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Læsevejledning
Dette temahæfte er udviklet på baggrund af erfaringer

De fem temaer udgør alle væsentlige dimensioner af ar-

fra inspirationsprogrammet om styrkelse af inkluderende

bejdet med videreudvikling af inkluderende læringsmiljøer

læringsmiljøer i den pædagogiske praksis. Inspirations-

i dagtilbud og skoler. Som dagtilbud eller skole kan man

programmet er igangsat af Undervisningsministeriet og

vælge at fokusere på et eller flere temaer i arbejdet med

gennemført af Rambøll Management Consulting og Køben-

kvalitetsudvikling. Temaernes indbyrdes sammenhæng

havns Professionshøjskole.

illustrerer, hvordan der er forskellige greb at skrue på, og
hvordan de forskellige dimensioner er gensidigt forbundne,

Under inspirationsprogrammet har Hjørring, Holstebro,

når skoler og dagtilbud ønsker at udvikle egen praksis, så

Kolding, Morsø, Sønderborg, Vejen og Tønder Kommune

den understøtter inkluderende læringsmiljøer.

arbejdet med at styrke inkluderende læringsmiljøer gennem fem temaer:

I dette temahæfte kan du læse om erfaringer med at skabe
fysiske rammer der understøtter inkluderende læringsmil-

Forældresamarbejde

jøer.

Fysiske rammer

Temahæftet er en del af et samlet materiale udviklet som
led i inspirationsprogrammet. Det samlede materiale består

Børneinddragelse

af et temahæfte for hvert af de fem temaer. Derudover
består materialet af slidepakker der understøtter en lokal

En mere varieret skoledag

udviklingsproces inden for hvert af de fem temaer. Det
øvrige materiale kan findes på www.emu.dk.

Et godt samarbejde mellem skole, fritidsliv og
lokalsamfund

Børneinddragelse

Inkluderende
læringsmiljøer
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Forældre
samarbejde
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1. Et fælles vidensgrundlag
De fysiske rammer i dagtilbud og skoler er med til at forme

2) Andre eksempler illustrerer, at de fysiske rammer kan

den måde, børn og voksne agerer og interagerer på. Man

bidrage til at skubbe børnene ved at inspirere og invite-

taler derfor også om ”rummet som den tredje pædagog

re til forskellige lege og aktiviteter og ved at muliggøre

eller lærer”. Når man skal arbejde med at understøtte inklu-

forskellige lærings- og deltagelsesformer.

derende læringsmiljøer, er det derfor centralt at medtænke
de fysiske rammer.

Alle institutioner har arbejdet med udgangspunkt i et fælles vidensgrundlag baseret på forskning i, hvordan fysiske

I dette temahæfte præsenteres en vuggestue og to skolers

rammer kan understøtte inkluderende læringsmiljøer i

erfaringer med, hvordan fysiske rammer kan understøtte

dagtilbud og skoler. Figur 1-1 formidler hovedpointer fra

inkluderende læringsmiljøer. På forskellig vis har dagtilbud-

vidensgrundlaget.

det og skolerne arbejdet med at ændre de fysiske rammer,
så de i højere grad understøtter deres pædagogiske og

I de næste afsnit præsenteres en vuggestue og to skolers

didaktiske intentioner med fokus på at skabe deltagelses-

konkrete afprøvninger med at ændre de fysiske rammer,

muligheder for alle børn. Det mest centrale i arbejdet med

så de bedre understøtter inkluderende læringsmiljøer.

fysiske rammer er nemlig at holde fokus på, hvilke pæda-

Herunder kan du læse om både den udviklingsproces,

gogiske intentioner de fysiske rammer skal understøtte og

som vuggestuen og skolerne har været igennem, og den

hvorfor.

specifikke indretning og anvendelse af de fysiske rammer,
som processen har resulteret i. Endelig samler temahæftet

Eksemplerne i temahæftet illustrerer overordnet set to

op på de erfaringer, som vuggestuen og skolerne har gjort

typer af formål med at ændre de fysiske rammer:

sig med de fysiske rammer, samt giver en række gode råd
til andre, som gerne vil i gang med at forandre de fysiske

1) Der er eksempler på, at de fysiske rammer er med til at
skærme børnene, så børnene bedre kan fastholde deres
opmærksomhed på og fordybe sig i de lege og aktiviteter, de er i gang med.
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rammer med henblik på at skabe flere og styrkede deltagelsesmuligheder for alle børn i dagtilbud og skole.
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2. Fysiske rammer, der understøtter
fordybelse
Fordybelse er centralt for børns udvikling. I et miljø med

gennem leg, vokseninitierede aktiviteter, spontane aktivite-

mange børn har det enkelte barn brug for at kunne finde

ter og rutinesituationer – og dermed også i såvel de mere

rum til at fokusere på og fastholde interessen for lege og

rolige og stillesiddende lege og aktiviteter som de mere

aktiviteter over en længere tidsperiode og derigennem

højfrekvente lege og aktiviteter.

både lære nyt og træne det kendte. Det gælder både

Kommune: Hjørring

Udfordringen

Institution: Vuggestuen Lundtoftevej
Institutionstype: Vuggestue

Personalet i vuggestuen Lundtoftevej har en oplevelse af, at

for at udvikle sig, lære og dannes herigennem begrænses.

der mangler rum til fordybelse i børnefællesskabet. Særligt

Personalet oplever ligeledes, at det er vanskeligt for dem at

nogle børn i vuggestuen har svært ved at fordybe sig i én

rammesætte leg og aktiviteter, der understøtter, at børnenes

leg eller aktivitet over længere tid, hvorved deres deltagelse

fokus på og engagement i, fastholdes.

i leg og aktiviteter bliver sporadisk, og deres muligheder
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Formål / mål

Vuggestuen ønsker derfor at arbejde med, hvordan deres
fysiske rammer i højere grad kan understøtte fordybelse

• Alle børn deltager i fordybelsesaktiviteter, som optager
børnene i længere tid ad gangen

ved dels at skærme børnene for faktorer, der kan aflede
deres opmærksomhed, og dels ved at skubbe børnene i
retning af specifikke lege og aktiviteter, som kan motivere

• Alle børn fastholder deres nysgerrighed, interesse og
engagement i lege

og fastholde børnenes nysgerrighed og inviterer til fordybelse og sammenhængende leg. Formålet med projektet
er, at:

• Børnene søger i højere grad selv fordybelsesaktiviteter
og lege i små grupper.

Formål / mål • 7

Proces

I vuggestuen har man valgt, at hele personalet skal deltage

fokus, spillede personalet ”værdispillet”. Processen resulte-

i projektet, og at hver af de tre stuer (Eg, Birk og Bøg) kan

rede i en beslutning om, at de fysiske rammer mere speci-

arbejde med de fysiske rammer på hver deres måde ud

fikt skulle understøtte ”fordybelse”. I denne værdi ligger en

fra et fælles afsæt. Udviklingsprocessen i vuggestuen er

pædagogisk intention hos personalet om, at alle børn skal

illustreret i figur 2-1.

kunne finde rum til at fordybe sig i og fastholde interesse
for lege og andre læringsaktiviteter over længere tid for

1. Prioritering af fælles fokus

derigennem både at vække børnenes nysgerrighed og

Det fælles fokus og afsæt blev valgt på et opstartsmø-

lyst til at udforske nyt samt at træne det kendte. I boksen

de, hvor personalet skulle blive enige om, hvilket konkret

på modsatte side beskrives værdispillet og den konkrete

fokus de ville have i deres arbejde med at indrette fysiske

fremgangsmåde.

rammer, som understøtter inkluderende læringsmiljøer.
Som redskab til at prioritere og blive enige om dette fælles
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Værdispillet og værdiblomsten
Værdispillet og værdiblomsten er gode redskaber i

2. De formulerede værdiudsagn samles i en bunke og

arbejdet med at sætte fokus på de fysiske rammer.

blandes. En af deltagerne er game master og læser

En risiko i arbejdet med fysiske rammer er, at man

værdierne op en ad gangen.

kommer til at tage udgangspunkt i det fysiske uden at
tænke over, hvordan de fysiske rammer skal under-

3. Hvert udsagn skal bedømmes på en skala fra 0-3

støtte de pædagogiske intentioner i inkluderende

(fra stærkt uenig til helt enig). Deltagerne skal tage

læringsmiljøer. Værdispillet og værdiblomsten er red-

det antal tændstikker i hånden, der svarer til deres

skaber til at rette fokus mod institutionens visioner og

vurdering.

pædagogiske og didaktiske intentioner, som de fysiske
rammer skal afspejle og understøtte.

