
To oplevelser samler sig i et fælles spørgsmål: Bruger vi 
som enkeltpersoner og organisationer, som nationalt 
og globalt samfund den viden vi har, eller fortsætter vi 
hellere med at gøre som vi plejer, fordi sandheden er 
ubekvem?
Både Al Gores film om klodens klima og hjerneforsker 
Ann Knudsens foredrag i Vejle om hjernes udvikling satte 
sig spor både i den tænkende, følende og sansende del 
af hjernekisten. Begge oplevelser efterlod nok en vis 
portion viden og ansatser til nye forståelser, men først 
og fremmest en lang række spørgsmål. Spørgsmål der 
svinger mellem et vist optimistisk præg: Hvis der er vilje, 
så er det faktisk muligt at gøre noget, og skabe en positiv 
udvikling, og så den mere pessimistiske: Er der vilje? Vil 
man høre på eksperterne, eller vil den magt- og værdi-
politiske kamp altid overlejre den? Vil vanerne og ”plejer” 
fortsat sætte grænserne for hvad vi ønsker at høre?

Hvis vi i det videre zoomer ind på hjerneforskningens 
bud, så melder der sig spørgsmål som:
•   Hvordan kan det være at drenge og piger skal begynde 

i skole ved samme alder, når drenges hjerner (i gen-
nemsnit) modner 1½ år senere, og de derfor har svære-
re ved at profitere af det undervisningstilbud, de mødes 
med? Er det mon medvirkende til at 4 ud af 5 i special-
klasserne er drenge, og 9 ud af 10 børn, vi behæfter 
med en diagnose, er drenge? Og er vi som samfund 
dermed med til at skabe medlemmer af restgruppen, 
som produktionsskolerne så senere skal hjælpe videre?

•  Hvis nogle af de dårlige læsere ikke er i stand til at tage 
imod den danskundervisning der tilbydes, tror politi-
kerne så det hjælper at give dem mere af det samme? 
Hvis nu deres hjerner er skruet sådan sammen at vejen 
til læsning går gennem krop, musik, idræt, billedkunst 
og andre praktisk-musiske fag, er det så ikke det, de 
skal tilbydes? Og er produktionsskolerne på sin side så 
i stand til at bruge denne viden, så der skabes synergi 
mellem værkstedets læringsrum og de unges lærings-
potentiale?  

• Hvornår begynder produktionsskolerne mon at servere 
havregrød til morgenmad, når nu Ann Knudsen har 
fortalt os at guldkorn giver 20 minutters hjerneaktivitet, 
mens havregrød holder hjernen kørende i 2½ time?

Alle  gør deres  bedste

–  m en er  det  godt  nok?

Ann Knudsen havde meget på hjertet og hjernen den 
septemberdag i Vejle, hvor forstanderkredsen ”På tværs” 
inviterede til en konferencedag om at alle gør deres bed-
ste. Ud over Ann Knudsens oplæg var der en række poli-

Er vi rigtige kloge?
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tikere i panelet – og godt for det - for de måtte sammen 
med mange fra produktionsskoleverdenen sande, at selv 
om vi gør vores bedste, er det ikke sikkert, det er godt 
nok. Men vi gik trods alt derfra med lidt mere viden om 
hvordan vores hjerner fungerer, og hvilken betydning 
det har for, hvad og hvordan vi kan lære. Forhåbentlig 
med inspiration til nytænkning, uanset om vi er politi-
kere, UU-vejledere eller produktionsskolelærere.
Iflg. Ann Knudsen sker der et enormt ressourcespild i vo-
res uddannelsessystem. Det synlige resultat er at 4 ud af 
5 ikke får en ungdomsuddannelse, og denne restgruppe 
består i høj grad af drenge i almindelighed og etniske 
drenge i særdeleshed. De drenge koster systemet man-
ge penge i form af alle hånde forskellige støtteordninger 
i uddannelses- og behandlingssystemet. Derudover er 
der en gruppe piger med lavt selvværd eller lav IQ i rest-
gruppen. 
Da restgruppen står højt på den politiske dagsorden var 
den dagens fokus, men Ann Knudsen betonede også gang 
på gang at der også sker et stort spild af gode pigehjerner 
– de får ikke mulighed for at udvikle sig nær i den grad som 
der er potentiale til. For mange af dem ”lukker ned for det 

neurale netværk” og vælger en mellemuddannelse hvor de 
kan give omsorg til børn og dyr!

