine værdier fremmer sociale 
interaktioner og giver et trygt indlæringsmiljø. 
Opgaven postulerer at undervisningen har ændret sig og 
appellerer til elever med en anden læringsstil, end den 
der var fremherskende for 20-30 år siden.  
Hvis ikke der er forskel i læringsstil mellem de to køn, 
er det svært at argumentere for at undervisningen er 
kønsdiskriminerende. 
Næste afsnit belyser om de biologiske, udviklingsmæssige 
og miljømæssige forårsagede forskelle mellem de to køn er 
så store at vi kan formode at der også er observerbare 
forskelle i læringsstil. 
 
Manden som det stærke køn?- biologiske og 
psykologiske kønsforskelle 
 
I de første 6 uger er der ingen observerbare forskelle 
mellem et hanligt (XY) og et hunligt (XX) foster. Hvis 
fosteret er hanligt og indeholder et Y-kromosom starter 
der en produktion af mandlige kønshormoner (androgener) i 

 7 
 



7. fosteruge. Det fundamentale hunlige foster omdannes 
til et hanligt foster. Udover at forplantningsapparatet 
udvikler sig i hanlig retning, sker der også en række 
ændringer i hjernen. Androgener påvirker hjernens 
lateralisering. Hos kvinder er hjernehalvdelene mere 
lateraliserede med en udpræget arbejdsdeling mellem de to 
hjernehalvdele. De sproglige/intellektuelle færdigheder 
er mest knyttet til den dominerende venstre 
hjernehalvdel. Myeliniseringen (isoleringen) af nerverne 
afsluttes et par år før hos kvinder end hos mænd. 
Myeliniseringen isolerer nerverne fra hinanden og sikrer 
at nerveimpulserne kan bevæge sig hurtigt.  
Mandens intellektuelle funktioner er mere bilateralt 
(dobbeltsidigt) placeret end kvindens, og der er derfor 
ikke så stor en specialisering/arbejdsdeling mellem de to 
hjernehalvdele. Forskellen i lateralisering mellem 
kønnene, mener man, er forklaringen på at mænd er mere 
rumligt begavede og visuelt orienterede og kvinder mest 
auditivt orienterede. 
Det har længe været en myte at manden er det stærke køn. 
Fra fødsel til død er manden mere udsat for sygdomme og 
fejlfunktioner af enhver art. Fx er spasticitet, 
feberkramper, virusinfektioner, mavesår, blodpropper, 
hjerte- og leversygdomme hyppigst hos mænd. Kun når det 
gælder sukkersyge og hjerneblødninger, er kvinder mest 
udsatte. Mht. til arvelige sygdomme er hyppigheden 20-30 
gange større hos mænd. Talebesvær, stammen og andre 
sociokulturelle defekter optræder 2-4 gange hyppigere hos 
mænd end hos kvinder. Synsvanskeligheder, tunghørhed, 
døvhed og forskellige psykiske lidelse er også mere 
udbredt hos mænd. Alt i alt har mænd en større dødelighed 
end kvinder på ethvert alderstrin. Som kompensation for 
den større dødelighed undfanges der 400 drenge for hver 
100 piger, og der fødes 108 drenge for hver 100 piger.  
Pigernes biologiske fordel viser sig tidligt. En pige 
svarer ved fødsel udviklingsmæssigt til en drenge på 4-6 
uger. Ved skolestart har pigerne psykisk, fysisk og 
socialt et forspring på 1,5 – 2 år. Pigerne udvikler sig 
hurtigere og med færre afvigelser end drengene og kommer 
i puberteten 2-2,5 år før drengene. 
Hans Hessellund skriver: ” Det er en kendsgerning at mænd 
er kvinder overlegne i idrætsdiscipliner hvor det drejer 
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sig om kortvarig at kunne præstere stor kraft: løb, 
spring, kast, ramme mm. Men er det også en kendsgerning 
at mænd er kvinder overlegne, når det gælder at overleve 
i det vestlige højteknologiske samfund hvor fysisk, 
social og psykologisk opstillings- og tilpasningsevne er 
vigtige parametere. Her er jeg ikke så sikker (Hessellund 
1980). 
Hessellund peger på at disse forskningsresultater giver 
anledning til følgende overvejelser mht. undervisningen i 
skolen: 

 Drenge bør starte 1-2 år senere end piger. 
 Mindre valgfrihed for at sikre større socialmobilitet 
( elever fra ikke læsevante miljøer vælger typisk 
ikke akademiske fag). 

 Det er en fejl at tro at fællesundervisning altid kan 
sikre større lighed mellem kønnene. Fx viste en 
undersøgelse at kvinder uddannet på et 
kvindeuniversitet fik bedre karakterer, end kvinder 
uddannet på et almindeligt universitet. 

De biologiske, udviklingsmæssige og miljømæssige 
forskelle mellem de to køn er så store at vi vil forvente 
at dette også vil afspejle sig i forskel i læringsstil. 
Ligeledes vil vi forvente at kønsadskilt undervisning i 
perioder vil være en læringsmæssig gevinst.  
Næste afsnit beskriver hvordan undervisningen op gennem 
historien hhv. har været kønsadskilt og kønsintegreret 
 
Undervisningen af de to køn i historisk belysning 
 
Historisk har forskellige samfund opfattet hvad der er 
kvindeligt og mandligt på mange forskellige måder. 
Alligevel er der to ting der går igen. Adskillelse og 
hierarkisering. Kønnene holdes adskilt i bestemte 
perioder af deres liv, og det mænd har beskæftiget sig 
med har haft højere status, end det kvinder beskæftigede 
sig med. 
Opdagelsen af hunpattedyrets æg i 1827 gav kvinden mere 
status. Før troede man på at kvinden kun var drivhus for 
mandens sæd der alene indeholdte kimen til det vordende 
foster.  
Den franske oplysningspædagog Jean-Jaques Rousseau (1712-
1778) var den første der i sit klassiske værk, ”Emile – 
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eller om opdragelsen” fra 1762, formulerede tanker om den 
børnecentrerede pædagogik. Emile repræsenterede 
borgerskabets barn der gennem sin evner skulle erobre 
verden, og ikke pga. sine medfødte privilegier som det 
havde været tilfældet for adelen i hundredvis af år. 
Emiles kæreste Sophie skulle opdrages på en helt anden 
håndfast måde, så hun kunne varetage de opgaver der 
tilhørte kvinderne på den tid. 
Inspireret af bl.a. Rousseau blev der i 1814 indført 
generel undervisningspligt i Danmark. På landet i de 
såkaldte almueskoler var der fællesundervisning uanset 
køn og alder. I København blev der i 1815 oprettet 
borgerskoler med kønsadskilt undervisning. Andre større 
købstæder fulgte senere efter. Borgerskabets døtre gik i 
private skoler, i døtreskoler hvor undervisningen var en 
hel anden med et færre antal timer end i drengeskolerne. 
I 1903 fik pigerne adgang til mellem-, real-, og 
gymnasieskolerne. Undervisningen indeholdt bl.a. 
håndgerning, og pigerne havde mulighed for at bliver 
fritaget for undervisning i praktisk regning og 
matematik, og når de kom i puberteten fik de mulighed for 
at få et hvileår.  
I tiden mellem de to krige og i perioden efter 2-
verdenskrig forsvandt de fleste enkønnede skoler og 
kønsadskilte klasser.  
Dansk skolepolitik var i perioden efter krigen præget af 
socialdemokratisk tankegang hvor håbet var at man gennem 
uddannelse kunne fjerne ulighed og de sociale 
klasseforskelle. Den kraftige fokus på socialgruppe og 
uddannelse fjernede opmærksomheden fra evt. kønsforskelle 
i undervisning og læringsstil. I 70-80 blev 
opmærksomheden rettet mod pigernes vilkår i skolen (”de 
stille piger”) og sidst er problemet med ”de vilde 
drenge”, og deres kamp mod skolens feminiserede normer og 
værdier kommet i fokus.    
 
Læringsstil 
 

Hvad er læringsstil? 
 
Ofte starter læreren årets undervisningen med at bede 
hver elev om på to minutter at introducere sig selv. 
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Formålet med dette er at starte klassens 
socialiseringsproces, samt at give læreren en mulighed 
for at lære eleverne og deres baggrund bedre at kende. 
Dette er helt utilfredsstillende. Læreren burde bruge 
langt mere tid på at belyse følgende problemstilling: 
 

1.Hvad ved eleven om det emne der skal arbejdes med? 
2.Hvad vil eleven gerne vide om emnet? 
3.Hvor vigtigt og relevant er emnet for elevens videre 

karriereforløb? 
4.Hvordan lærer eleven bedst det emne der arbejdes med? 

 
Det er den sidste problemstilling der kan sammenfattes 
under overskriften læringsstil. 
 Studiet af individuelle forskelle mellem grupper af 
elever indikerer at der er store forskelle på hvordan 
elever tænker og præsenterer information. Læringsstil er 
det sæt af individuelle forskelle i kognitiv organisation 
og mental repræsentation samt deres indbyrdes integration 
der findes mellem elever i relation til læring. Der 
findes mere end 30 forskellige teorier om læringsstil, og 
et tilsvarende antal metoder/redskaber til at finde 
elevers læringsstil. Hvilken metode man foretrækker 
afhænger af: 
 

1. Hvor udbredt og kendt metoden er 
2. Metodens reliabilitet (et udtryk for om testen giver 

samme resultat hvis den bliver gentaget af samme 
forsøgsleder på samme forsøgsperson eller gentaget af 
andre forsøgsledere på samme forsøgsperson). 