4. Alle i gruppen viser tændstikker samtidigt. De to
deltagere, som ligger længst fra hinanden, argu-

Værdispillet anvendes til at indgå i dialog om og be-

menterer for deres synspunkter. Når de to deltage-

slutte, hvilken pædagogisk intention eller værdi man

re har argumenteret, høres de øvrige synspunkter

ønsker at arbejde med. Det er en metode til både at

ganske kort.

få en faglig diskussion om forskellige værdier og til at
skabe konsensus om at arbejde sammen om én fælles

5. En ny afstemning finder sted, og antallet af tænd-

værdi. At vælge én værdi er en vigtig forudsætning

stikker noteres. Hvis der er flere grupper, genta-

for at kunne indkredse og overskue det efterfølgende

ges punkt 2-5 med de værdier, der har fået flest

arbejde med at indrette de fysiske rammer herefter.

tændstikker.

Spillets gang er præsenteret herunder.
Når værdispillet er spillet, og personalet har valgt én
1. På udleverede sedler formulerer deltagerne hver

værdi, kan værdiblomsten udfyldes. I værdiblomsten

især 2-3 værdier/værdiudsagn, som de oplever

placeres værdien i midten, hvorefter ’bladene’ fyldes

mest centrale for deres pædagogiske arbejde med

med information om og ideer til, hvordan man kan

at udvikle inkluderende læringsmiljøer, fx ”Børne-

indrette de fysiske rammer, så det understøtter vær-

ne oplever ligeværd i samspil med andre børn og

dien. Vuggestuens værdiblomst, som den kom til at se

voksne”, ”Børnene oplever, at deres forskelligheder

ud, er præsenteret ovenfor.

anerkendes”, ”Alle børn har mulighed for at eksperimentere”.
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2. Indsamling af rumdata

drog til at guide og inspirere børnene til at bruge de fysiske

Vuggestuen Luntoftevej valgte at indsamle ”rumdata” for

rammer til lege og andre læringsaktiviteter.

at få et indblik i forskellige perspektiver på de eksisterende
fysiske rammer, herunder hvilke dele af den fysiske ind-

Derudover gav videooptagelserne personalet indsigt i, at

retning der fungerede godt med hensyn til at understøtte

forælderen ikke var i stand til at afkode, hvilke lege og ak-

fordybelse, og hvilke dele der fungerede mindre godt.

tiviteter der kunne foregå i de enkelte rum, ud fra rumme-

Rumdata blev indsamlet igennem videooptagelse med en

nes indretning. Forælderen måtte gætte sig frem, og denne

smartphone eller tablet. Dels optog en forælder en film af

observation gav anledning til pædagogiske refleksioner om,

de fysiske rammer i vuggestuen, dels optog en medarbej-

hvad det betyder for børn og voksne, når de fysiske ram-

der en film sammen med et par børn. Da optagelserne blev

mer ikke er tydeligt kodet, og derved understøtter børne-

vist på en fælles workshop, blev både ledelsen og medar-

nes kobling af fysiske rammer og mulige lege og aktiviteter.

bejderne overraskede over flere ting. Det blev for eksem-

Sådanne koblinger er centrale for børnenes deltagelses- og

pel meget tydeligt for personalet, at alle væggene var hvide

udfoldelsesmuligheder. Dataindsamlingen blev afgørende

og tomme set i børnehøjde. På den måde fik personalet øje

for både motivation og fokus i vuggestuens arbejde med

på, at de fysiske rammer (i dette tilfælde væggene) ikke bi-

udvikling af de fysiske rum.
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Indsamling af rumdata i dagtilbud og skoler
Formålet med indsamling af rumdata er:

ofte noget andet end de, som befinder sig i rum-

• At få et håndgribeligt grundlag for systematisk at

mene hver dag. Forældre eller kolleger kan enten

reflektere over de rum og rammer, der er blevet en

give deres umiddelbare feedback på, hvad de ser,

så integreret del af vores hverdag, at vi glemmer at

og hvordan de oplever rummene, eller de kan give

forholde os til dem.

feedback på et specifikt forhold.

• At få et indblik i forskellige børns, unges, medarbej-

• Se rummene i børnehøjde. Det gælder ikke mindst

deres og forældres perspektiver på de nuværende

i dagtilbud og de mindste klasser, hvor børnene ser

rums indretning og funktion og således sikre, at alle

rummene fra en anden højde end det pædagogiske

stemmer bliver hørt.

personale. Dette kan man enten gøre ved at give et
barn et videokamera (fx et GoPro-kamera i panden)

• At få en fornemmelse af, hvilke dele af den fysiske

og lade dem optage institutionen fra denne højde.

indretning der fungerer særlig godt, og hvilke andre

Men man kan også gøre det ved at sætte sig på

dele der ikke fungerer optimalt, eller måske direkte

hug og bevæge sig rundt i rummene i denne højde

er hæmmende for den pædagogiske praksis i arbej-

sammen med børnene.

det med inkluderende læringsmiljøer.
To konkrete måder at indsamle rumdata på er:
Når man indsamler rumdata kan man med fordel:
• Filme eller fotografere rummene, så man har noget

1. Videooptagelse med smartphone/tablet til rumdataindsamling

konkret at tale ud fra.
2. Fotoark til rumdataindsamling. 			
• Inddrage et eksternt blik på rummene. Det kan
fx være en forælder eller en kollega fra en anden
institution/afdeling. Som udefrakommende ser man
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>

Eksempel på instruktion til optagelse med smart

Eksempel på instruktion til optagelse med smart

phone/tablet (medarbejdere og forældre)

phone/tablet (børn og unge)

Gå en tur rundt i institutionen og indspil følgende på

En medarbejder går rundt sammen med barnet/den

en smartphone eller tablet:

unge og filmer barnet/den unge. Medarbejderen

• De steder i institutionen, hvor du oplever, at der

spørger undervejs:

finder leg og aktiviteter sted af særlig værdi for
børnene.
• De steder, hvor du oplever, at rummene enten er
fremmende eller hæmmende for børnenes deltagel-

• Hvad synes du, der er sjovt at lege med/lave i dette
rum? Hvorfor synes du, det er sjovt?
• Hvad synes du, der ser spændende ud i rummet?
Hvorfor ser det spændende ud?

sesmuligheder.
• Er der noget, du ikke kan lide? Hvorfor kan du ikke
• De steder, som du oplever understøtter lærings

lide det?

miljøet positivt.
Eksempel på indsamling af rumdata ved hjælp af
• De steder, der repræsenterer aktiviteter eller rammer, der ikke er optimale for børnenes deltagelse.

fotoark
Rummene fotograferes, hvorefter børn/unge/kolleger/
forældrene bliver bedt om at vurdere rummene ved

Begrund undervejs, hvorfor du netop udvælger de

brug af smileys og korte forklarende kommentarer.

steder.
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3. Planlægning og afprøvning

i SMTTE-modellen har personalet kunnet følge op på, om

Som redskab til at planlægge, afprøve og følge op på pro-

de forventede ændringer blev realiseret. Et eksempel på

jektet har hver stue udarbejdet en SMTTE-model for deres

en udfyldt SMTTE-model fra vuggestuen ses nedenfor. Ek-

eget projekt. Modellen er løbende blevet anvendt til at hol-

semplet handler om arbejdet med at skabe tydelige koder

de fokus på målet, forpligte hinanden på de konkrete tiltag

i dagtilbuddets fysiske læringsmiljø, som understøtter, at

og følge op på projektet og vurdere, om der har været

børnene tilbydes varierede læringsmiljøer med mulighed

behov for tilpasninger mv. Med de klare tegn på forandring

for forskellige deltagelsesformer og legemuligheder.

