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Introduktion

Af Peter Andersen

Indtaster du “Learning Styles” i Googles søgemaskine, så får du 52,5
millioner hits frem! Dette kan være en indikator på den store inte-
resse, der igen er opstået vedrørende læringsstile og stilteorier, der
drejer sig om, at vi hver især har vores særlige måde at lære (lærings-
stil) eller tænke på. Jeg skriver igen, da interessen internationalt også
var stor fra 1950'erne til 1970'erne, hvor en del af de tidlige stilteorier
oprindelig blev udviklet (jf. Tine Nielsens oversigtsartikel “Stilteorier
– historisk udvikling og forskellige typer” i denne antologi). Denne
interesse har i Skandinavien især været udbredt siden 1990'erne i
Sverige og siden ca. årtusindskiftet i lande som Danmark og Norge.
Interessen for stilteorier har en sammenhæng med: 1) – i det “store”
perspektiv et mere individualiseret samfund med øget fokus på det
enkelte individ; 2) – et stadigt stigende krav fra såvel forældre som
fra lovgivningsside om differentiering i skolen (jf. Folkeskolelovens
paragraf 18), hvor fraværet af konkrete værktøjer til lærerne i den
forbindelse har været slående. Læringsstile har i den forbindelse for
mange lærere været et kærkomment, konkret og anvendeligt udgangs-
punkt og 3) – at læringsstile i visse afarter (bl.a. Dunn og Dunns teori
om læringsstile) tilbyder en meget struktureret pædagogik (Hilling,
2003, p. 52) – til tider næsten af “opskriftsagtig”-karakter - hvilket
kan være “tillokkende” i en tid, hvor omverdenens pres på skolen om
“value for money” er stort.

Religiøst vækkelsesmøde eller
pædagogisk efteruddannelse?
I 2000 stiftede jeg personligt for første gang for alvor bekendtskab
med læringsstile. Det var i forbindelse med Rita og Ken Dunns år-
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lige sommerkursus i New York vedrørende deres bidrag på det meget
brede stilteorifelt: Teorien om “Learning Styles”. Jeg var derovre i
forbindelse med mit daværende arbejde hos Dafolo A/S, og jeg havde
en god rejsekammeret i Svend Erik Schmidt, der på daværende tids-
punkt var pædagogisk afdelingsleder på Vorbasse Skole i Billund
Kommune, som har været en af de første kommuner, hvor man si-
den hen har implementeret læringsstile i en dansk pædagogisk kon-
tekst.

Vi deltog her som de første danskere på det sommerkursus, som i
år (2006) blev afholdt for 29. år i træk. At vi var de første danskere på
kurset gjorde, at vi fik en udsøgt behandling af alle. Vi blev af værtspar-
ret – Rita og Ken Dunn – introduceret til alle – lige fra lærde profes-
sorer til amerikanske lærerinder – som det typisk var – der arbejdede
med læringsstile i praksis på den ene eller anden spændende måde. I
det hele taget var der en befriende og anderledes praksisorienteret
tilgang til området igennem hele kurset. Alt blev – også i forbindelse
med mere teoretiske forelæsninger – relateret til praksis. Der var gen-
nemgående en stor respekt for læreren og dennes kerneydelse, nem-
lig undervisningen, som man måske fra tid til anden f.eks. kan savne
i den danske aktuelle pædagogiske diskussion. Dette viste sig i et over-
flødighedshorn af praktiske workshops, hvor forskellige lærere fra hele
verden – dog især USA – præsenterede deres erfaringer, metoder,
konkrete materialer etc. Allerede her opdagede vi, at interessen for
stilområdet internationalt var enorm, hvilket de mange nationalite-
ter blandt kursisterne bevidnede. Denne interesse er absolut ikke blevet
mindre siden da, og nu er der en del skandinaviske kursister på
sommerkurset hvert eneste år.