3. En tests validitet eller gyldighed. Hvor god metoden 
er til at fortælle os noget om det den skal måle. 

4. Hvor dyr testen er at anskaffe, og hvor nem den er 
at bruge. 

 
Jeg ser ikke læringsstil som et statisk, men snarere som 
et dynamisk kontekstafhængigt fænomen der hele livet er 
under påvirkning af den biologiske modnings- og 
aldringsproces og det omgivende miljø. 
På samme måde som elever har hver deres individuelle 
læringsstil, har hver elev også deres egen 
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læringsopfattelse. Ference Marton skelner mellem seks 
forskellige læringsopfattelser: 
 

1. At lære vil sige at få mere viden ind i hovedet. 
2. At lære vil sige at kunne huske og kunne reproducere 

erhvervet viden. 
3. At lære vil sige at erhverve kendsgerninger og 

procedure som kan bruges i praksis. 
4. At lære vil sige at forstå. 
5. At lære vil sige at ændre sin viden og derigennem 

sin tolkning af omverdenen. 
6. At lære vil sige at ændre sin tolkning af omverdenen 

og derigennem sin person (Marton 1993). 
 
Læringsopfattelsen danner grundlag for læringsstilen og 
det næsten synonyme begreb lærings- og studieadfærden. 
John Biggs (Biggs 1987) inddeler elevers studie- og 
læringsadfærd i tre kategorier: 
 

1. The surface processing student. 
2. The achieving student. 
3. The deep processing student. 

 
The surface processing student svarer til 
læringsopfattelse 1 og 2 og the deep processing student 
til 4,5 og 6. The achieving student er den 
karakterfikserede pligtopfyldende slider der i 
læringsopfattelse minder mest om den reproducerende 
overfladiske surface processing student. Da opgavens 
hovedfokus er læringsstil, vil læringsopfattelse og 
lærings- og studieadfærd ikke blive omtalt yderligere. 
 
 
Hvorfor beskæftige sig med læringsstil i 
forbindelse med undervisning? 
 

1. Fordi undervisning og læring er en dialog: elever er 
ikke tomme kar som der skal fyldes viden på. Læring 
er en aktiv proces der foregår interaktivt ved 
dialog, kooperation og samarbejde. 

2. Fordi vores elever bliver mere forskellige: ikke kun 
mht. til køn og etnisk tilhørsforhold er vores elever 
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forskellige, men også mht. alder, nationalitet og 
kulturel baggrund. Belenky viste i 1986 at kvinder 
har en mere sammenhængende læringsstil hvor der 
lægges vægt på empati, kollaboration og evne til at 
lytte til andre. Banks viste i 1988 at studerende der 
var amerikanske negre og mexicanere, i modsætning til 
andre etniske grupper, foretrak at arbejde sammen med 
andre frem for at arbejde alene. 

3. For bedre at kunne kommunikere med eleverne: 
McKeachie viste i 1994 at i en normal time opfattede 
eleverne 70% af hvad læreren sagde i de første 10 min 
af timen og kun 20% de sidste 10 min af timen. Derfor 
bliver vi nødt til at kunne kommunikere på elevernes 
præmisser, og på en måde der tilgodeser elever med 
forskellige læringsstile. 

4. For at gøre undervisning til en større glæde for både 
lærere og elever: hvis ikke vi reflekterer over vores 
egen undervisning, vil vi oftest undervise elever på 
den måde, vi selv bedst kan lide at blive undervist 
på.  

5. Sikre at vore fag overlever: ved at tilrettelægge 
vores undervisning og       elevernes læring på en 
sådan måde at elever med forskellige læringsstil 
bliver tiltrukket, kan vi sikre at vores fag 
overlever (Montgomery 2003). 

 
I flere publikationer udgivet af undervisningsministeriet 
peges der på vigtigheden af at være opmærksom på 
elevernes læringsstil. I publikationen ”Fag, pædagog og 
IT i det almene gymnasium-status og perspektiver” fra 
2002 siges der i afsnittet om interessenter og 
pædagogiske nøglepersoner: ”Den traditionelle 
klasseundervisning hvor læreren formidler stoffet til 
eleverne, fylder for meget i det samlede 
undervisningsbillede. Ulempen ved den traditionelle 
katederundervisning er, at den fastholder eleven i rollen 
som tilskuer og ikke tager højde for den enkelte elevs 
forudsætninger og læringsstil”. 
I publikationen ”Det virtuelle Gymnasium” fra 2002 siges 
der i afsnittet om kompetencer som beherskelse af 
læreprocesser: ”Undervisningen skal i højere grad åbne 
for individuelle valgmuligheder og differentiering, der 
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giver rum for den enkelte elevs interesser og 
læringsstil”. 
   
Tankerne om læringsstil kan føres helt tilbage til 
oldtidens Grækenland hvor Hippokrates skelnede mellem 
fire forskellige temperamenter eller personlighedstyper: 
1. melankolske 2. sangvinske 3. flegmatiske og den 4. 
koleriske. Den schweiziske psykiater Carl Gustav Jung 
(1875-1961) opstillede efter en større empirisk udredning 
to forskellige personlighedstyper. Den ekstroverte eller 
udadvendte/udadrettede type og den introverte eller 
indadvendte type (Ouellette 2000).  
 
Kolbs læringsteorier – læringscirkelen 
 
I den empiriske analyse er anvendt to testskemaer. Det 
ene testskema er udviklet af de amerikanske psykologer 
Dunn & Dunn og er kraftigt inspireret af de amerikanske 
psykologer David Kolb og Howard Gardner.  
Den anden test er en hybridtest udviklet af 
konsulentfirmaet ”Turn to learn” med input fra 
forskellige læringsteoretikere. Kolb har bedraget med 
aktiv/refleksiv synsvinklen, Dunn & Dunn og Barbe & 
Svassing med visuel/verbal og Greogorc Pask med 
global/sekventiel. 
Da begge tests har Kolbs teorier som teoretisk grundlag, 
vil jeg starte med at give et overblik over den 
læringsforståelse der er udviklet af den amerikanske 
psykolog David Kolb og beskrevet i bogen ”Experimental 
learning” fra 1984. 
 Kolbs læringsforståelse er en syntese af ideer 
formuleret af dels Jean Piaget (1896-1980), dels den 
amerikanske filosof og uddannelsestænker John Dewey 
(1859-1952), og endelig af teorier formuleret af den 
tysk-amerikanske gestaltpsykolog Kurt Lewin (1890-1947). 
Det har været diskuteret, om det er rimeligt at 
sammenstille teorier fra tre vidt forskellige teoretikere 
med hver deres udgangspunkt, og flere hævder at Kolbs 
teorier er forsimplede og ikke afspejler virkeligheden. 
Kolbs systematisering af læringsprocessen har dog i stor 
udstrækning været brugt som en analytisk skabelon til 
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bl.a. at udarbejde læringsprofiler og 
læringsstilsanalyser. 
Kolb ser læring som en proces bestående af fire stadier 
der kan indtegnes i en såkaldt læringscirkel. Først en 
konkret erfaring (oplevelse), dernæst en reflekterende 
observation der følges af en abstrakt begrebsliggørelse 
og cirkelen slutter med en aktiv eksperimentering, inden 
cirkelen kan starte med en ny konkret erfaring (figur 1). 

 
 
Fig. 1. Kolbs læringscirkel (efter Illeris 1999) 
 
Ifølge Kolb består læringsprocessen af to dimensioner. En 
begribelsesdimension (kaldet prehension) og en 
transformations og omdannelsesdimension. Kolb ser læring 
som en individuel proces på linie med Piaget og har helt 
udeladt den sociale dimension.  
Kolb ser både begribelses og omdannelsesdimensionen som 
bestående af to dialektisk modstillede orienteringer der 
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hver refererer til en af de fire stadier i 
læringscirkelen.  
Begribelesdimensionen udspænder sig i en lodret akse med 
en umiddelbar opfattelse (apprehension) pegende i retning 
af stadiet for konkrete erfaringer, og en bearbejdet 
forståelse (comprehension ) pegende ned mod stadiet for 
abstrakt begrebsliggørelse. 
Tilsvarende udspænder omdannelsesdimensionen sig vandret 
med hensigt eller meningsdimensionen (intention) pegende 
ud mod stadiet for den reflekterende observation, og 
udvidelses eller ekspansionsdimensionen (extension) 
pegende ud mod stadiet for aktiv eksperimentering. 

 
Fig. 2. Kolbs læringscirkel (efter Illeris 1999). 
 