Eksempel på udfyldt SMTTE-model
Sammenhæng:

• At børnene beder om at få læst af en voksen

• Vuggestuen er med i et udviklingsprojekt omkring
inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud.
Mål:
• At få skabt synlige og tydeligt kodede lege og

• At vi synger sange sammen
• De mindre børn bruger det som et sted at søge
hen for at finde ro.

læringsmiljøer, hvor der er mulighed for fordybelse
– med særligt fokus på at etablere et læsemiljø/

Evaluering

hyggekrog.

• Med- og selvbestemmelse er i fokus

Tiltag:
• Etablering af læseområde med bøger, der er

• Ønsker at børnene bruger det til at finde
helle/privathed

tilgængelige for børnene, samt en hylde, der kun
bruges sammen med en voksen

• Børnene sætter selv tingene på plads, vi passer
på vores ting

• Indkøb af bøger, siddemøbel og en lille lampe
• Hylden i børnehøjde giver børnene mulighed for at
• De voksne er rollemodeller for børnene, vi skal være

være selvhjulpne (oprydning, passe på osv.)

aktivt deltagende i legene, vi skal guide og vise vej.
• Oprydning har betydning, ting skal have lov til at
Tegn på læring:

stå fremme

• At børnene selv tager initiativ til at bruge læse
krogen
• At børnene bruger læsekrogen til at finde rum
til fordybelse og at de fastholdes i aktiviteter i
læsekrogen
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• Vi viser tydeligt, hvad man kan med dette rum
• Fordybelsen er på vej, de er i legene og aktiviteterne i længere tid.

Indhold
På stuerne Eg, Birk og Bøg har det pædagogiske perso-

fastholdes. Det har været vigtigt for personalet, at indret-

nale arbejdet på forskellig vis med at indrette og anvende

ningen er fleksibel og kan justeres, da behovene ændres

rummene, så de inviterer børnene til fordybelse i leg og

i takt med, at børnegruppen ændrer sig. Nedenfor gives

aktiviteter og understøtter, at børnenes opmærksomhed

nogle konkrete eksempler.

Eksempel 1 - Indretning af fysiske rum:

Når parasollen er sænket, er det tid til fordybelse
I et hjørne på stuen Eg er der madrasser på gulvet.

Når parasollen er hævet, kan børnene lege, som de

Tidligere inviterede madrasserne børnene til at tumle

har lyst i hjørnet. Her er mulighed for forskellige typer

rundt. For nogen børn fungerede det rigtig fint og

af lege, som er mere eller mindre højfrekvente. At

for andre børn udviklede tumleriet sig ofte til puf,

parasollen kan sænkes og hæves efter behov betyder

skub og konflikter, hvor børn slog sig, blev kede af

dermed også, at rummet nu er mere multifunktionelt.

det og sure på hinanden. Det pædagogiske personale

Idet ligger, at rummet kan anvendes til flere forskellige

har derfor valgt at installere en lille parasol, som kan

type lege og aktiviteter afhængigt af behovet i børne-

hæves og sænkes.

gruppen og af de pædagogiske intentioner.

Med parasollen som markør har det pædagogiske personale nu mulighed for at signalere over for børnene,
hvad hjørnet skal bruges til og hvornår. Når parasollen
er sænket, er det signal til børnene om at ligge eller
sidde på madrassen under parasollen. Under parasollen sætter personalet forskellige lege og aktiviteter
i gang med det formål at skabe rum til udforskning,
afslapning og fordybelse. De har for eksempel sansebokse, hvor børnene skal holde, mærke på og fornemme forskellige materialer og former. Der kan også
være børneyoga eller højtlæsning. Parasollen skaber
en lille hule og skærmer børnene fra de øvrige lege
og aktiviteter, der findes sted på stuen, og som kan
aflede deres opmærksomhed.

Foto af parasol-hjørne
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Eksempel 2 - Indretning af fysiske rum:

I læsehjørnet læser man bøger
På stuen Birk har man indrettet forskellige temazoner

hjørne og et bilbaneområde, hvor børnene selv kan gå

på stuen, som med de fysiske materialer og øvrige vi-

i gang med lege, som vækker deres nysgerrighed og

suelle udtryk tydeligt kommunikerer til børnene, hvilke

lyst til at udforske, og derved skaber muligheder for

lege og aktiviteter der kan foregå.

fordybelse i leg.

På stuen er der for det første indrettet et lille læse-

Derudover har personalet lavet en lille forhøjning

hjørne med børnebøger i børnehøjde. Ud over, at

foran vinduet, så vindueskarmen med sit naturlige lys

læsehjørnet anvendes til højtlæsning, skal læsehjørnet

kan bruges som legezone, når børnene leger med dyr,

og bøgerne, der er synlige for børnene, være med til

dukker eller biler. Her har de ryggen til de andre børn

at skubbe børnene i retning af fordybelse ved at invi-

på stuen. Dette kan bidrage til fordybelse i den leg, de

tere til, at børnene selv kan sætte sig hen og læse en

er i gang med, da de i mindre grad afledes.

bog. Tilsvarende er der på stuen indrettet et køkken-
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Eksempel 3 - Indretning af fysiske rum:

Alle flader kan bruges
På stuen Bøg er der igangsat mange små forsøg med

• Lavet en bilbane på gulv og væg ude i gangarealet

fordybelse og fysiske rammer. Det tværgående fokus
har været at anvende alle flader til at skabe forskellige
muligheder for fordybelse. Man har bl.a.:
• Opsat en ’pilfingervæg’ i børnehøjde med mange

• Sat spejle op i børnehøjde hvor børnene kan studere og spejle sig selv
• Sat små klistermærker med dyr på gulv, vægge og

forskellige muligheder for at udforske og røre ved,

møbler, som børnene kan undersøge og derved

fx velcrobånd, lynlås, og som derved giver børnene

bliver optaget af.

mulighed for at erfare verden med deres krop og
gennem deres krop.

Derudover har man ryddet op i legetøjskassen og bevæget sig fra en samlet legetøjskasse til flere små og

• Opsat små huler på gangen, hvor børnene kan kravle ind og få rolige stunder

Foto af bilbane på gulv og væg

temaspecifikke legetøjskasser, der gør mulighederne i
det fysiske læringsmiljø overskuelig for børnene.

Foto af hule på gangen
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Fysiske rum, der understøtter en pædagogisk intention om fordybelse
Udgangspunktet for vuggestuens arbejde med at

dybe sig i legen eller aktiviteten uden at blive afledt af

ændre indretningen på stuerne har været, at ind-

andre børn. Derigennem kan de fysiske rammer sam-

retningen tydeligt skal invitere til forskellige lege og

men med det pædagogiske personales rammesætning

aktiviteter, som børnene kan fordybe sig i, og samtidig

af legen skabe nye deltagelses- og udfoldelsesmu-

sikre, at børnenes opmærksomhed ikke afledes.

ligheder, som understøtter, at børnene får erfaringer
med at indgå i forskellige typer af lege med andre

Børn udforsker de rum, de er i, og de materialer, der

børn end dem de normalt leger med.

er indeholdt i rummet. Ved at indrette tydelige zoner
eller ”rum i rummet”, som indeholder forskellige mate-

Kombinationen af sanseting og materialer, der fanger

rialer og legetøj, skabes der en struktur og ramme for

børnenes nysgerrighed og ”afskærmning” skaber

legen/aktiviteten. Dette gør det lettere for nogle børn

således gode betingelser for at fastholde børnenes

at gå i gang med en leg af sig selv og kan være med til

nysgerrighed, således at børnenes lege og relationer

at fastholde børnene i legen og aktiviteten.

til andre børn kan udvikle sig.