Samtidig var det også interessant at tale med de amerikanske læ-
rere og deres forståelse af sig selv som lærere og deres profession. Det
var tydeligt, at den “almindelige” amerikanske lærer meget generelt
mest så sig selv som en “håndværker”, der fokuserede meget på red-
skabs- og metodeniveauet. De spurgte mere til hvordan, hvor vi jo
herhjemmefra er mere vant til hvorfor-spørgsmål i efteruddannelses-
sammenhænge – med de fordele og ulemper, der nu kan ligge i det.
Denne interessante – om end ikke videnskabeligt dokumenterede –
iagttagelse viste sig også i selve kursusafviklingen, hvor der i meget
lille grad set fra en dansk synsvinkel blev spurgt kritisk ind til det
præsenterede. Stemningen var mere sådan, at man som udgangspunkt
ikke betvivlede grundlaget, men man var i særlig grad optaget af, hvor-
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dan man kunne implementere disse meget praktisk anvendelige tan-
ker. Dette skete desuden i en atmosfære som fra tid til anden mere
mindede om et “religiøst vækkelsesmøde” end et pædagogisk kursus!
Til tider var der næsten ingen grænser for, hvad læringsstile kunne
løse af problemer her på jorden! Dette er naturligvis sagt med et glimt
i øjet, da vi herhjemme simpelthen bare er vant til noget helt andet i
kursussammenhænge, og dette var på mange måder meget anderle-
des og ja, meget “amerikansk”! Derfor sad vi hele tiden som danskere
og funderede over, hvad vi kunne bruge dette til i en dansk pædago-
gisk kontekst. Vi havde en fornemmelse i maven af, at her var der
virkelig noget, som vi kunne arbejde videre med, men spørgsmålet
var hvordan? Samtidig vidste vi også på et tidligt tidspunkt, at dette
“noget” under alle omstændigheder skulle “files til” og tilpasses den
gode danske pædagogiske tradition og alle de spændende tiltag, der i
forvejen var i gang i den danske uddannelsesverden. Læringsstile er
heller ingen ny pædagogisk “mirakelkur”, hvor gerne vi måske engang
imellem godt kunne tænke os at finde en sådan. Læringsstile kan ikke
stå alene, og stilteorierne skal tilpasses den konkrete kulturelle kon-
tekst (jf. Lena Boströms artikler i denne antologi), hvilket er en gen-
nemgående pointe i bogen.

Vi kom hjem fra kurset fyldt med inspiration og begyndte sam-
men med mange andre at udbrede budskabet om læringsstile. Efter
1-1½ år begyndte begrebet “læringsstil” så for alvor at dukke frem
rundt omkring, og interessen for området nærmest “eksploderede”
med en lind strøm af kurser, konferencer, konkrete undervisnings-
materialer, udgivelser og test til følge.

Her ca. seks år senere har en del skoler, institutioner og kommu-
ner i Danmark fået nogle erfaringer med at arbejde med læringsstile
- ofte i tæt relation med andre emner og temaer som f.eks.: Den flek-
sible skole, de mange intelligenser, selvstyrende team etc. Jeg synes
derfor, at det efterhånden er blevet tid til at gøre status, give et over-
blik over området og se fremad.

Brug for overblik og begrebsafklaring
Der er et stort behov for et overblik over stilteorifeltet, idet det er uhyre
komplekst. Det er komplekst af flere årsager. Først og fremmest fordi
der er mange forskellige teorier i spil. Coffield et. al. (2004) nævner
71 (!) forskellige. Dernæst fordi disse teorier har hver deres teoretiske
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udgangspunkt, hvilket især vanskeliggøres af, at man ofte bruger de
samme begreber om noget forskelligt. Det er langt fra entydigt, hvad
der forstås ved begrebet “læringsstil”. Derfor hersker der mildest talt
begrebsforvirring på et højere plan, da der ofte udover læringsstil til-
lige bruges termer som “kognitiv stil”, “arbejdsstil”, “undervisnings-
stil” etc. Hvad betyder disse termer, og hvordan er deres indbyrdes
forhold? Begrebsafklaring påkræves. Det er et af formålene med denne
antologi at komme denne begrebsforvirring til livs samt præsentere
forskellige “familier” af stilteorier.

Stil: Mellem evner og personlighed
Mangfoldigheden i antallet af teorier og definitioner har også at gøre
med selve udgangspunktet for dem. Stilteorifeltet placerer sig mel-
lem på den ene side teorier om kognition, evner og intelligens (f.eks.
den amerikanske psykolog Howard Gardners meget udbredte teori
om mangesidig intelligens) og på den anden side teorier om person-
lighed. I denne “fællesmængde” mellem kognition og personlighed
placerer stilteorifeltet sig, og flere stilteorier kan meget overordnet –
men ikke fyldestgørende – ses i forhold til, hvor meget de hælder til
enten personlighedssiden (f.eks. Myers-Briggs personligheds- og
læringsstilsteori, kendt for bl.a. MBTI-testen) eller kognitionssiden
(f.eks. en af de første stilteorier Witkins kognitive stile i forhold til
felt-afhængighed og felt-uafhængighed). Jeg vil ikke uddybe disse par
teorier nærmere, da jeg har valgt, at ingen af disse to stilteorier skal
spille andet end en perifer rolle i denne antologi. Man kan dog kort
læse mere om disse par teorier i Tine Nielsens appendiks i artiklen
“Stilteorier – historisk udvikling og forskellige typer”.