vores  neurAle  net-

værk lever  fedt

Ann Knudsen forklarede at 
hjernen fungerer som et 
neuralt netværk, der sender 
elektriske impulser mellem 
de forskellige dele af hjernen. 
Derfor er det nok så meget 
antallet af forbindelser og 
impulser, som hjernecellerne i 
sig selv, der har betydning for 
vores potentiale for læring. 
For at kunne lære skal der 
”være hul igennem”, og her 
er det helt afgørende at hjer-
necellerne er godt smurte. 
Manglende fedt omkring 
nervecellerne nedsætter i høj 

grad vores læringskapacitet, også kaldet myelinskader. 
Det kan betyde at de signaler, der sendes af sted fra et 
sted i hjernen, enten ender et forkert sted eller opsluges 
af vævsvæsken. 
Nogle mennesker ankommer til denne verden med my-
elinskader fra moderens alkoholindtag under graviditet 
eller manglende ilt under fødslen, mens andre skader 
kommer til ved hjernebetændelser, kranieskader o.a. 
Men Ann Knudsen understregede, at hjerner udvikler sig 
som de bliver påvirket til, og her er kærlighed og omsorg 
helt afgørende. Føler vi os elsket, gavner det myelinen i 
hjernen, og svigter omsorgen de første år giver det hjer-
neskader.

børn m ed d iAg noser 

Heldigvis kan alle udvikle sig uanset udgangspunktet, 
blot må man forholde sig til det potentiale, vi hver især 
har med os. Der kan laves kompenserende strategier for 
børn med specifikke diagnoser som skal have bygget et 
nyt neuralt netværk op, fx hvis de har Damp, Azberger el. 
lign. Sværere er det hvis de har mere diffuse skader i hjer-
nen, da de så har en ekstremt ujævn læringsprofil - deres 
IQ skifter simpelthen fra dag til dag!
Men Ann Knudsen udstregede også at myelinskadede 
børn ofte er svære at hjælpe, det kræver specialviden 

12
side



– og det kræver ressourcer. Mange af dem har nærmest 
behov for mandsopdækning, fordi man skal være der når 
kontakt er mulig. Her må man som både enkelt skole og 
skoleform være opmærksom på hvilke opgaver man kan 
løfte såvel fagligt som økonomisk.
En relativ simpel ting, som der er mere og mere viden 
om, er betydningen af kosten. Giver vi vores børn og 
unge (og os selv!) den rette hjernemad, eller søber vi den 
til i skadelig animalsk fedt, sukker osv.? Hjernen har i høj 
grad brug for essentielle olier, fiskeolie og vegetabilske, 
og den har brug for langsomme kulhydrater, som vi fin-
der den i de fiberrige kornprodukter og grøntsager. 
Iflg. Ann Knudsen viser det sig at koncentrationsevnen 
fordobles med gode spisevaner.

den fArl ig e  testetoron 

Vores hjerner modnes over tid, det er genetisk bestemt. 
Når vi fødes, er der kommet myelin til hjernestammen 
(af Steen Larsen kaldet krokodillehjernen) hvor de mest 
basale hjernefunktioner hører til. 
Herefter får hjernen myelin i en bestemt rækkefølge, 
sluttende med pandelapperne, som er dem der styrer og 
strukturerer, har overblik og koncentrationsevne – også 
af nogle kaldet den strategiske kommandocentral.
Her får vi et ordentlig skud omkring 7 års alderen og så 
igen i puberteten (det er derfor vi denne periode nogle 
gange oplever at der er ”lukket pga. ombygning!”)
Og her er kønsforskellen iflg. Ann Knudsen afgørende. 
•  Drengene modnes ikke så hurtigt, en 6-årig piges hjer-

ne er at ligne med en dreng på 7½ år
•  Hjernebjælken, som forbinder højre og venstre hjerne-

halvdel, er dobbelt så tyk hos pigerne, og det gør at de 
lettere kan forbinde de to hjernehalvdeles læringsrum. 

•  Testetoron virker hæmmende på drengenes venstre hjer-
nehalvdel, mens det neurale netværk i højre hjernehalvdel 
udvikles tættere. Dvs. at drenge udvikler en mere specialise-
ret hjerne, mens pigenes udvikler sig bredt.

Alt det betyder noget for såvel læringsstrategier i almin-
delighed som valg af læsestrategier i særdeleshed. Som 
udgangspunkt er det vigtigt for alle at der veksles mel-
lem stavemetoder (venstre hjernehalvdel) og helheds-
læsning (højre hjernehalvdel) – og specielt drengene har 
meget brug for at man går via den højre hjernehalvdels 
forkærlighed for historiefortælling, helhedstænkning, 
krop og musik, som afsæt til at nå over til sproget mere 
digitale sider i den venstre hjernehalvdel.