”Afskærmning” i form af et hjørne, en skillevæg eller
en parasol hjælper yderligere til, at børnene kan for-
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Erfaringer og resultater

Det pædagogiske personale har gennem projektet udviklet

giver desuden børnene mulighed for lettere at skifte imel-

en øget fælles refleksionskultur i forhold til udviklingen af

lem og koble sig på de lege og aktiviteter, som de andre

deres pædagogiske praksis samt børnenes deltagelse og

børn er i gang med uden at forstyrre de andre børns leg.

udvikling. De har med afsæt i observation af børnene gjort

Generelt er oplevelsen, at der er mere ro på stuen i form af

sig erfaringer med, hvad der fanger børnenes nysgerrighed

færre konflikter og flere lege, hvor børnenes nysgerrighed

og derved fastholder deres opmærksomhed, samt hvad der

fastholdes.

virker i forhold til gruppesammensætning. Dette har medført, at den pædagogiske praksis mht. aktiviteter, materialer

På stuen Birk oplever personalet, at børnene er gode til

mm. nu er tilrettelagt i børnehøjde, så børnene igennem

at søge over i læsehjørnet, når de har brug for at trække

indretningen lettere kan afkode og overskue det fysiske

sig fra det store fællesskab og her finder de sammen i

læringsmiljø. Eksempelvis inviterer hulen på gangen til, at

mindre konstellationer. I læsehjørnet læser børnene selv,

børnene sætter tempoet ned og slapper af og således har

de læser for hinanden, eller de taler sammen om bøgerne.

mulighed for at skærme sig fra sanseindtryk. Det pædago-

At børnene tydeligt kan aflæse formålet med læsehjørnet

giske personale oplever, at mange børn har glæde af denne

og de andre zoner i rummet betyder også, at børnene har

mulighed, da sansepausen ofte kan virke genopladende for

nemmere ved selv at sætte leg i gang og nemmere ved at

det enkelte barn, så det får fornyet overskud til at deltage

fastholde interessen for legen. Tidligere var nogle børn me-

i fællesskabet. Pilfingervæggen er også et eksempel på, at

get afhængige af, at en voksen gik foran i legen, og når det

børnene bliver nysgerrige på at undersøge de forskellige

ikke skete, oplevede det pædagogiske personale, at disse

ting på væggen. De bliver så fordybet i legen, at de ikke

børn havde svært ved at komme i gang med lege selv. Per-

registrerer alt det, der sker omkring dem. Pilfingervæggen

sonalet oplever, at disse børn nu er mere deltagende i lege

er endvidere et sted, hvor børnene iagttager, inspireres og

med andre børn. Det har generelt givet færre konflikter på

lærer af hinanden.

stuen og flere lege og aktiviteter, hvor børnenes nysgerrighed vækkes og fastholdes og dermed også mere plads

Det pædagogiske personale på stuen Eg oplever, at para-

til at fokusere på de børn/situationer, hvor der er behov

sollen har fået betydning for både børn og voksne. Som

for ekstra støtte. Det har videre skabt mere overskud til at

fagprofessionelle oplever det pædagogiske personale, at de

sætte flere lege og andre aktiviteter i gang parallelt.

nu arbejder mere systematisk med fordybelsesaktiviteter.
Parasollen har gjort dem bevidste om at sætte konkrete

På samme vis har temalegekasserne på stuen Bøg ifølge

prøvehandlinger i gang, som de følger op på og reflek-

det pædagogiske personale betydet, at børnene har nem-

terer over, hvordan fungerer. I forhold til børnegruppen

mere ved selv at igangsætte og deltage i forskellige lege,

oplever det pædagogiske personale, at alle børn deltager

fordi de ved, hvilke lege hver kasse kan bruges til.

i fordybelsesaktiviteter, og at børnene har nemmere ved
at fastholde opmærksomheden på aktiviteterne under

For det pædagogiske personale har projektet betydet, at de

parasollen. De har bl.a. filmet en aktivitet, hvor de børn,

har fået et fælles sprog og bevidsthed omkring det fysiske

der ligger under parasollen, ikke afledes af, at et andet barn

læringsmiljø. Når det pædagogiske personale fremadrettet

leger med biler ved siden af dem. Det pædagogiske per-

planlægger og tilrettelægger deres praksis, fx aktiviteter,

sonale vurderer, at dette tidligere havde forstyrret nogle

børnegruppens sammensætning mv., medtænker de nu

børn. De oplever også, at flere børn selv søger fordybelse

naturligt det fysiske rum.

på madrassen. Tydeligheden i indholdet af aktiviteterne
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3. Fysiske rammer, der understøtter
god og tydelig klasseledelse
God og tydelig klasseledelse er centralt for, at der kan

undervisningen, og at deres opmærksomhed ikke afledes.

skabes gode læringsbetingelser for alle børn, og for at

God klasseledelse handler også om at understøtte en god

der skabes et læringsfællesskab, hvor alle børn kan del-

klassekultur, hvor børnene oplever at høre til, ved at vise

tage meningsfuldt. God klasseledelse handler bl.a. om at

og anerkende, at alle børn er en del af og er vigtige for

guide børnene i undervisningen gennem tydelig struktur

fællesskabet.

og rammesætning, så det sikres, at de kan deltage aktivt i

Kommune: Holstebro
Institution: Naur-Sir Skole & Børnehus
Institutionstype: En landsbyordning bestående af
én børnehave, ét fritidstilbud og én skole. Der er i
casen fokus på landsbyordningens skoledel og sær-

Udfordringen

ligt arbejdet med fysiske rammer, der understøtter
god klasseledelse i skolens 1. klasse.

Det pædagogiske personale i Naur-Sir Skole & Børnehus er

at skubbe og puffe til hinanden, hvilket sommetider fører

udfordret af uhensigtsmæssig uro i undervisningen i deres 1.

til konflikter. Det pædagogiske personale oplever, at deres

klasse. Uroen betyder, at det er svært at skabe en undervis-

store fællesrum med meget ubenyttet plads har en uhen-

ningssituation, hvor alle børn tilbydes meningsfulde lære-

sigtsmæssig virkning på børnenes adfærd, hvilket er med til

processer, hvor de kan udvikle sig fagligt og socialt. Uroen

at forstyrre eleverne og gør, at de har svært ved at genvinde

opstår særligt, når børnene bevæger sig rundt i det store

fokus på læringsaktiviteten. Personalet er yderligere udfor-

fællesrum i forbindelse med overgange i undervisningen,

dret af, at lokalet både skal bruges til undervisning i skole-

eller når børnene skal hente materialer eller opsøge hjælp

tiden og til SFO-aktiviteter uden for skoletiden og dermed

og vejledning. Her sker det eksempelvis, at børnene begyn-

skal understøtte flere forskellige pædagogiske og didaktiske

der at løbe rundt i lokalet, at lave sjov med hinanden, eller

formål.
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Formål / mål

Naur-Sir Skole & Børnehus er derfor optaget af, hvordan

tydelig klasseledelse. Ønsket er herigennem at mindske

de i højere grad kan bruge de fysiske rammer til at tydelig-

den uhensigtsmæssige uro i undervisningen til fordel for

gøre over for børnene, hvad der skal ske hvor og hvornår

et mere stimulerende og understøttende miljø, der giver

i undervisningssituationer. Heri ligger først og fremmest

børnene de bedst mulige betingelser for at deltage i un-

et ønske om, at de fysiske rammer i højere grad kan være

dervisningen. Derudover har det været formålet at sikre, at

med til at skubbe børnene ved tydeligt at invitere dem

lokalet kan anvendes fleksibelt, så det understøtter de pæ-

til at deltage i bestemte læringsaktiviteter på bestemte

dagogiske intentioner i såvel undervisningen som i SFO-ti-

måder.

den. Der har i udviklingsprojektet primært været fokus på
udviklingen af de fysiske rammer i undervisningsdelen.

Formålet med projektet har været at indrette det fysiske
lærings- og undervisningsmiljø, så det understøtter god og
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Proces

Børnehuset nedsatte en arbejdsgruppe bestående af pæ-

brainstormet og prioriteret. Processen resulterede i en af-

dagogisk personale i 1. klasse og skolelederen. Da en del

grænsning og fælles forståelse af projektets fokus, som var,

af formålet med projektet var at sikre gensidig forståelse

at lokalet skulle indrettes, så det understøttede tydelige og

for det pædagogiske formål og rummets funktion blandt

synlige forventninger til rummets funktioner med henblik

pædagogisk personale, blev processen indledt med en

på at fremme og understøtte leg, læring og fællesskaber.

kick-off-workshop, hvor der i fællesskab blev reflekteret,

Figur 3-1 illustrerer udviklingsprocessens trin.
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Efter arbejdsgruppens brainstorm, refleksion og prioritering

nalegruppe), så der sikredes ejerskab hos den samlede

inviterede arbejdsgruppen de ressourcepersoner, der var

personalegruppe. De valgte derfor at lave en procesvæg

tilknyttet deres landsbyordning, samt en ekstern konsulent

i personalerummet, hvor de trin for trin tydeliggjorde de

til at observere de fysiske rammer og stille nysgerrige og

enkelte tiltag i projektet og målet hermed. Endvidere invi-

undrende spørgsmål. Denne del af processen bidrog til, at

terede de deres kolleger til løbende at komme med inputs i

arbejdsgruppen måtte sætte ord på indretningens betyd-

de enkelte faser i udviklingsprocessen, så de enkelte tiltag

ning for børnenes deltagelse og engagement i læringsmiljø-

ikke skete hen over hovedet på den øvrige personalegrup-

erne. Arbejdsgruppen fik således øje på:

pe. Fx blev kollegerne bedt om at komme med ideer til,
hvad rummet kunne indeholde. Procesvæggen blev på den

• At rummet var et særdeles stort åbent lokale uden mulig-

måde et fælles tredje, hvor formål, mål, værdier og beslut-

hed for afskærmning eller privathed for det enkelte barn

ninger var tydelige, og hvor alle fik mulighed for at bidrage
til projektet.