Udblik til andre stilteorier
Intentionen med antologien er også at diskutere forskellige stilteorier,
herunder at præsentere andre adækvate stilteorier end den, som i
Danmark de senere år især er blevet kendt. Dunn og Dunns lærings-
stilsteori har om nogen været den mest udbredte og kendte stilteori
de senere år i Danmark, hvor der ikke mindst på folkeskoleområdet
er en mængde projekter i gang med udgangspunkt i netop denne teori.
Derfor er det meget uheldigt og direkte fejlagtigt, at “læringsstile” i
Danmark er blevet synonym med denne ene teori, hvilket ikke er at
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yde hverken den konkrete teori eller hele det faglige område vedrø-
rende stilteorier tilstrækkelig retfærdighed. Dette er for enkelt, og det
har til tider givet kritikere “for let spil” (se f.eks. Fibæk Laursen 2006,
pp. 60ff. og Fibæk Laursen 2005, pp. 62ff.). Hermed bliver den nød-
vendige kritik1 af feltet – som der også i denne antologi er givet plads
til (se f.eks. Christian Dalsgaards artikel som den mest kritiske) – for
nem og for unuanceret. Det har derfor været et kardinalpunkt at præ-
sentere andre toneangivende stilteorier end Dunn og Dunns. Bogen
fokuserer i sit udgangspunkt således på tre udvalgte stilteorier: Dunn
og Dunn, Kolb samt Sternberg. Ikke mindst håber og tror jeg på, at
sidstnævntes teori om “Thinking Styles” (tænkningsstile) kan perspek-
tivere og kvalificere debatten om læringsstile i Danmark yderligere,
samt forhåbentlig fremadrettet danne udgangspunkt for spændende
projekter af såvel praktisk som mere teoretisk karakter. Disse tre teo-
rier udgør naturligvis kun et beskedent udsnit af det samlede stilteori-
felt, men da disse må siges at være blandt dem, der har været størst
interesse for og har haft størst indflydelse på området, er afgrænsnin-
gen altså foretaget her. De tre nævnte teorier må også siges at være
dem, der herhjemme især har været opmærksomhed om indenfor for-
skellige uddannelsesområder og også i erhvervslivet.

Læringsstile og …
En anden intention med antologien har været at begynde at se stil-
teorierne eller læringsstile i relation til andre områder. Vi har de se-
nere år været vidne til en slags “introduktionsfase” på stilområdet, hvor
der af gode grunde primært har været interesse for at finde ud af, hvad
det her med læringsstile og stilteorier egentlig grundlæggende er for
noget. Nu er tiden kommet til at også at se på mulige koblinger til
andre områder og teorier, hvilket Jan Tønnesvangs bidrag i denne
artikel er et godt eksempel på. Det er ofte for alvor i “friktionen”
mellem forskellige tilgange og teorier, at udviklingen og “de skæve
vinkler” opstår, således vi alle kan blive klogere.

De pædagogiske implikationer
I antologien vægtes de pædagogiske implikationer af stilteorierne også.

1 Af relevant kritik vil jeg bl.a. anbefale Coffield et. al. (2004) og Andreassen (2006), som
flere af antologiens bidragsydere også refererer til.
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Vi må ikke glemme, hvad det til syvende sidst drejer sig om: Under-
visningen, dvs. det daglige intentionelle samvær med børn, unge,
voksne, studerende etc. med sigte på læring. Dette fokusområde er
bl.a. afledt af de mange lærere og pædagoger, som jeg personligt har
stiftet bekendtskab med de sidste seks år. Hvor har jeg set meget spæn-
dende undervisning og skoleudvikling! Megen af denne undervisning
har været initieret af optagetheden af stilteorifeltet, hvilket i den grad
har sat gang i kreativiteten og engagementet rundt omkring i de dan-
ske klasseværelser. Det er mange år siden, at jeg sidst har været vidne
til så stor en fornyet interesse for at planlægge nye og anderledes
undervisningsforløb, så stor optagethed af den enkelte elevs særlige
måde at lære på, så stor ildhu i forhold til selv at producere undervis-
ningsmaterialer til forskellige måder at lære på etc. Jeg er imponeret
og vil med antologiens vægtlægning af netop dette aspekt forsøge at
videreføre Rita Dunns omtalte dybe respekt for praksis og det store
stykke lærerarbejde, der hver dag udføres.