Kolb ser læring som et samspil mellem en begribelse eller 
en perception og en omdannelse. Perception er ikke nok 
til at der kan ske en læring. Det opfattede skal omdannes 
og indlejres i kendte neurale strukturer, inden læring 
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har fundet sted. Tilsvarende kan der ikke ske en 
omdannelse hvis ikke der er noget konkret at omdanne. 
Udfra sin læringscirkel når Kolb frem til at der kan 
skelnes mellem fire forskellige erkendelsesformer: 
assimilativ, konvergent, akkomodativ og divergent. 
Begreberne assimilativ og akkomodativ har Kolb lånt fra 
Piaget hvorimod begrebsparret konvergent/divergent er 
lånt fra intelligensforskeren J.P Guilford (f.1897). 
Ved konvergent erkendelse modsvares et input af et 
output. Ved divergent erkendelse udvikles flere 
forskellige output på basis af et input. 
Ifølge læringscirkelen udvikles assimilativ viden 
(erkendelse) udfra begribelse via bearbejdet forståelse  
(abstrakt begrebsliggørelse) og omdannelse via hensigt 
eller meningstilskrivelse (refleksiv observeren). 
Tilsvarende gælder for de tre andre erkendelsesformer 
(figur 2). 
Som sagt er Kolbs teorier ret kontroversielle bl.a. fordi 
de udelukkende beskæftiger sig med læringens kognitive 
dimension uden at inddrage den psykodynamiske og den 
samfundsmæssige dimension (Illeris 1999).  
 
 
 
 
Dunn & Dunns læringsteori – Dunn og Dunn modellen 
 
I afhandlingens empiriske analyse er brugt et spørgeskema 
til at vurdere læringsstil som er udviklet af 
professorerne Rita og Kenn Dunn fra St.Johns University i 
New York , USA. Dunn & Dunn har i mange år forsket i 
hvordan børn lærer og har opstillet en model (Dunn & Dunn 
modellen) der indeholder 21 elementer der alle har 
betydning for elevers læring. Dunn & Dunn er kraftigt 
inspireret af læringsteoretikeren David Kolb og 
intelligensforskeren Howard Gardner.  
Den oprindelige model er blevet bearbejdet og findes i en 
dansk version ( Lena Bostrøm: " Fra undervisning til 
læring. Læringsstile i praksis” , Dafolo 2000). Det er 
den bearbejdede danske version der er blevet anvendt i 
denne analyse, og som omtales i det følgende. 
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Dunn & Dunn gjorde sig følgende iagttagelser under deres 
studier: 
( citeret efter Svend Erik Schmidt: Børns læringsstil – 
teori og praksis) 
  

 Nogle lærer bedst ved at lytte. 
 Andre lærer bedst ved at se eller skrive/tegne ordene 
eller billederne.  

 Nogle lærer bedst, når de piller ved noget eller 
tager notater. 

 Andre lærer bedst, når de er personligt eller fysisk 
involveret (learning by doing). 

 Nogle lærer bedst, når de arbejder med en ting af 
gangen, medens andre lærer bedst, når de kender 
helheden på forhånd. 

 
Deres forskning har fundet at følgende forhold langt fra 
er sande: 
( citeret efter Svend Erik Schmidt: Børns læringsstil – 
teori og praksis) 
 

 Børn, som ikke forstår en kollektiv besked, er mindre 
intelligente.  

 Alle børn lærer bedst, når de sidder på en stol. 
 Alle børn lærer bedst, når der er stille omkring dem. 
 Børn, som ikke kan sidde stille, er ikke parat til at 
lære noget. 

 Alle børn lærer bedst i 45 eller 90 min. moduler. 
 At spise eller drikke i timerne forstyrrer barnets 
indlæring. 

 Alle børn lærer bedst nyt og vanskeligt stof tidligt 
på dagen. 

 
Dunn & Dunn har som udgangspunkt: 
( citeret efter Svend Erik Schmidt: Børns læringsstil – 
teori og praksis) 
 

 Alle har deres individuelle måde at lære på. 
 Hver enkelt person har nogle præferencer for hvordan 
de lærer bedst. 

 Disse præferencer varierer fra person til person, 
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 og kan ændres med tiden, 
 og er afhængige af miljøet/situationen. 

 
Den personlige læringsstil afhænger af biologiske 
(herunder kønsmæssige?), udviklingsmæssige og 
miljømæssige forhold ( er kontekst afhængig). 
Rita og Kenneth Dunn definerer ”learning styles” på 
følgende måde: 
 
” the way in which each individual learner begins to 
concentrate on, process, absorb and retain new and 
difficult information” 
 
Ifølge Dunn & Dunn har alle nogle læringsmæssige 
styrkesider/forcer som de kalder for strengths. Det er 
vigtigt at læringsmiljøet er indrettet på en sådan måde, 
at disse styrkesider bliver tilgodeset for så mange 
elever som muligt. 
Rita Dunn siger: ” students are not failing because of 
the curriculum. Students can learn any subject matter, 
when they are taught with methods and approaches 
responsive to their learning styles strengths” 
Dunn & Dunn hævder at lærerens undervisningsstil er tæt 
knyttet til lærerens læringsstil, idet mange lærere går 
udfra at eleverne lærer på same måde som de gør. En 
analyse af lærerens egen læringsstil kan bruges som et 
refleksivt værktøj til at kigge på sin egen undervisning. 
Dygtige lærere oplever ofte at der er nogle klasser hvor 
undervisningen ikke fungerer særligt godt, og her siger 
Dunn & Dunn at det er vigtigt at matche lærerens 
undervisningsstil til elevernes ( eller bedre klassens) 
læringsstil. Dette kan gøres ved at lave en 
læringsgruppeprofil for klassen (Schmidt 2001). Den 
amerikanske psykolog Grasha viste i 1996 at der tit ikke 
var overensstemmelse mellem elevernes og lærernes 
læringsstil. 64% af lærerne var intuitive og over 50% var 
indadvendte hvor de tilsvarende tal for elever var 30%, 
se tabel (Montgomery 2003).  
 
 Lærere Elever 
Udadvendt 46% 70% 
Indadvendt 54% 30% 
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Sansning 36% 70% 
Intuition 64% 30% 
 
 
 
Dunn & Dunn modellen 
 
Den bearbejdede danske udgave af den oprindelige 
amerikanske model er opbygget af 23 elementer der alle 
har betydning for elevers evne til at lære. De 23 
elementer er ordnet i fem kategorier der repræsenterer 
både det kognitive, det psykodynamisk og det sociale og 
samfundsmæssige som Illeris postulerer indgår i enhver 
læreproces  (Illeris 1999) : 
 
Kategori Elementer 
Fysiske elementer Lyd, lys, temperatur, design
Emotionelle elementer Motivation, 

udholdenhed/vedholden- 
hed, ansvarlighed, struktur 

Sociologiske elementer Alene, par, små grupper, 
team, autoritet, variation 

Fysiologiske elementer Perceptuelle forcer, mad og 
drikke, tidspunkt på dagen, 
bevægelsesbehov 

Psykologiske elementer Holistisk, analytisk, 
hjernedominans, impulsiv, 
refleksiv 

 
 
 
 
Fysiske elementer: 
 
Nogle elever arbejder bedst, når de hører sonater af 
Mozart, og andre elever lærer bedst ved dæmpet belysning 
i kølige omgivelser. Endelig finder der elever der bedst 
kan koncentrere sig, når de ligger afslappet i en sofa 
frem for at sidde med papir og blyant på en hård stol ved 
et skrivebord. 
 
Emotionelle elementer: 
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I de fleste elevers læringsstil indgår en række 
emotionelle elementer. Nogle elever går straks i gang med 
en opgave, medens andre skal motiveres kraftigt gennem 
enten en ydre motivation (straf/belønning) eller en indre 
motivation 
(ved at gøre emnet interessant og relevant for eleven). 
Nogle elever kan uden problemer arbejde længe med en 
bestemt opgave hvor andre straks går videre til næste 
opgave hvis opgaven ikke kan overskues med det samme. 
Elever med stor ansvarlighed foretrækker den 
projektorienterede arbejdsform, og elever med mindre 
ansvarlighed den lærerstyrede arbejdsform. Nogle elever 
foretrækker opgaver med en klar og overskuelig struktur, 
medens andre føler sig begrænsede hvis strukturen er for 
fast. 
 
Sociologiske elementer: 
 
Nogle elever arbejder bedst alene. Andre foretrækker at 
arbejde tæt sammen med en god kammerat eller i større 
eller mindre grupper. Nogle elever foretrækker at læreren 
optræder som en autoritet der alene tilrettelægger 
undervisningen. Andre foretrækker at læreren mere 
fungerer som en samarbejdspartner der forklarer og 
begrunder sit stof- og metodevalg for og sammen med 
eleverne. Nogle elever foretrækker faste rutiner i 
undervisningen hvor andre foretrækker en større variation 
i valget af arbejdsmetoder.  
 
Fysiologiske elementer: 
 
Skolen er traditionelt opbygget på en sådan måde at 
auditive og visuelle elever 
bliver tilgodeset. Der bliver sjældent taget højde for at 
nogle elever er kinæstetiske eller taktile i deres 
læringsstil og derfor lærer bedst ved at røre ved tingene 
og arbejde med tingene (learning by doing). Normalt vil 
det ikke blive accepteret at elever indtager mad og 
drikke i timerne, selvom flere undersøgelser har vist at 
koncentrationsproblemer både kan skyldes sukker- og 
væskemangel. Timerne først på dagen anses normalt for 
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bedst til teoretisk undervisning og timerne sidst på 
dagen bedst til mere praktisk undervisning. Denne 
antagelse tager ikke højde for at nogle elever er 
langsomme startere (B-mennesker) og foretrækker svær 
teoriundervisning sidst på dagen. Yngre elever og særligt 
drenge har svært ved at sidde stille, og deres indlæring 
kan styrkes hvis de får mulighed for at være fysisk 
aktive, samtidig med at de bliver undervist/lærer. 
 