• At lokalet blev brugt til opbevaring af møbler, der ikke var
plads til andre steder, og som børnene ikke kunne afkode
formålet med og derfor heller ikke kunne tage i anvendelse i en læringsmæssig kontekst
• At ophæng på væggene tilhørte gamle projekter, som
børnene ikke havde ejerskab til
• At vinduerne i lokalet var tildækket med lys plastfilm, så
børnene ikke kunne se ud på legepladsen.
Arbejdsgruppen konstaterede i udviklingsprocessen, at
der var meget fokus på ”os” (arbejdsgruppen) og ”dem” (de
andre lærere og pædagoger). Arbejdsgruppen ville gerne,
at der i stedet blev tale om et ”vi” (den samlede perso-

Foto af procesvæg
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Med afsæt i de fælles drøftelser og kollegernes input til

hinanden på tværs af medarbejdere, der havde været ansat

procesvæggen udarbejdede arbejdsgruppen en prototype

igennem mange år og nyansatte, herunder både pædagog-

for, hvordan rummet skulle indrettes. Herefter gik lærere,

og læreruddannede medarbejdere. Det blev således priori-

pædagoger og håndværkere i gang med at indrette lokalet.

teret at fokusere på at styrke medarbejdernes samarbejde

Det blev i processen besluttet, at børnene ikke blev inddra-

gennem processen, hvor det blev vurderet, at der ikke også

get som meddesignere af de fysiske rammer. Denne be-

var overskud til at inddrage børnenes stemme i processen,

slutning hang sammen med, at der i landsbyordningen var

fordi kompleksiteten i projekter hermed ville blive for stor.

fokus på at bringe det pædagogiske personale tættere på

Runde borde
Læsezone
Madras

Beskedzone

Tavletæppe

Verdenskort lagt
ned i gulvet

Tastaturtæppe

Elevborde

Elevborde

Elevborde

Elevborde

Elevborde

Elevborde

Elevborde

Elevborde

Elevborde

Elevborde

Elevborde

Elevborde

Risk
Stratego

U-bord

Sofa hygge

Reoler

med låger

Interaktiv tavle
Illustration af prototype af fællesrummet
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Alle materialer og møbler er taget ud af lokalet, og hele

• En afgrænset læsezone med en madras og puder, som

lokalet er blevet redesignet fra bunden. Overflødige gen-

børnene kan bruge, når de skal læse for sig selv. Læsezo-

stande er smidt ud, så de genstande, der nu er i lokalet, har

nen skaber et alternativt læringsrum til fordybelse og ro

et formål og en funktion, der understøtter arbejdet med

for de børn, der bedre koncentrerer sig om at læse, når

god og tryg klasserumsledelse. Lokalet er indrettet med

de sidder blødt og med støtte til ryg og nakke og delvist

flytbare skillevægge, så det store rum bliver opdelt i mindre

skærmet for øvrig aktivitet i lokalet.

læringsmiljøer, herunder:
• En del af lokalet indrettes specifikt med fokus på
• En tavlezone, hvor det pædagogiske personale typisk

SFO’ens aktiviteter, men på en måde, så det også kan

rammesætter og stilladserer opgaver og gennemgår det

anvendes, når børnene skal arbejde sammen i mindre

faglige stof, som børnene skal arbejde med. Børnene

grupper i skoletiden. Denne del af lokalet er derfor

sidder samlet og alle med front mod tavlen. Tanken er, at

indrettet med runde borde og materialer, der inviterer

alle børn skal kunne følge med, uden at deres blikke og

til sociale aktiviteter, hvor børnene kan spille spil, tegne,

opmærksomhed fanges af de øvrige klassekammerater

klippe og klistre.

og fjerner fokus fra undervisningen. Bordopstillingen,
time-timeren og stemmeskalaen skal signalere, at her

De forskellige læringszoner skal tydeliggøre over for

handler det om at lytte, så børnene bliver i stand til at

børnene, hvad der skal ske hvor og hvornår i lokalet og

arbejde med opgaverne efterfølgende.

understøtte forskellige aktivitetsformer afhængigt af
formålet med undervisningen. I hver zone er der således

• En beskedzone, hvor børnene undervejs i undervisningen

også hængt skilte op med tydelige navne på zonen, fx

kan samles på små bænke i niveauer og modtage instruk-

”Beskedzone”, og det pædagogiske personale italesætter

tioner og beskeder eller få læst højt. Beskedzonen er en

løbende, hvad de forskellige zoner skal bruges til.

stillezone. Her er det læreren, der taler eller læser højt.
Personalet var yderligere optaget af at sætte små spotlam• Et U-bord, hvor børnene i mindre grupper kan få vejled-

per op omkring de enkelte læringszoner, som kan tændes,

ning af læreren. Bordet er placeret i hjørnet af lokalet, så

når aktiviteterne er aktive. Børnene kan på denne måde

de børn, der sidder omkring bordet, kan føle sig hørt og

enten selv vælge de læringszoner, de er motiverede for

set af læreren, samtidig med, at læreren kan følge med i,

at arbejde i, eller det pædagogiske personale kan henvise

hvad der sker i resten af lokalet. Der er yderligere et lille

børnene til bestemte zoner.

område i tilknytning til U-bordet, hvor børn på skift kan
få en særlig indsats i en mindre gruppe fra læreren eller
pædagogen.
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Flerfunktionelle rum, der understøtter og signalerer forskellige pædagogiske
og didaktiske intentioner
Klasselokalet i Naur-Sir Skole & Børnehus er indrettet,

Indretning af flere læringszoner i rummet er en måde

så det er flerfunktionelt. Flerfunktionelle rum mulig-

at arbejde med flerfunktionalitet på, når rummets

gør forskellige læringsaktiviteter, som kan understøtte

størrelse tillader det. Læringszoner kan være med til

flere forskellige pædagogiske og didaktiske intentioner

at tydeliggøre over for børnene, hvad der skal fore-

for læringsmiljøet. Fx fungerer det typisk godt, at bør-

gå i de enkelte læringszoner, og dermed også hvilke

nene alle sidder med front mod læreren og tavlen, når

forventninger der er til børnenes adfærd. Derigen-

læreren gennemgår en opgave, så alle kan følge med,

nem kan de fysiske rammer være med til at skubbe

og så børnene ikke forstyrrer hinanden. Når børnene

børnene ved tydeligt at invitere dem til at deltage i

skal arbejde med en opgave i grupper, kan de med

bestemte læringsaktiviteter på bestemte måder. Når

fordel sidde omkring mindre, runde borde, så børnene

børnene ved, hvilke aktiviteter der skal foregå hvor,

har blikket mod hinanden og dermed understøtter, at

kan forskellige læringszoner også understøtte, at der

alle børn bliver aktivt deltagende i gruppen.

kan foregå forskellige aktiviteter på samme tid.