Afklaring af misforståelser:
En intelligens er ikke en læringsstil
Antologien er ikke “rygklapperi” af feltet. Der er behov for kritik,
koblingsmuligheder til andre områder og sågar også korrektion af
misforståelser. Der er sket misforståelser i såvel teoriudlægninger, kritik
og også den pædagogiske implementering af læringsstile. I forhold
til det sidste vil jeg indledningsvis blot omtale en enkelt – men afgø-
rende – misforståelse. Ofte nævnes “læringsstile” sammen med “de
mange intelligenser” (jf. Gardners teori om multiple intelligenser) som
om, at disse to teorier skulle være to alen af et stykke. Visse steder
omtales de endda som værende udtryk for det samme, hvilket også
har givet udslag i den praktiske pædagogiske implementering. Begrebs-
forvirringen har været stor, og fra tid til anden skulle man tro, at det
var lige meget, om man sagde, at ens teoretiske grundlag eller udgangs-
punkt var f.eks. Dunn og Dunns teori om “læringsstile” eller Gardners
teori om mangesidig intelligens. Lad os derfor slå det fast med det
samme: En intelligens er ikke det samme som en læringsstil (Gardner,
1999, pp. 83-84; Dunn 2001, pp. 9-15, Sternberg 2001a, p. 2 og
Knoop 2004, p. 71). Der er ikke tale om det samme, hvilket jeg også
indikerede i min placering af stilteorifeltet mellem på den ene side
teorier om evner og intelligens og på den anden side teorier om per-
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sonlighed. Gardners teori er en teori om evner og intelligens og ikke
stil, hvilket han også selv påpeger: “Begrebet stil betegner en generel
tilgang, som et individ kan anvende i samme grad i forhold til et ikke
afgrænset antal indholdsområder. I modsætning hertil er en intelligens en
kapacitet med dens bestanddele af dataprocesser, som er koblet til et be-
stemt indhold i verden.” (Gardner, 1999, pp. 83-84, oversættelse: PA).
Intelligens er i relation til et bestemt område og indhold. Intelligens
er knyttet til hvad, mens stil er knyttet til hvordan og er en generel
tilgang til forskellige områder2. En stil er ikke udtryk for ens evner
(Sternberg, 2001a, p. 2). Den er tværtimod udtryk for, hvorledes –
på hvilken måde - man foretrækker at udnytte eller bruge sine evner,
men stilen er ikke en evne. Evner henviser til, hvor godt man kan
noget. Dette betyder ikke, at der ikke kan være betydningsfulde rela-
tioner og mulige koblingspunkter mellem de to teorier, hvilket
Gardner heller ikke udelukker: “Måske afspejler beslutningen om, hvor-
dan man kan bruge ens foretrukne intelligenser, ens foretrukken stil.”
(Gardner, 1999, p. 85, oversættelse: PA). Der er dog endnu ikke for-
sket tilstrækkeligt i dette - hvilket også forklarer Gardners “måske” -
og hvorfor jeg her indtil videre blot vil understrege forskellen mellem
intelligens og stil.

“Jagten på stilen”: Fra stil til strategi
Endelig mener jeg, at tiden er inde til et “sporskifte” i forhold til fokus-
områder indenfor stilområdet. Ikke alene vil jeg som tidligere nævnt
plædere for inddragelsen af flere stilteorier – gerne i frugtbar kombi-
nation med helt andre teorier – men jeg vil også argumentere for, at
det overordnede fokus på stilen efterhånden også udvikles til et fokus
på lærings- og undervisningsstrategier. Der er naturligvis her tale om
en generalisering fra min side af, men der har for mig at se i et godt
stykke tid nu været meget stort fokus på, hvordan man kan kortlægge
den enkeltes elevs læringsstil, hvilket jeg lettere karikeret vil betegne
som “jagten på stilen”. I denne forbindelse er en gennemgående pointe
i bogen, at det også drejer sig om at bevidstgøre elever og lærere om,
at vi tænker og lærer på forskellige måder, hvilket gerne skulle afspejle
sig i en grundlæggende ændring af måden, hvorpå man som lærer og

2 At en stil er at betragte som en generel tilgang til forskellige områder er en sandhed med
modifikationer, da f.eks. Sternbergs teori om tænkningsstile netop påpeger, at stilen
kan ændre sig efter opgaven og sammenhængen.
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