Psykologiske elementer: 
 
Nogle elever lærer bedst ved at arbejde med detaljerne 
først og siden samle dem til en helhed (analytisk). Andre 
lærer bedst ved først at overskue problemet i helhed, og 
senere arbejde med problemets detaljer (holistisk). I 
skolen er undervisningen oftest til rette lagt på de 
analytisk begavede børns præmisser, selvom om flere 
undervisningsmaterialer i dag også tager et holistisk 
udgangspunkt. Hjerneforskningen har vist at de analytisk 
begavede elever har venstre hjernedominans, og de 
holistisk begavede børn har højre hjernedominans. Mange 
drenge er meget impulsive i deres læringsstil og er tit 
hurtige ude med svar og løsninger. Piger er ofte mere 
refleksive i deres læringsstil og foretrækker at tænke 
længe over spørgsmålet, inden de svarer. Derfor skal 
undervisningen indeholde aktiviteter af både impulsiv og 
refleksiv karakter.  
 
Pædagogiske handlemuligheder: 
 
 Modellen består af 23 enkelte elementer, og det er ikke 
muligt at tage højde for alle elementerne hvis der er 
tale om en klasse med 28 elever. Selvom undervisningen 
skal differentieres og individualiseres, er det kun 
muligt for hver elev at udvælge og arbejde systematisk 
med 3-4 af modellens elementer. Ligeledes er de 
pædagogiske handlemuligheder afhængig af de lokale 
økonomiske ressourcer og pladsforhold. Af samme grund er 
det svært at bevare klasseundervisningen som bærende 
organisationsform hvis undervisningen skal differentieres 
efter både indhold og form (Schmidt 2001). 
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Andre læringsteorier 
 

Myers_briggs type indicator er et redskab udviklet af 
Isabel Briggs Myers og Katerine Cooks Briggs til at 
identificere forskellige persontyper baseret på Carl 
Jungs teori om eksistensen af forskellige person typer. 
En persons identitet kan beskrives udfra fire 
dimensioner. 1. livsindstilling – udadvendt (ekstrovert) 
eller indadvendt (introvert) 2. iagttagelse (perception) 
– sansning eller intuition 3. beslutningstagen – tænke 
eller føle. 4. indstilling til omverdenen – dømmende 
eller iagttagende.  
Enhver person kan således indpasses i de 16 forskellige 
kategorier der opstår ved at kombinerer de 4x2 
forskellige dimensioner. 
 
 
 
 
Livsindstilling Udadvendt 

Gruppearbejde 
Indadvendt 
Arbejder alene 

Iagttagelse Sansning 
Facts og data 
Rutine 

Intuition 
Indtryk 
Ikke rutine 

Beslutningstagen Tænkning 
Objektiv 
Logisk 

Føle 
Subjektiv 
Søger efter 
harmoni 

Indstilling til 
omverdenen 

Dømmende 
Planlægger 
Kontrollere 

Iagttagende 
Spontanitet 
Tilpasningsdygtig 

(Montgomery 2003) 
 

Kolb/McCarthy teori om læringsstil. Teorien bygger på den 
antagelse at al læring er opbygget som en cirkel 
bestående af fire læringsstrategier. Hvert individ 
foretrækker en af de fire strategier som sin foretrukne 
læringsstil. De fire strategier er forbundet to og to via 
to akser. Den ene akse begribelser har som sine to 
modpoler abstrakt og konkret, og den anden akse 
omdannelse har tilsvarende aktiv og refleksiv som sine to 
poler. 
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Læringscirklen består således af fire kvadranter hvor fx 
humaniora og socialvidenskabelige fag repræsenterer den 
konkrete/refleksive kvadrant og fysisk/matematik den 
abstrakte/refleksive kvadrant, ingeniør fag den 
abstrakte/aktive kvadrant og undervisning den 
konkrete/aktive kvadrant, se afsnit om Kolbs 
læringsteorier.  
Mange studenter vælger det fagområde hvis foretrukne 
læringsstil matcher deres egen. Den ensartede læringsstil 
og kultur, der præger et bestemt fagområde, er også et 
udtryk for at kulturen via socialisering påvirker de 
studerendes læringsstil. Kolb viste at science studerende 
blev mere analytiske og mindre kreative med tiden, og 
tilsvarende at kunststuderende blev mere kreative og 
mindre analytiske. Ved at følge Kolbs læringscirkel og 
samtidig stille følgende spørgsmål: Hvorfor skal vi lære 
det? Hvad er de vigtigste begreber og pointer? Hvordan 
bruger jeg min viden? og hvordan kan jeg bruge denne 
viden i en anden sammenhæng? Kan kulturen og 
undervisningen i faget matche alle elevers læringsstil.   
 
Forskel i læringsstil mellem de to køn 
 
Ved en vurderings af kønsspecifikke forskelle i 
læringsstil kan der være fare for at nogle typer af 
kundskab, og visse former for læringsstil bliver vurderet 
højere end andre. Jean Piaget vurderer formel-operationel 
tænkning højere end konkret-operationel tænkning og i 
Benjamin Samuel Blooms taxonomi, som angiver en stigende 
indlæringsdybde og forståelse for emnet, bliver konkret 
viden og anvendelse vurderet lavere end syntese og 
vurdering.  
Kvinders læringstil er tæt knyttet til de sociale 
relationer, sammenhæng, medfølelse, indlevelsesevne og 
tager tit udgangspunkt i konkrete eksempler fra hverdagen 
og bliver derfor i skolesammenhæng ofte vurderet lavere 
end mænds læringsstil (Jacobsen 1988). Kroeger & Thuesen 
viste i 1988 at der var tydelige kønsforskelle, når 
eleverne blev vurderet efter Myers-Briggs type indicator. 
Medens 2/3 af kvinder anvendte følelser i deres 
beslutningstagen, brugte 2/3 af mænd en objektivitet og 
logik i deres beslutningstagen. Dette bør der tages højde 
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for i tilfælde hvor mænd skal studerer i et område typisk 
domineret af kvinder, og omvendt hvor kvinder skal 
studere i et område domineret af mænd. 
Ved at tage sit udgangspunkt i Kolb/MacCarthy 
læringsteori viste Philbin i 1995 at 48% af mænd på tværs 
af alder og etniske tilhørsforhold var 
abstrakte/refleksive mod 20% af kvinderne. Kvinders 
foretrukne stil var konkret/refleksiv og abstrakt/aktiv 
(Montgomery 2003).  
Piger trives bedst i mindre grupper hvor det nære og det 
personlige vægtes højt både i relation til emnet der 
arbejdes med og i relation til de andre i gruppen. 
Drenges læringsstil er ofte knyttet til aktivitet, 
problemløsning og udforskning. Drenges læring er ofte 
uformel og procesorienteret hvor pigers læring er mere 
formel og produktorienteret. Bjerrum Nielsen foretog i 
1988 en undersøgelse over drenge og pigers adfærd og 
læringsstil på to forskellige skoler. Hovedkonklusionen 
var at det sociale miljø spiller en stor rolle. Drenge 
fra læsevandte, middelklasse miljøer var positive overfor 
skolen, og for dem var det vigtigt at klare sig godt i 
skolen. Hos drenge fra ikke læsevandte arbejderklasse 
miljøer var det ikke en positiv norm at klare sig godt i 
skolen. I debatten om kønsforskelle glemmer man ofte at 
klasse og etnisk tilhørsforhold også spiller en ikke 
uvæsentlig rolle mht. forskelle i læringsstil (Nielsen 
1994). 
Flere forskere antyder at drenge oftere har en mere 
akkomodativ og divergerende læringsstil i modsætning til 
pigernes assimilative og konvergente læringsstil. Ifølge 
Dunn & Dunn er drenge visuelle, vil gerne arbejde med og 
røre ved tingene (tactual), kinæstetiske og foretrækker 
at bevæge sig rundt på egen hånd i et uformelt 
læringsmiljø. Drenge er mindre tilpasningsdygtige 
(nonkonforme) og motiveres ofte via kammeraterne. Piger 
er mere auditive, autoritetstro, selvmotiverende  og 
tilpasningsdygtige end drenge, se kilde nr. 25. 
 
IKT og læringsstil  
 
Fremmer brug af IKT ( informations og 
kommunikationsteknologi) en bestemt læringsstil? For at 
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kunne besvare dette spørgsmål må følgende forhold tages i 
betragtning: 

 Hvad er det læringsteoretiske udgangspunkt for vores 
opfattelse af læringsstil? 

 Hvad er vores definition af IKT? 
 Kan vi gå udfra at brug af fx et simulationsprogram, 
søgning i databaser på Internettet og anvendelse af 
et grammatikprogram i engelsk alle vil appellere til 
den samme læringsstil? 