Ud over de mindre læringsmiljøer er rummet indrettet

det grundigt op i ophæng på væggene, hvilket dels giver

med små mobile øer til de materialer, der skal anvendes i

visuel ro omkring børnene, dels giver mulighed for at skabe

undervisningen, således at der ikke skabes ”motorveje”, når

særlig opmærksomhed omkring udvalgte ophæng. Der ar-

børnene skal hente forskellige materialer, og så børnene

bejdes således med levende vægge, hvor det, der hænges

dermed ikke forstyrrer hinanden. Endelig er der blevet ryd-

op, har en aktualitet i forhold til undervisningen her og nu.
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Det pædagogiske personale i 1. klasse oplever, at indret-

op til U-bordet, når de har brug for hjælp. Det har ifølge

ning af tydelige og afgrænsede læringszoner har betydet,

det pædagogiske personale betydet, at børnene nu har

at børnene nu ved, hvad der skal ske hvor i lokalet, og at

lettere ved at vente på og modtage hjælp efter behov, fordi

de bruger lokalet derefter. De oplever også, at opdelingen

U-bordet muliggør målrettet guidning og stilladsering til et

af lokalet i mindre dele har virket positivt i forhold til at

eller flere børn ad gangen. På den måde oplever det pæda-

mindske forstyrrende højfrekvente bevægelser i undervis-

gogiske personale også, at der er kommet færre konflikter

ningen. Som en lærer beskriver det, så ”flyder børnene ikke

i klassen.

længere rundt i lokalet, som de gjorde før”.
Det pædagogiske personale oplever lokalet som et mere
Sammenlignet med den tidligere indretning oplever de, at

behageligt sted at være, fordi der er færre konflikter, og

der med den nye indretning er mere fordybelse og fasthol-

fordi børnene arbejder mere fokuseret og selvstændigt.

delse i aktiviteter i lokalet. Det kommer til udtryk ved, at

Det har givet personalet mere energi og lyst til at undervi-

der er færre konflikter i løbet af dagen, at børnene forstyr-

se og har samtidig øget børnenes engagement og fordybel-

rer hinanden mindre i undervisningen, og at børnene bedre

se i undervisningen.

kan fastholde deres koncentration i de læringsaktiviteter,
de befinder sig i.

Et andet positivt resultat ved projektet er, at der er skabt
en større sammenhængskraft mellem det pædagogiske

De tydelige zoner har også betydet, at det pædagogiske

personale, som rummer såvel lærere og pædagoger. Disse

personale i højere grad kan lade det være op til børnene,

to faggrupper har ikke tidligere arbejdet sammen på skolen

hvor og hvordan de vil arbejde, fordi børnene ved, hvilke

og havde ved projektets opstart forskelligt syn på, hvad de

forventninger der er til deres arbejde og måder at være i

fysiske rammer skulle understøtte. Det fælles arbejde med

rummet på. Ofte får børnene derfor en kollektiv besked i

lokalet og de mange dialoger om pædagogiske og didak-

beskedzonen, hvorefter børnene selv vælger den lærings-

tiske intentioner har betydet, at personalet har udviklet

zone, de arbejder bedst i. Det er personalets erfaring, at

en større forståelse for og nysgerrighed på hinandens

børnene i mindre grad har brug for guidning, og at de er

perspektiver og kompetencer. Eksempelvis oplevede de i

gode til selv at vurdere, hvor de arbejder bedst. Hvis ét

starten, at pædagogerne var meget optaget af ”leg”, mens

sted ikke fungerer for dem, finder de typisk et andet sted.

lærerne var optaget af ”læring”. I løbet af projektet blev de
opmærksomme på, at disse to begreber ikke er modstri-

Derudover fremhæver det pædagogiske personale U-bor-

dende. På Naur-Sir Skole & Børnehus taler de således også

det som noget, de er særligt glade for. I stedet for, at det

om, at der er ”nedbrudt en søjle” i mere end én forstand.

pædagogiske personale på skift kommer rundt til de børn,
som har brug for hjælp, fungerer det sådan, at børnene går
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4. Fysiske rammer, der understøtter forskellige
behov og læreprocesser hos eleverne
Elever motiveres og lærer forskelligt. Nogle elever har fx

har endvidere behov for at kunne variere deres arbejds-

behov for at kunne arbejde individuelt og sidde afskærmet,

form i løbet af dagen, afhængigt af, hvilke aktiviteter og

mens andre elever arbejder bedst, når de er i et socialt

undervisning de deltager i. Arbejdet med fysiske rammer,

samspil med andre og har mulighed for dialog. Ligeledes

der understøtter et inkluderende læringsmiljø, giver mulig-

er der nogle elever, som bedst kan koncentrere sig, når de

hed for, at alle elever kan deltage i undervisningen på den

sidder oprejst på hårde møbler, mens andre foretrækker

måde, der understøtter deres motivation og læring bedst

bløde møbler. Nogle elever har behov for skarp belysning,

muligt.

og andre har behov for et mere dæmpet lys. Mange elever

Kommune: Tønder

Udfordringen

Institution: Tønder Overbygningsskole
Institutionstype: Folkeskole (udskoling)

Lærerne på Tønder Overbygningsskole oplever, at der er en

de forskellige behov hos eleverne i tilstrækkelig grad. Udfor-

gruppe udskolingselever, som de har svært ved at motivere

dringen med at skabe læringsmiljøer, der tilgodeser elever-

og engagere i undervisningen. De oplever, at der er stor for-

nes forskellige behov og måder at lære på, er særlig stor på

skel på, hvordan eleverne motiveres og lærer bedst. Derud-

Design & Teknik-linjen, hvor eleverne har meget forskellige

over kan det være udfordrende for lærerne at imødekomme

interesser og styrker.

28 • Udfordringen

Formål / mål

Med projektet ønsker skolen at indrette de fysiske rammer,
så de understøtter en undervisning, hvor lærerne i høje-

3. Lærerne arbejder med kreative læringsmiljøer, hvor elevernes forskellige ressourcer kan komme i spil

re grad end hidtil kan imødekomme elevernes forskellige
behov. Formålet er således at skabe flere deltagelsesmuligheder og give eleverne medindflydelse på, hvordan de

4. Eleverne er bevidste om egne styrker, og hvordan de
selv lærer bedst

arbejder i undervisningen. Det er skolens forventning, at
dette vil øge elevernes motivation og engagement i undervisningen.
Skolen har følgende mål med projektet:
1. Lærerne kan i højere grad imødekomme forskellige elev-

5. Eleverne har forståelse for og anerkender hinandens
forskellighed
6. Eleverne har større grad af medbestemmelse ift., hvordan de skal arbejde i undervisningen.

gruppers behov for læring på en bestemt måde
Det er ambitionen, at ovenstående på sigt skal føre til, at
2. Lærerne arbejder mere tværfagligt og projektbaseret, tør
slippe kontrollen og har en mere faciliterende rolle

alle elever har større motivation for at lære og derved klare
sig bedre fagligt i skolen.
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Proces

Tønder Overbygningsskole har over en længere periode

3. Designproces, hvor de pædagogiske og didaktiske

eksperimenteret med at ændre på de fysiske rum på profil-

intentioner samt elevernes inputs omsættes til konkrete

linjen Design & Teknik og ønsker på sigt også at inkludere

ændringer i de fysiske rammer

PULS-linjen (specialpædagogisk linje) i dette arbejde. De
har derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af lærere

4. Afprøvning gennem brug af prototyper

fra de to linjer. Arbejdsgruppen har været igennem følgende proces:

5. Evaluering med elever og forældre.

1. Viden og inspiration samt afstemning af fælles fokus

Udviklingsprocessen er illustreret i figur 4-1.

2. Idegenereringsdag med eleverne
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Projektet blev indledt med en workshop, hvor arbejds-

Konkret valgte skolen at afholde en idegenereringsdag med

gruppen dels blev præsenteret for viden og inspiration til,

de ca. 120 elever, som går på de to linjer. Dagen bestod af

hvordan de fysiske rammer kan understøtte inkluderende

to dele:

læringsmiljøer, og dels skulle nå konsensus omkring, hvilket
konkret fokus de vil have i projektet. Her blev arbejds-

1. ”Hvad er der”: Eleverne blev bedt om at fotografere

gruppen enige om, at de fysiske rammer skal understøtte

de nuværende fysiske rammer og beskrive, hvordan de

et stærkt læringsfællesskab, hvor der er plads til at lære

oplevede dem. Bidragene blev samlet på en ”datavæg”.

på forskellige måder, hvor lærere og elever er bevidste om

Elevernes arbejde viste, at eleverne generelt oplevede

elevernes specifikke styrker og behov, og hvor elever og

skolen som grim, kedelig,

lærere forstår og anerkender hinandens behov og forskel-

trist og ligegyldig. Dette

ligheder. ”Fællesskab” og ”Solidaritet” er vigtige værdier for

gav ikke mindst de øvrige

det pædagogiske personale.

lærere på skolen en øget
forståelse for behovet for

For at understøtte dette formål har arbejdsgruppen valgt

at arbejde med de fysiske

at arbejde ud fra en samskabende tilgang, hvor eleverne

rammer. Eksempelvis var

spiller en central rolle som ”meddesignere” af de fysiske

der en lærer, som ud-

rammer. I processen trækker de på principper fra design-

trykte: ”Det er egentlig

tænkning, som lægger vægt på inddragelse af brugernes

ret grimt, det må vi gøre

perspektiv, og herunder særligt ”participatory design”, hvor

noget ved…”.