Så hvis vi ønsker at få fat i drengene, er Ann Knudsens 
bud:
• mere fysisk aktivitet og fokus på kroppen
•  mere musik, sang og fortællinger – og der er det vigtigt 

at tilpasse det til de unges alder
•  flere pauser (hvis de får 4 min. pause kan de koncen-

trere sig 15 min. igen)
• tal i korte sætninger
• sørg for at gå tæt på dem med øjen- og kropskontakt

m oders m ålet  er  ve jen  t i l  h jertet

I oplægget kom Ann Knudsen også ind på udfordrin-
gerne ift. specielt de etniske drenge. Problemstillingerne 
er mangesidige og noget af det handler om sprogindlæ-
ring, og det at man de fleste steder har sparet moders-
målsundervisningen væk.
Modersmålet lagres i venstre hjerne, mens fremmed-
sprog lagres i højre, hvilket betyder at fremmedsprog 
læres bedst gennem musik, rim, remser og det kropslig-
musiske i det hele taget. Lytter vi til hjerneforskernes 
viden, så nytter det altså ikke noget at forlange, at en 
dreng som er vokset op med arabisk som modersmål 
(og det løb er kørt efter få år) bare skal lære dansk som 
andre – sådan fungerer hjernen simpelthen ikke!! De skal 
lære dansk som et fremmedsprog, selv om de er født og 
opvokset i Danmark, hvis hjemmets sprog har været et 
andet. Modersmålsundervisningen handler ikke kun om 
at de skal blive bedre til det, men nok så meget om, at 
det for dem er den mest farbare vej til det danske sprog.
Desuden understregede Ann Knudsen en meget vigtig 
pointe med menneskers modersmål: Det er det sprog 
der har flest tråde til det limbiske system i hjernen (det 
som Steen Larsen kalder pattedyrhjernen) som er helt 
afgørende for vores følelsesmæssige udvikling og vores 
evne for empati og indføling med andre levende væsner. 
Så hvis mennesker ikke gives mulighed for at udvikle 
deres modersmål nuanceret, kan vi være med til at skabe 
kunstige psykopater!!  - Det udsagn efterlod en tænksom 
pause blandt tilhørerne.

spe j lneuroner

En ny opdagelse kan vise sig at få stor betydning for vo-
res forståelse af mennesket og vores sociale intelligens. I 
Daniel Golemans nyeste bog: ”Social intelligens” fra nov. 
2006, redegør han i den forbindelse for betydningen af 
spejlneuroner, som forskere opdagede i 1996. Disse ”gør-
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som-hun-gør-neuroner” menes at være psykologiens 
svar på DNA.
Spejlneuroner er meget specialiserende. Der findes 
neuroner for bestemte bevægelser, for eksempel af løfte, 
men de reagerer kun i respons til noget, andre gør. Spejl-
neuroner kan genkende og imitere en lang række for-
skellige grin og smil, de gør følelser smitsomme og lader 
de følelser, vi er vidne til, strømme igennem os. De hjæl-
per os til at blive synkroniserede og følge det der foregår, 
samt at gøre det som andre gør. Det sker på et øjeblik: I 
hjernen genskaber vi det der sker i et andet menneske. 
Og ikke bare det: spejlneuronerne aflæser også den 
andens hensigter, før de handler, hvilket hjælper os til at 
finde ud, af hvilke motiver der kan være tale om.
Denne viden er vigtig ift. læring. Goleman skriver:
”Man har længe været klar over, at indlæring gennem efter-

ligning er vigtig for børns udvikling, og med spejlneuroner-

nes opdagelse har vi fået en forklaring på hvordan børn (og 

voksne) kan lære blot ved at iagttage. Mens de iagttager, 

indskriver de et arsenal af følelser, adfærd og viden om, hvor-

dan verden fungerer, i deres hjerne.” 

b ro m elle m h jerner

I en produktionsskolevirkelighed betyder 
det at vi dels får et videnskabeligt belæg 
for, at det at være til stede i værkstedet 
og iagttage andres handlinger forbereder 
hjernen og dermed læringen, så eleven 
selv bliver i stand til at gøre det samme. 
Dels sætter det fokus på hvordan den 
enkelte lærer er til stede med sig selv og 
eleven i læringssituationen.

Her er det vigtigt at forstå at imiteringen ligger indlej-
ret i en helhed af følelser, sanseindtryk, bevægelser og 
stemninger, og at disse spejlneuroner synes at prioritere 
følelser og hensigter. Dvs. det ikke blot handler om at 
vise hvordan et givet værktøj håndteres, men elevens 
spejlneuroner tuner samtidig ind på, hvad læreren føler 
i situation. Er der anerkendelse og empati til stede? Har 
læreren positive forventninger til eleven? Er læreren nær-
værende og hensigterne klare?
Man begriber andre menneskers sind, ikke gennem ar-
gumenter, men gennem direkte efterligning, med- og 
samsving, ved at føle og ikke ved at tænke. Når det sker, 
kan man få en umiddelbar følelse af at være fælles om 
øjeblikket, man svinger så og sige sammen i en empa-
tisk resonans, som er en direkte forbindelse fra hjerne 
til hjerne. ”Når spejlneuronerne slår bro mellem hjerner, 

skaber de en stiltiende duet, der baner vej for umærkelige 

transaktioner med stor gennemslagskraft”, som Goleman 
tankevækkende skriver.
Så det afsluttende spørgsmål må være om vi er nok op-
mærksomme på, hvad det betyder for elevernes læring 
og udvikling at læreren er nærværende og til stede i 
situationen, og parat til at stille sine spejlneuroner i posi-
tion, så med- og samsving bliver mulig?

lb
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