 Hvilken sammenhæng er der mellem forskellige IKT-
baserede undervisning/studiemetoder og læringsstil? 

 Bruger kønnene IKT på den samme måde ? 
 Er læringsstil en statisk nærmest genetisk fastlagt 
måde at lære på, eller er læringsstil 
kontekstafhængig og under påvirkning og udvikling 
gennem hele livet? 

 Er der nogle læringsstile der er bedre end andre, og 
hvem afgør det? 

 
Betegnelsen IKT henviser til både det informative og 
kommunikative aspekt ved brug af ny computerteknologi, i 
modsætning til IT der kun omhandler det informative 
aspekt. IKT indeholder således også det interaktive 
element primært baseret på mail og konferencer via 
Internettet. Frem for at stille spørgsmålet om brug af 
IKT fremmer en bestemt læringsstil, syntes jeg at man 
skal vende problematikken på hovedet, og i stedet for 
analysere hvordan elever med en bestemt læringsstil med 
fordel kan anvende IKT i forbindelse med deres 
læringsprocesser. 
Erik Prinds skriver i sin bog rum til læring: ”IKT er et 
redskab på linie med kridt, bog og overhead. IKT tilfører 
læringsprocessen nye muligheder, men skal ikke spille en 
styrende rolle for udviklingen af skolesystem og 
undervisning. IKT er under ingen omstændigheder et mål i 
sig selv” (Prinds 1999).  
Når ovenstående forhold er taget i betragtning kan 
følgende generelle synspunkter om IKT og læringsstil 
nævnes/problematiseres. 
Brug af IKT fremmer en læringsstil der er baseret på 
problemløsning og udforskning. Brug af IKT fremmer 
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uformel situeret læring, hvor perifer legitim deltagelse 
bliver accepteret. Læring sker tit efter 
mesterlæreprincippet hvor man ved at kigge mere erfarne 
elever eller læreren over skulderen, får ideer til at 
komme videre. IKT fremmer en akkomodativ , divergent og 
åben læringsstil der af nogle forskere hævdes at ligge 
tættere på drengenes læringsstil end pigernes. IKT gør 
undervisningen mere virkelighedsnær og aktuel ved at tage 
udgangspunkt i problemer fra elevernes hverdag. Med 
reference til Kolb gør IKT det muligt for eleverne både 
at konkret opleve og aktivt eksperimentere med 
udgangspunkt i computeren. Pædagogen Morten Sørby som har 
arbejdet med IKT hævder at det virtuelle aspekt kan være 
en ny måde at realiserer Deweys tese om ”learning by 
doing” (Damer og data 1998). 
Brug af computere/IKT vil andet lige fremme en 
kollaborativ læringsstil/samarbejdsform selvfølgelig 
afhængig af opgavens art og gruppesammensætningen. Den 
kollaborative samarbejdsform anses normalt for den der 
giver størst udbytte, og vælges spontant af pigerne når 
de skal arbejde i grupper. Drenge derimod vælger en 
kooperativ samarbejdsform hvis de skal arbejde i grupper. 
Ved den kooperative samarbejdsform bliver arbejdet delt, 
og hver elev udfører arbejdet mere eller mindre 
uafhængigt af andre.  
Som før nævnt anser jeg det for vigtigt at vælge 
pædagogisk grundlag og metode, inden IKT bliver 
inddraget. Timothy Koschman fra Southern Illinois 
University siger om det paradigmeskift der er sket fra IT 
(instructional technology) over CAI (computer assisted 
technology) til CSCL( computer supported collaborativ 
learning): ” I argue that the shifts that have occurred 
in IT were in fact driven by shifts in underlying 
psychological theories of learning and instruction” 
(Koschmann 1996). 
CSCL er et eksempel på hvordan computermediet støtter op 
om en bestemt pædagogisk arbejdsmetode (kollaborativ 
samarbejde). CSCL flytter fokus fra lærer til elev og 
fremmer en konstruktivistisk læringsproces (Underwood 
2000). 
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Howard Gardner og de multiple intelligenser 
 
Antager vi at elever har hver deres individuelle 
læringsstil, må vi også antage at hver elev har sin egen 
unikke intelligensprofil.  
Dette var også udgangspunktet for den amerikanske 
psykolog Howard Gardner der var den første der 
formulerede teorien om de multiple intelligenser (MI).  
Gardner var inspireret af David Kolb og flere 
læringsstilforskere bl.a.  Dunn & Dunn byggede deres 
teorier på antagelsen om de multiple intelligenser. 
I modsætning til andre intelligensforskere hævder den 
amerikanske psykolog Howard Gardner, at der ikke findes 
en, men mange intelligenser. 
  
Howard Gardner definerer intelligens som : evnen til at 
løse problemer eller til at skabe produkter, som 
påskønnes i en eller flere kulturelle eller 
samfundsmæssige sammenhænge. 
 
I følge Howard Gardner fører et snævert endimensionelt 
syn på intelligens til et uniformt skolesyn, ( 
kernepensum, ringe valgfrihed, række facts der skal 
læres, regelmæssige prøver m.m.).  
Et pluralistisk syn på begavelse (teorien om MI) giver et 
individcentreret skolesyn der erkender at elevernes evner 
og interesser er forskellige, og at alle ikke skal eller 
kan lære alt på den samme måde. Det er skolens mål at 
udvikle intelligenserne og hjælpe eleven til at følge den 
karriere der svarer til netop hans eller hendes 
intelligensprofil.  
Howard Gardner opstiller en række kriterier for at en 
genskab kan kaldes en intelligens: e

 
 Den skal være tilstede i alle kultursamfund 
(tværkulturel). 

•

•

•

 Den skal være lokaliseret til et bestemt område i 
hjernen, og en skade i dette område skal udløse en 
række symptomer. 

 Den skal være problemløsende. 
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 Der skal være eksempler på genier/syge der besidder 
egenskaben i rigt mål eller helt mangler denne 
egenskab. 

•

•

•

 Egenskaben skal have en udviklingsmæssig/evolutionær 
betydning. 

 Egenskaben skal være uafhængig af andre egenskaber. 
 
På baggrund af disse kriterier skelner Howard Gardner 
mellem syv forskellige intelligenser: 
 
 
 
 
 
 
Intelligens Egenskab Erhverv 
1) Sproglig 

intelligens 
 

udtale  
(fonologi) 
sætningsopbygning 
(syntaks 
betydningslære 
(semantik) 
bruge sprog og 
påvirke andre 
(pragmatik) 

Digtere  
Forfattere 
Journalister 
 
Eks: H.C. Andersen

2) Logisk/matematis
k intelligens 

 

Dyrke 
abstraktioner 
Tænke i sekvenser 
og relationer 
Erkende, udvælge 
og løse problemer 

Matematiker 
Statistiker 
Ingeniør 
 
Eks: Niels Bohr 

3) Spatial/rumlig 
intelligens 

 

Nøjagtig visuel 
perception 
Transformation 
Finde vej 

Navigatør 
Arkitekt 
Billedhugger 
 
Eks: Jørn Utzon 

4) Musikalsk 
intelligens  

 

Skelne tonehøjde 
Rytme 

Musiker 
Sanger 
Eks: Mozart 

5) Krops-
kinæstetisk 

Differentieret 
brug af kroppen 

Dansere 
Eliteidrætsfolk 
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intelligens 
 

Arbejde med 
genstande 

Kiruger 
Eks: Michael 
Laudrup 

6) Interpersonel 
intelligens 

 

Evne til at 
bemærke 
forskelligheder 
hos mennesker 
Empati –indfølelse

Lærer 
Psykolog 
Pædagog 
Politiker 
Eks: Ghandi 

7) Intrapersonel 
intelligens 

 

Viden om indre 
aspekter 
Adgang til ens 
eget følelsesliv 

Filosof 
Psykolog 
 
Eks: Kirkegaard 

 
Ifølge teorien om de mange intelligenser findes der måske 
mange flere, men endnu ikke identificerede intelligenser. 
Gardner nævner tre mulige kandidater: Den naturalistiske 
intelligens der er evnen til at kunne genkende og 
klassificere naturens mange forskellige arter af dyr og 
planter. Den spirituelle intelligens der er evnen til at 
erkende og forstå de åndelige, spirituelle sider af livet 
som det er tilfældet indenfor religion og mysticisme. Den 
eksistentielle intelligens der er evnen til at forstå 
livets betydning, meningen med livet, de fysiske og 
psykiske verdners endelige skæbne (Gardner 2000).  
 
Gardner og læringsstil 
 
Dunn & Dunn og Howard Gardner ser begge barnet som 
værende unikt og bestående af en række forskellige 
potentialer (intelligenser) der kan udnyttes ved 
indlæring af ny og vanskelig viden. Der skal bygges 
videre på barnets styrkesider for derved at styrke 
selvværdsfølelsen, og der skal mere fokus på hvad barnet 
kan, frem for hvad barnet ikke kan. 
Begge teoretikere er enige om det er vigtigt at det 
fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø er indrettet 
på et sådan måde at alle elever bliver tilgodeset.  
Dunn & Dunn og Howard Gardner anbefaler at der udarbejdes 
lærings- og intelligensprofiler for hver enkelt elev i 
klassen, så læreren har et styringsredskab at indrette 
sin undervisning efter.  
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Medens Dunn & Dunn har et omfattende empirisk materiale 
at bygge deres model på, er Howard Gardners teorier 
bygget på teoretiske udredninger. 
En lærer i Illinois Shirley Jordan har udarbejdet en 
model der kobler Dunn & Dunns perceptuelle elementer 
(auditiv, visuel, taktil, kinæstetisk) med Howards 
Gardners intelligenser.  
 