Før-billede af skolen (”hvad er der”)

brugerne er en aktiv del af hele designprocessen. Denne
tilgang er for det første valgt for at give lærerne en bedre

2. ”Hvad kunne der være”: Eleverne arbejdede herefter i

forståelse for elevernes perspektiver og behov. For det

grupper med, hvordan de gerne så, at skolen var indret-

andet skal denne tilgang medvirke til at skabe en øget re-

tet. Eleverne blev sammensat på tværs af linje og årgang

fleksion hos eleverne omkring, hvordan de fysiske rammer

for at bringe flere forskellige perspektiver ind i drøf-

påvirker dem som elever, og hvilke fysiske rammer de lærer

telserne. Eleverne kom frem til, at de gerne ville have

bedst i. Og endelig skal det være med til sikre en følelse af

en skole, som fremstår mere hjemlig og hyggelig, hvor

ejerskab og af at høre til hos eleverne.

eleverne oplever en stærkere identifikation med lokalerne, og hvor der er forskellige arbejdspladser, som giver
mulighed for forskellige fysiske arbejdspositioner.
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På en efterfølgende workshop drøftede arbejdsgruppen,

arbejde med forældre og elever, eller indkøbt for penge,

hvordan de med afsæt i elevernes inputs kunne omsætte

som eleverne har indsamlet. Fordelen ved at arbejde med

deres pædagogiske og didaktiske intentioner til egentlige

afprøvninger er, at det er relativt billigt, og at det giver

forandringer i de fysiske rammer. Arbejdsgruppen beslut-

mulighed for at forsøge sig med forskellige indretninger

tede sig for i første omgang at fokusere på de tre klasselo-

og løbende justerer på dem på baggrund af de erfaringer,

kaler på linjen Design og Teknik og på ”Torvet”, som er et

lærere og elever gør sig.

fælles areal mellem lokalerne.
Lærerne har løbende evalueret forandringerne med eleverHerefter fulgte en afprøvningsfase, hvor lærerne har afprø-

ne. En lærer har desuden valgt at evaluere forandringerne

vet forskellige indretninger ved at flytte rundt på møbler,

mere systematisk gennem interviews med elever og spør-

som de har indsamlet vha. genbrug, selv bygget i sam-

geskema til forældrene.

Personlighed og eleverne som meddesignere af de fysiske rum
Et personliggjort rum er et rum, som eleverne iden-

og dekoreres, og dels ved at være med til at gennem-

tificerer sig med og føler en tilknytning til. Når man

føre de konkrete forandringer.

skal personliggøre et rum, kan man også med fordel
inddrage eleverne som ”meddesignere”. Processen på

Forskning indikerer, at et personliggjort rum kan bidra-

Tønder Overbygningsskole er et eksempel på, hvordan

ge til at skabe en følelse af medejerskab hos eleverne

eleverne kan inddrages som meddesignere ved dels at

og fremme følelsen af tilhørsforhold.

få medindflydelse på, hvordan rummene skal indrettes
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Indhold
Lærerne har indrettet Torvet samt de tre klasselokaler på

lavt bord i midten. Huset har en første sal, hvor der er

måder, der i forskellig grad bryder med den traditionel-

indrettet en hems med madrasser og pudder. Både i

le indretning, bordopstilling og belysning, der har været

stueetagen og på 1. sal i huset er der sat små lamper op.

tidligere. Torvet og klasselokalerne er alle indrettet med

Elever og lærere har sammen designet ”huset” og har

flere forskellige typer af arbejdspladser, som giver elever-

fået hjælp af forældre til det praktiske arbejde med at

ne mulighed for at sidde på forskellige måder og arbejde

bygge det.

sammen i forskellige konstellationer, afhængigt af, hvad de
har størst udbytte af. Dette indebærer bl.a.:

• Torvet er indrettet med mobile arbejdsstationer til to
personer, som udgøres af en træramme på hjul med

• Lokalerne er indrettet med forskellige typer af borde og

en bænk i hver side, et bord i midten og en lampe over

stole, som er indkøbt billigt, fundet hos genbrug eller de-

bordet. Arbejdsstationerne er på hjul og kan sættes sam-

signet og bygget af eleverne. Mange borde har et mere

men, hvis eleverne arbejder sammen i større grupper.

hjemligt udseende end de vante skoleborde og -stole.

Arbejdsstationerne er udstyret med lamper og strømkabler og kan bidrage til at skubbe eleverne ind i nye

• Alle lokaler er indrettet med delvist afskærmede kroge

læringssituationer og læringsfællesskaber.

og hjørner udstyret med bløde møbler, hvor eleverne kan
trække sig hen, hvis de har brug for at blive skærmet fra
den øvrige aktivitet i klassen. I en klasse, som er L-formet, er der i det ene hjørne pallesofaer, som eleverne
selv har været med til at bygge, og et gardin, som kan
trækkes fra,
hvis der er brug
for at skærme
af i større eller
mindre grad. I

Efter-foto af ”torvet” med arbejdsstationer

en anden klasse, som er rek-

Eleverne skal som udgangspunkt sidde ved bordene, når

tangulær, har

opgaverne rammesættes og gennemgås. Herefter må de

de i stedet valgt

selv bestemme, hvor og hvordan de vil arbejde, fx om de

at konstruere et

vil arbejde individuelt eller i grupper. Lærerne har tydelig-

lille hus, som er

gjort, at eleverne bærer en stor del af ansvaret for, at det

indrettet med

fungerer. Hvis ikke, vil lærerne være nødt til at indføre flere
regler.

bløde bænke,
pudder og et
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Efter-foto af lokale med ”hus”

Flerfunktionelle rum, der understøtter forskellige behov hos eleverne
Med rum, der er indrettet flerfunktionelt, er det mu-

Afskærmede zoner eller arbejdspladser kan også give

ligt at imødekomme elevernes forskellige sociale og

mulighed for, at enkelte elever kan søge privathed og

faglige behov i relation til arbejdsplads og arbejdsform

trække sig tilbage fra situationer, der kan virke for-

i undervisningen.

styrrende. Eleverne foretrækker dog typisk at sidde i
et hjørne af lokalet eller på anden vis at sidde afskær-

Indretning af afgrænsede og delvist afskærmede

met/afsides, således at de ikke er helt isoleret, men

zoner i klasselokalet, som de har eksperimenteret

bevarer den visuelle kontakt til de øvrige elever.

med på Tønder Overbygningsskole, giver eksempelvis
mulighed for, at elever kan lave gruppearbejde eller

I en kontekst, hvor der er mindre plads/færre rum end

få en-til-en støtte eller støtte i mindre grupper af

ønsket, kan man med fordel indrette fleksibelt, så man

læreren i en afskærmet ramme. Det kan både virke

kan ændre afhængigt af behovet. De mobile arbejds-

tryghedsskabende for nogle elever, og det kan skær-

stationer på Torvet på Tønder Overbygningsskole er et

me elever for aktivitet, der for nogle kan virke forstyr-

eksempel på en fleksibel indretning, der giver mulig-

rende for deres koncentration og fordybelse. Sådanne

hed for at arbejde på forskellige måder.

zoner har vist sig at virke fremmende for elevernes
læring.