I følge Shirley Jordan er der følgende sammenhæng: 
( citeret efter Svend Erik Schmidt: Børns læringsstil – 
teori og praksis) 
 

 Mennesker med en dominerende auditiv læringsstil har 
ofte gode forudsætninger for at styrke den sproglige, 
den musikalske og den matematiske intelligens i 
prioriteret rækkefølge. 

 Mennesker med en dominerende visuel læringsstil har 
ofte gode muligheder for at styrke den 
visuel/rumlige, den sproglige og den matematiske 
intelligens i prioriteret rækkefølge. 

 Mennesker med en dominerende taktil læringsstil har 
ofte gode muligheder for at styrke samtlige kognitive 
intelligenser( den kropslige, den visuel/rumlige, den 
matematiske, den sproglige og den musikalske 
intelligens i prioriteret rækkefølge). 

 Mennesker med en dominerende kinæstetisk læringsstil 
har ofte gode muligheder for at styrke den kropslige, 
den musikalske, den matematiske og den visuel/rumlige 
intelligens i prioriteret rækkefølge (Schmidt 2001). 

 
Køn og intelligens 
 
Hvis der kan registreres tydelige kønsspecifikke 
forskelle i intelligens, vil det også være sandsynligt at 
der findes kønsspecifikke forskelle i læringsstil. Hvilke 
forskelle vi kan finde i intelligens mellem drenge og 
piger afhænger bl.a. af intelligensgrundlaget, 
intelligenstesten der benyttes, og aldersgruppen der 
sammenlignes. 
Det generelle billede er, at pigerne i førskolealderen og 
i de første klasser scorer bedre i de fleste 
intelligenstests end drengene. Drengene viser en større 

 31 
 



spredning i intelligensprøverne, og der er et flertal af 
drenge blandt de højt- og lavt begavede.  
Mht. forskellige intelligenser, evner og færdigheder ser 
billedet sådant ud: 
Matematik: I før skolealderen og i de første klasser 
ingen forskel. Senere bliver drengene bedre til at løse 
sværere opgaver end pigerne, særligt hvis de handler om 
geometri.  
Sprog: Pigerne er drengene overlegne fra før skole 
alderen og frem til den voksne alder indenfor både 
artikulation, læsning, stilskrivning og talefærdighed. 
Hukommelse: Pigerne overgår drengene, men ikke så meget 
som i sprog.  
Spatiale og mekaniske færdigheder: I 12 års alderen er 
der ingen forskelle, men i 18 års alderen er drenge 
signifikant bedre end piger. 
Kunstneriske færdigheder: Ingen forskelle bortset fra at 
drengenes tegninger indeholder færre detaljer. 
Musik: Ingen forskel i evnen til at skelne toner eller i 
evnen til at huske melodier. Ved en mere omfattende test 
hvor en æstetisk vurdering med inddrages faldt ud til 
pigernes fordel.  
 
Empirisk analyse af forskellen i læringsstil 
mellem de to køn 
 
 
 
Indledning 
 

Med udgangspunkt i litteraturstudier om kønsforskelle i 
biologisk/psykologisk udvikling ( se afsnit om biologiske 
og psykologiske kønsforskelle), kønsforskelle i 
intelligens (se afsnit om køn og intelligens) antager jeg 
at der også må være kønsforskelle i læringsstil. Desuden 
findes der forskellige undersøgelser der har påvist 
kønsforskelle i læringsstil ( se afsnit om forskel i 
læringsstil mellem de to køn). 
D
 
erfor følgende arbejdshypotese:  

Der er tydelige kønsforskelle i læringsstil 
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Formål: Formålet med den empiriske undersøgelse er at 
teste hypotesen og belyse om der er kønsforskelle i 
læringsstil. 
 
Materialer og metoder: 
 
Pga. forventede store individuelle forskelle i 
læringsstil er valgt en kvantitativ 
observationsforskningsmetode. Denne metode kan i 
modsætning til kvalitative interview belyse forskelle i 
grupper af populationer( i dette tilfælde køn) (Zachariae 
1998).  
Forsøgsdesignet ser ud på følgende måde: 
   1.   Indledende pilotforsøg i efteråret 2002 med et 

idrætsvalghold på Vejen Gymnasium og HF (10 piger og 6 
drenge). Der blev benyttet et spørgeskema udarbejdet 
af Svend Erik Schmidt efter Dunn & Dunn modellen, se 
bilag 1. (Schmidt 2001).  

2. Egentligt hypoteseafprøvende forsøg på tre forskellige 
populationer i foråret 2003. Til forsøget blev 
benyttet et spørgeskema udarbejdet af konsulentfirmaet 
Turn to Learn (Turn To Learn), se bilag 2. De tre 
forskellige populationer var: 1.) 2g idrætshold (2 ax) 
på Vejen Gymnasium og HF (11 drenge og 33 piger) 2.) 
Voksne på kursus hos konsulentfirmaet Turn to Learn 
(26 mænd og 42 kvinder) 3.) Elever på htx-linien på 
Ålborg Tekniske skole ( 39 drenge og 7 piger). 

De tre populationer er ikke blevet tilfældigt udvalgt og 
er således ikke randomiseret. Populationerne er undersøgt 
for forskelle i alder, men ikke for forskelle i social 
baggrund ( 2g idrætshold på Vejen Gymnasium og HF blev 
undersøgt for socialgruppetilhørsforhold) og for de 
voksnes vedkommende for forskel i uddannelsesniveau. 
Respondenterne fik at vide at formålet var at undersøge 
forskelle i læringsstil, men ikke at det var i relation 
til kønnet. Der er således ikke tale om et egentligt 
blind- eller dobbeltblindforsøg, idet testlederen under 
hele forløbet var klar over hvilke grupper der var hhv. 
drenge og piger. Et egentligt kontrolforsøg er ikke 
blevet udført. Dog er en test af to tilfældige 
drengegrupper brugt som kontrol på, om der var forskel 
mellem drenge- og pigegrupper.  
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De udfyldte spørgeskemaer er blevet indtastet i et excel-
regneark hvor de statistiske beregninger er blevet 
udført. For at signifikansteste forskellen mellem drenge- 
og pigegrupperne er der blevet udført en parametrisk 
tosidig t-test hvor forudsætningen har været dobbelt 
stikprøve med forskellig varians. Data forudsættes at 
være på intervalskalaniveau. For at undersøge om 
datamaterialet er normaltfordelt, blev middelværdi, 
hyppigst forekommende værdi og median udregnet for drenge 
på HTX (hvis de tre værdier er tilnærmelsesvis 
sammenfaldende, er data normalfordelt). 
 
Resultater 
 

Fig. 3. Forskel i læringsstil vurderet efter Dunn & Dunn-
modellen mellem drenge og piger på Vejen Gymnasium og HF. 
Idrætsvalghold februar 2003. 
 
Fysiske elementer 
 

  Lyd Lys Temperatu
r 

Design 

Piger GNS. 
(n=10
) 

2,67 4,00 4,00 3,60 

Dreng
e 

GNS. 
(n=6) 

3,20 3,83 3,33 3,17 

 
  
 
 
 
 
Emotionelle elementer 
 

  Motiva
-tion 

Ud/vedholdenh
ed 

Ansvarlig
hed 

Strukt
ur 

Piger GNS. 
(n=10
) 

3,56 3,70 2,70 3,10 

Dreng
e 

GNS. 
(n=6) 

3,60 3,60 3,80 2,40 
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Sociologiske elementer 
 

  Alene Autorit
et 

Variat
ion 

Piger GNS. 
(n=10
) 

1,70 2,90 3,20 

Dreng
e 

GNS. 
(n=6) 

1,83  3,17 3,67 

 
Fysiologiske elementer 
 

  Audit
iv 

Visue
l 

Taktil Kinæsteti
sk 

Piger GNS. 
(n=10
) 

3,40 2,89 4,00 4,10 

Dreng
e 

GNS. 
(n=6) 

3,17 3,50 3,00 4,60 

 
 
 
 
 

  Mad/drik
ke 

Tidspunk
t 

Bevægel
se 

Piger GNS. 
(n=10
) 

3,50 3,00 3,00 

Dreng
e 

GNS. 
(n=6) 

3,17 3,00 4,20 

 
Psykologiske elementer 
 

  Holistisk/anal
ytisk 

Impulsiv/refl
eksiv 

Piger GNS. 
(n=10
) 

3,10 3,44 
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Dreng
e 

GNS. 
(n=6) 

2.50 2,80 

 
Fig.4.  Forskel i læringsstil mellem drenge og piger fra 
2g-klasse på Vejen Gymnasium og HF i februar 2003. 
(Md=drenge, Kv=piger). 
 