Ud over de forskellige arbejdspladser og arbejdssteder er

for at skabe en stærkere identifikation i rummet og for at

alle klasselokaler indrettet med mindre lamper og plan-

inspirere til kreativitet, som udgør et vigtigt element for

ter, som skal bidrage til at skabe en hyggelig og uformel

netop denne linje. Fra forskning ved vi også, at et kreativt

stemning, der får eleverne til at føle sig trygge og tilpas på

læringsmiljø, kendetegnet ved undersøgende og åbne

skolen.

læreprocesser, kan understøtte et inkluderende læringsmiljø, fordi det ikke handler om at finde det rigtige svar, men

Endelig har eleverne i høj grad været med til at dekorere

et individuelt og selvstændigt udtryk og svar. Det skaber

rummet med forskellige elevprodukter. Det har de valgt

plads til at være sig selv – og til at være forskellig.
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Erfaringer og resultater
Det pædagogiske personale på Tønder Overbygningsskole

For nogle elever, herunder elever med autisme, har de

har oplevet processen som en værdifuld erkendelsespro-

”nye”, anderledes arbejdspladser (fx muligheden for at ligge

ces, hvor de er blevet meget klogere på, hvordan de fysiske

ned) betydet, at de deltager mere i undervisningen. En

rammer påvirker elevernes adfærd, motivation og fælles-

elev med autisme, der tidligere har haft svært ved at føle

skab. De er derfor også optaget at, at arbejdet med de

sig tilpas i skolens lokaler, udtrykker eksempelvis, at ”det er

fysiske rammer skal fortsætte.

første gang, rummet ikke er imod mig”, fordi vedkommende
nu har mulighed for at sidde blødt eller ligge ned og for at

Lærerne oplever, at den inddragende proces har bidraget

trække sig tilbage. Lærerne oplever også, at det, at elever-

til, at der er skabt et mere demokratisk rum med mere

ne har været med til at bygge møblerne, har givet nogle

løbende dialog mellem lærere og elever omkring, hvordan

bestemte elever nogle succesoplevelser, som de ellers ikke

rummet skal indrettes, og hvordan man som elev arbejder

havde fået, og som de bliver mindet om, når de anvender

bedst. Eleverne fortæller, at de føler sig mere inddraget

møblerne i det daglige.

end tidligere, og oplever det positivt, at de har større grad
af medbestemmelse i forhold til, hvor og hvordan de vil

Endelig peger både pædagogisk personale og elever på, at

arbejde.

eleverne føler større grad af identifikation med og tilknytning til lokalet, fordi de selv har været med til at præge

Eleverne har taget muligheden for at anvende forskellige

det, og fordi det er indrettet mere hjemligt. Det kommer

arbejdssteder til sig og bevæge sig mere rundt i lokalet.

bl.a. til udtryk ved, at eleverne passer bedre på tingene og

Lærerne oplever, at eleverne er blevet mere bevidste om,

opholder sig mere i klasselokalet i frikvarteret. Det har haft

hvad der har behov for, og de har observeret, at eleverne

en positiv virkning på sammenholdet i klasserne. Eleverne

arbejder bestemte steder på bestemte tidspunkter. Nogle

fortæller også, at de snakker med flere forskellige, fordi de

af de elever, som før havde svært ved at fordybe sig, og

bevæger sig mere rundt i lokalet i løbet af undervisningen.

som sad urolig og forstyrrede de andre ved bordene, er
blevet bevidste om, at de bedre kan finde ro, hvis de fx

Det pædagogiske personale er dog også blevet opmærk-

sætter sig i en sækkestol. Andre elever ved, at de arbejder

somme på, at der er udfordringer forbundet med de ander-

mest fokuseret, hvis de sidder ved bordene. Eleverne siger

ledes lokaler og den stærke identifikation med lokalerne.

selv, at de meget bedre kan arbejde og koncentrere sig,

Særligt udfordrende kan det være for kolleger, der ikke har

når de sidder godt. De er glade for, at de både har mu-

været med i processen, at undervise i de ”nye” lokaler. De

lighed for at snakke med deres klassekammerater og for

oplever ikke de samme positive resultater, som de lære-

at ”trække sig tilbage”, når de har brug for det. Eleverne

re, der har været med til at indrette lokalerne. Der opstår

oplever også, at timerne er ”anderledes”, og at ”de lærer på

således diskussioner om, ”hvis rum” det er.

en anden, men god måde”.
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5. Gode råd
Ledere og pædagogisk personale fra dagtilbud og skoler i

• Sørg for at inddrage kolleger tæt i udviklingsarbejdet.

de tre kommuner peger på en række gode råd, som er vig-

Mange af dem kommer til at skulle bruge de nye fysiske

tige at tænke ind, når man skal i gang med at ændre på de

rammer efterfølgende, og det er derfor vigtigt, at de

fysiske rammer med henblik på at understøtte et inklude-

også føler ejerskab. Man kan med fordel udarbejde en

rende læringsmiljø.

procesvæg, hvor formål, mål, værdier og beslutninger er
tydelige for alle. Procesvæggen bør også indeholde et

Gode råd til processen:

kommentarfelt og et inspirationsspor, hvor alle medar-

• Brug tid på at vælge og blive enige om de pædagogiske

bejdere kan byde ind.

værdier og intentioner, der skal guide jeres indretning
af de fysiske rammer. Når man arbejder med de fysi-

• Inddrag børn i undersøgelsen og udviklingen af de fysi-

ske rammer, kan man hurtigt fortabe sig i, hvad der ser

ske rammer. Børnene bliver på den måde mere opmærk-

godt ud, og glemme, hvorfor man ændrer på de fysiske

somme på, hvordan de fysiske rammer påvirker dem, og

rammer. Det er også en god idé, at alle arbejder med

bliver således også mere bevidste om, hvordan de bedst

samme værdi eller intention samtidigt, ligesom det er

muligt agerer i de fysiske rammer. Samtidig hjælper det

vigtigt, at man udvikler en fælles forståelse af, hvordan

til, at børnene føler en større grad af tilknytning til loka-

den fælles værdi eller pædagogiske intention bidrager til

let, hvilket både kan give børnene mere lyst til at være

videreudvikling af inkluderende læringsmiljøer. Det giver

der og forstærke fællesskabet blandt børnene.

en energi og idéudveksling på hele institutionen, som
betyder, at de små tiltag hurtigt spreder sig.

• Det er vigtigt, at der er ledelsesopbakning, når man ændrer markant på de fysiske rammer. Særligt i en skolekon-

• I undersøgelsen af de eksisterende rammer er det en god

tekst kan det være med til at udfordre nogle kollegers og

ide at få et eksternt perspektiv på de fysiske rammer.

forældres forståelse af, hvad skolen er og skal. Her er det

Det kan fx være en kollega eller en forælder. Når man

centralt, at der er tydelighed omkring, hvorfor de fysiske

bruger lokalet til dagligt, kan man hurtigt blive ”blind”

rammer forandres, og at man som lærer eller pædagog

over for, hvordan lokalet ser ud, og hvordan det påvirker

har ledelsen i ryggen, hvis der opstår kritiske spørgsmål.

børn og voksne.
• De fysiske rammer gør ikke det hele. Det er afgørende,
• Tænk det som et aktionslæringsprojekt, hvor man udvik-

at den pædagogiske praksis følger med, og at man som

ler, afprøver, evaluerer og justerer. Man ved ikke altid,

lærer eller pædagog går foran som rollemodel og tyde-

hvordan de fysiske rammer virker på børn og voksne, før

liggør over for børnene, hvordan det fysiske læringsmiljø

man afprøver det. Brug evt. SMTTE-modellen eller andre

kan bruges. Husk derfor ikke bare at tale om lokalerne,

lignende redskaber til at strukturere arbejdet i projektet,

men også om, hvordan man bruger lokalerne.

og start evt. ud med at afprøve mere lavpraktiske løsninger, før man investerer i en masse dyre møbler mv.
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6. Hvis du vil vide mere
Dansk Center for Undervisningsmiljø
• Dansk Center for Undervisningsmiljø har samlet en række artikler om de fysiske rammer. Artiklerne findes på
www.dcum.dk
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
• EVA har udarbejdet et inspirationsmateriale, om Organisering af et godt læringsmiljø, for ministeriet MBUL, hvor
der er et tema om brug af fysiske rammer. Kan tilgås på
www.eva.dk.
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