Køn Ald

er 
Anta
l 

Audi Visu
el 

Sekv
. 

Glob
. 

Akti
v 

Refl
e. 

Sam. Uafh
. 

GNS. 
Md 

17,
91 

11 5,55 3,55 3,18 6,00
 

5,18 4,45 4,45 4,55

GNS. 
Kv 

17,
64 

33 4,85 4,03 3,24 5,73 5,42 3,88 4,88 4,15

GNS. 
Kv-
2a 

17,
58 

19 4,74 3,95 3,11 5,84 5,26 4,11 4,58 4,53

GNS. 
Kv-
2x 

17,
71 

14 5,00 4,14 3,43 5,57 5,64 3,57 5,29 3,64

p-
værd
i 
Md/K
v 

  0,08 0,30 0,90 0,53 0,75 0,45 0,57 0,58

Forkortelse Helt udskrevet 
Audi Auditiv 
Visuel Visuel 
Sekven Sekventiel 
Glob Global 
Aktiv Aktiv 
Refle Refleksiv 
Sam Samarbejdende 
Uafh Uafhængig 

 
Er tallet over 7 har du et ”ressource” område, og er 
tallet under to har du et vækstområde. Ligger tallet 
mellem 2 og 7 er din læringsstil fleksibel. 
 
 
Fig. 5. Forskel i læringsstil mellem drenge og piger 
testet på Ålborg tekniske skole februar/marts 2003. 
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Køn Ald

er 
Anta
l 

Audi Visu
el 

Sekv
. 

Glob
. 

Akti
v 

Refl
e. 

Sama
. 

Uafh
. 

GNS. 
Md 

17,
18 

39 4,82 4,46 3,92 5,08 4,56 4,62 5,38 3,77

GNS. 
Kv 

18,
14 

7 4,57 4,57 2,29 6,71 3,86 5,43 5,43 3,57

p-
værd 
Md/K
v 

0,0
3 

 0,64 0,82 0,00
3 

0,00
3 

0,36 0,26 0,96 0,82

 
 
 

 
 
Fig. 6. Forskel i læringsstil mellem mænd og kvinder 
testet af konsulentfimaet ”Turn to Learn” 2002 
 
Køn Alde

r 
Anta
l 

Aud
i 

Visu
el 

Sekv
. 

Glob
. 

Akti
v 

Refl
e. 

Sama
. 

Uafh
. 

GNS. 
Md 

46,6
8 

26 5,3
5 

3,65 4,77 4,23 4,35 4,65 4,27 4,73

GNS. 
Kv 

36,8
2 

42 5,1
2 

3,88 4,33 4,67 3,86 5,12 4,79 4,21

p-
værd 
Md/K
v 

  0,6
2 

0,62 0,32 0,32 0,28 0,30 0,23 0,23

 
 
 
 

Fig. 7. Forskel i læringsstil mellem drenge testet på 
Ålborg tekniske skole februar/marts 2003 og drenge testet 
på Vejen Gymnasium og HF i februar 2003 
 
 

Køn Ald
er 

Ant
al 

Aud
i 

Visu
el 

Sekv
. 

Glob
. 

Akti
v 

Refl
e. 

Sama
. 

Uafh
. 

GNS. 
Md 
HTX 

17,
18 

39 4,8
2 

4,46 3,92 5,08 4,56 4,62 5,38 3,77

GNS. 
Md 

17,
91 

11 5,5
5 

3,55 3,18 6,00
 

5,18 4,45 4,45 4,55
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Gym 
p-værd 
Md/Md 

0,0
1 

 0,1
0 

0,07 0,12 0,04 0,43 0,83 0,22 0,28

 
 
 

Fig. 8. Forskel i læringsstil mellem to tilfældig valgte 
drengegrupper testet på Ålborg tekniske skole 
februar/marts 2003. P-værdien for forskellen mellem 
drenge og pigegruppen på HTX er medtaget nederst.  
 

 
Køn Ald

er 
Ant
al 

Aud
i 

Visu
el 

Sekv
. 

Glob
. 

Akti
v 

Refl
e. 

Sama
. 

Uafh
. 

Gr.1  19         
Gr.2  20         
p-værd 
Md/Md 

0,0
2 

 0,9
2 

0,36 0,19 O,26 0,78 0,69 0,11 0,08

p-værd 
Md/Kv 

0,0
3 

 0,6
4 

0,82 0,00
3 

0,00
3 

0,36 0,26 0,96 0,82

 

 
 
Fig. 9. Socialgruppetilhørsforhold i 2ax på Vejen 
Gymnasium og HF i marts 
 2003 i relation til køn. 
Socialgruppe 1 2 3 4 5 
Kv 
n=29 

17,2% 20,7% 17,2% 31,0% 13,8% 

Md 
n=12 

0% 58,3% 8,3% 25% 8,3% 
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Fig. 10
Fordeling af drenge (HTX) med auditivscoring fra 0 til 8.

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Auditivscoring

A
nt

al

9

Fig. 11.  Middelværdi, hyppigst forekommende værdi og 
median for drenge på HTX (test for normalfordeling). 

Mænd Alde
r 

Audi Visu
el 

Sekv. Glob
. 

Akti
v 

Refle. Sama. Uafh. 

Middel 17,1
8 

4,82 4,46 3,92 5,08 4,56 4,62 5,38 3,77 

Hypppig
t 

17,0
0 

5,00 4,00 4,00 5,00 2,00 3,00 8,00 2,00 

Median 17 5 4 4 5 5 5 6 4 
 
Fig 12. Læringsstilområder hvor hhv. mænd (Md) og 
kvinder (Kv) er dominerende. *p=0,08, **p=0,003 

 Audi/visue
l 

Sekv/globa
l 

Aktiv/refl
e 

Sama/uafh 

Md
. 

Audi Sekv. Aktiv Uafhængig Voksn
e 

Kv
. 

Visuel Global Refleksiv Samarbejd
. 

Md
. 

Audi* Global Refleksiv Uafhængig 2g 
Vejen 

Kv
. 

Visuel Sekv. Aktiv Samarbejd
. 
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Md
. 

Audi Sekv.** Aktiv Uafhængig Htx 

Kv Visuel Global** Refleksiv Samarbejd
. 

 
Diskussion 
 
Pilotundersøgelsen viste inkonsistente resultater der var 
svære at kvantificere og udføre statistik på. Pga. 
manglende information om testens realibilitet og 
validitet samt antallet af undersøgte personer ( 10 piger 
og seks drenge) er resultaterne fra pilotundersøgelsen 
ikke blevet brugt til den hypotese afprøvende empiri. 
Test for normalfordeling: som en test på om 
datamaterialet var normalfordelt, blev middelværdien, den 
hyppigst forekommende værdi samt medianen udregnet for 
data fra drenge HTX. De tre værdier er tæt sammenliggende 
for alder, auditiv, visuel, sekventiel og global der med 
en vis sandsynlighed må anses som normalfordelte, selvom 
en egentligt test for normalfordeling ikke er udført, se 
fig. 10 og fig.11. 
Test for kønsforskelle: både for voksne, 2g-
gymnasieelever og HTX-elever er mænd/drenge mere auditive 
og uafhængige og kvinder/piger mere visuelle og 
samarbejdende i deres læringsstil. For voksne og HTX-
elever er mænd/drenge mere sekventielle og aktive og 
kvinder/piger mere globale og refleksive. For 2g-
gymnasieelever er det lige omvendt. Her skal tages hensyn 
til manglende oplysninger om testens reabilitet og 
validitet, antallet af undersøgte personer, manglende 
normalfordeling samt at de observerede forskelle kun er 
signifikante på o.05 niveauet for sekventiel og global 
læringsstil hos HTX-elever, se fig. 4,5,6 samt fig.12 der 
giver en samlet oversigt. 
Kontrol: flere undersøgelser har vist at alder påvirker 
læringsstilen. Hos voksne mænd var GNS. alderen 46 mod 
kvindernes 36, og hos HTX-elever var pigernes alder 18,14 
mod drengenes 17,18 (p=0,03). Da socialgruppe også 
påvirker læringsstilen, blev 2g-gymnasieelever undersøgt 
for forskelle i forældres socialgruppetilhørsforhold. For 
pigernes vedkommende var der en større procentdel af 
forældrene i socialgruppe et samt i socialgruppe fire og 
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fem, end det var tilfældet for drengenes forældre, se 
fig. 9. Som kontrol på kønsforskelle i læringsstil blev 
to drengegrupper fra hhv. HTX og gymnasiet sammenlignet. 
Gymnasiedrengene var ældre (p=0,01) og mere globale 
(p=0,04) og HTX-drengene var mere visuelle (p=0,07), se 
fig. 7. Endelig blev to drengegrupper begge fra HTX-
sammenlignet indbyrdes. Der er større forskel mellem de 
to drengegrupper indbyrdes end mellem drenge og 
pigegruppen mht. alder, visuel, samarbejdende og 
uafhængig læringsstil, se fig.8.  
Sammenligning med andre undersøgelser: pilotundersøgelsen 
bekræfter at drenge er mere impulsive, og at piger er 
mere refleksive. Pilotundersøgelsen antyder at drenge er 
mere visuelle og holistiske, og piger er mere auditive og 
analytiske. Der er således ikke overensstemmelse mellem 
pilot- og hovedundersøgelsen, se fig. 3. Det er svært for 
ikke at sige umuligt at sammenligne undersøgelser der 
benytter forskellige testsystemer med hver deres 
læringsteoretiske udgangspunkt. Philbin viste i 1995 med 
udgangspunkt i Kolb/MacCarthys læringsteori at mænd er 
mere abstrakte/refleksive og kvinder mere 
konkret/refleksive og abstrakt/aktive (Montgomery 2003). 
Dette svarer ikke til resultaterne fra denne 
undersøgelse. Andre undersøgelser har vist at mænd er 
mere uafhængige og aktive og kvinder mere refleksive og 
samarbejdende (kollaborative).  
Når forskelle i læringsstil mellem to drengegrupper på to 
forskellige institutioner og mellem to drengegrupper på 
samme institution svarer til forskellen mellem kønnene på 
samme institution, kunne det tyde på at kønsforskelle 
ikke er mere betydende end institutions- alders og 
socialgruppeforskelle mht. læringsstil.  
Til slut vil jeg reflektere over min egen objektivitet 
som mand, forsker og udøvende lærer i det samme felt.  
 
Konklusion 
 
Den empiriske undersøgelse viser ikke overbevisende at 
der er tydelige kønsforskelle i læringsstil, og vi må 
således på dette grundlag forkaste vore hypotese. Vi kan 
ikke udelukke en type II fejl, og således forkaste en 
sand hypotese. Der er flere forhold ved 
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undersøgelsesdesignet der kan øge sandsynligheden for at 
begå en type ll fejl. Forsøgsgrupperne er ikke blevet 
randomiseret (der er bl.a. ikke taget højde for forskel i 
alder og socialgruppe), og spørgeskemaet er ikke blevet 
realibilitets- og validitetstestet (kan den benyttede 
test overhovedet bruges til at give oplysninger om 
læringsstilen?). Grupperne har været for små og ikke 
repræsentative, og data har ikke været normalt fordelt. 
Undersøgelsen antyder dog at drenge/mænd er mere 
uafhængige og auditive, og piger/kvinder er mere visuelle 
og samarbejdende. Andre undersøgelser har vist det 
modsatte at mænd er mere visuelle og kvinder mere 
auditive, se afsnittet om manden som det stærke køn og 
afsnittet om forskel i læringsstil mellem de to køn. 
 
Didaktiske, organisatoriske og institutionelle 
konsekvenser at evt. kønsforskelle i læringsstil 
 
Forskelle i læringsstil kan skyldes køn, alder, 
socialgruppe samt uddannelsesmæssig erfaring og baggrund. 
Læringsstil er ikke et statisk, men et dynamisk, 
kontekstafhængigt fænomen. Læringsforskeren Roger Säljö 
fra Göteborg Universitet sagde i 1979: ” lærings- og 
studieadfærden er variabel efter omstændighederne, og at 
det kræver at man ser både på personen og på konteksten 
og på personens opfattelse af konteksten” (Säljö 1979). 
Säljös forskning foregriber 90’ernes forskning i 
læringens situerthed som især er blevet undersøgt af Lave 
og Wenger (Lave og Wenger 1991). Endelig kan der være 
forskellige politiske og ideologiske ønsker om at fremme 
en bestemt læringsstil. Læringsstil er individuel og skal 
matche undervisningsstilen. Uanset om forskelle i 
læringsstil afhænger af kønnet eller ej, skal 
undervisningen være alsidig, så elever ned forskellige 
læringsstile tilgodeses. Alternativt kunne undervisningen 
differentieres delvis eller i perioder, så elever med ens 
læringsstil kunne undervises sammen. Derfor er det 
nødvendigt at have brugbare valide redskaber til at 
vurdere elevers læringsstil og læreres undervisningsstil.  
Forfatteren og pædagogen Bertil Nordahl hævder at 
fællesundervisning giver det optimale udbytte for begge 
parter, han siger:” tilstedeværelsen af det modsatte køn 
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fremmer tilstedeværelsen af dette køn i en selv. En dreng 
får således bedre kontakt med sin indre pige hvis der 
også er piger i hans klasse, end hvis der er tale om en 
ren drengeklasse” (Kruse 1996). 
Anne-Mette Kruse hævder at pga. kønnenes forskellige 
identifikationsprojekter kan det være en fordel at 
kønsadskille undervisningen. Hun siger: ”medens drenges 
identifikationsprojekt består i at tilkæmpe sig 
selvstændighed, består pigernes i at skabe samhørighed og 
nærhed. Der er fare for at de to køn lukker sig om sig 
selv og forstærker de stereotype forestillinger der 
allerede eksisterer om det andet køn hvad feminitet og 
maskulinitet angår”. Kønsopdeling er især brugbar i fag 
der opfattes som typiske maskuline som fysik/kemi eller 
typisk feminine som fx hjemkundskab (Kruse 1996).  
For at fremme pigernes læring kan undervisningen bygges 
på en pigekompensatorisk eller pigemotiverende pædagogik 
hvor eksemplerne i undervisningen primært bygger på 
pigernes erfaringsbaggrund, værdiorientering eller 
interesser. Eller man kan gå videre og direkte indføre 
pigevenlig eller feminin pædagogik. Her bygger 
undervisningen på følelser, fællesskab og personlige 
relationer. Læring bliver opfattet som en social proces 
hvor der er overensstemmelse mellem kognition og 
emotionalitet og mellem interessefællesskab og 
samværsfællesskab.  
Den megen snak om de stille piger har bevirket at 
drengene er blevet overset. Mange drenge fra specielt 
arbejderklassen har svært ved at finde deres identitet og 
autonomi i samværet med kvindelige lærere. Skolens 
intellektualisering modvirker drengens socialisering der 
hviler på klassiske værdier som mod, styrke og 
konstruktiv anvendt aggression (Jacobsen 1990). 
Hockin siger at målet med drengepædagogik er at give 
drengene støtte til at konsolidere deres kønsidentitet og 
udvikle nye præstationsformer og roller der kunne give 
dem succes og status, så de bevidst kan fravælge de 
nedgørende og voldelige interaktionsformer. Eller som 
Niels Reinsholm siger:” en sikker kønsidentitet er 
forudsætningen for en fleksibel kønsrolle” (Kruse 1996).  
Den empiriske undersøgelse peger på at drenges 
læringsstil er mere auditivt og uafhængig end pigernes. 
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Auditive elever er gode lyttere og lærer bedst gennem 
hørelsen. Forelæsninger og mundtlig instruktion, 
suppleret med afspilning af lydbånd, vil appellere til 
elever med auditiv læringsstil. Efter en gennemgang skal 
disse elever have mulighed for at verbalisere det 
indlærte, så de kan sætte ord på deres viden. De har 
svært ved at tage noter samtidig med et mundtligt oplæg, 
og vil gerne have et skriftligt resume med hjem. 
Spørgetimer, debatter, rollespil, diskussioner og 
interview kan med fordel bruges i undervisningen. 
Dette antyder at en undervisningsstil, præget af 
lærerstyret klasseundervisning kombineret med kooperativt 
organiseret gruppeundervisning eller 
uafhængige/selvstændige uformelle 
problemløsningsaktiviteter, særligt vil kunne tiltrække 
drenge. Kan IKT bruges som løftestang i denne sammenhæng? 
 
Kan inddragelse af IKT fremme en maskulin 
læringsstil? 
 
Findes der overhovedet en feminin og maskulin 
læringsstil, og er den knyttet til piger hhv. drenge? Har 
den nye børne- og ungdomskultur med den postulerede 
narcissistiske socialkarakter ikke frembragt nye pige- og 
drengetyper fjernt fra de typer, som den kønspolitiske 
forskning i 1980’erne og 1990,erne tog sit udgangspunkt 
i? 
Er ”den stille pige” blevet erstattet af den selvbevidste 
og aktive kvinde, og er ”den vilde dreng” blevet 
erstattet af den bløde mand der har god kontakt til sine 
feminine sider? 
En spørgeskemaundersøgelse , udført af Bent Hovmand-Olsen 
og Peter Bak fra Esbjerg Statsskole, belyste drenge og 
pigers indstilling til og brug af IKT i gymnasiet. 
Undersøgelsen viste at selvom der var kønsspecifikke 
forskelle, blev disse mindre med tiden (Hovmand-Olsen 
2002).  
Som jeg ser det, er der i dag flere alternative 
kønsroller at vælge mellem. Til hver af disse kønsroller 
er knyttet forskellige læringsstile, og inddragelse af 
IKT kan støtte elevernes læring uanset læringsstil. IKT 
er ikke et mål i sig selv, men skal opfattes som et 
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undervisningsredskab på linie med tavle og kridt, 
båndoptager og videomaskine. Først når læreren har 
reflekteret over elevernes læringsstil, defineret målet 
med undervisningen, og valgt en overordnet pædagogisk og 
didaktisk strategi, er det tid til at reflektere over om 
og hvordan IKT kan integreres i undervisningen.  
 
 

Kolding d. 21-6-2003 
 
 

Henrik Falkenberg 
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