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Individualisme  
og pluralisme  
er kodeordene

Jeg tror ikke på, at der findes ét ideelt skolesystem eller én drømmeskole. 
Faktisk mener jeg, at der i et hvilket som helst samfund af en vis størrelse bør 
være flere skolemuligheder for familierne. 

Men uanset om vi taler om en enkelt skole, hele skolesystemet, små eller store 
klasser eller videregående uddannelser, så er der især to elementer, som jeg vil se 
efter.

Det første er individualisering eller personalisering: I hvilket omfang bliver 
der i undervisningen taget hensyn til den enkelte elevs særlige evner, interesser, 
læringsstil og motivation? Der findes ikke én bestemt metode, der er den bedste at 
undervise efter eller lære noget på. Jo mere der er tænkt over præsentationsformen, 
og hvordan den vil blive modtaget, forstået og vurderet, desto mere effektiv bliver 
undervisningen som regel. 

Det andet er pluralisering: Bliver de vigtige ideer, koncepter, færdigheder og 
teorier præsenteret på flere forskellige måder? Hvis du præsenterer det, der skal 
læres, på flere måder, så opfylder du to vigtige mål: For det første når du flere per-
soner, fordi nogle lærer bedst via skriftlige materialer og forelæsninger, mens andre 
lærer bedre via ”hands-on”- eller deltagerbaserede aktiviteter. For det andet viser 
du, hvad det vil sige at have en fuld og dyb forståelse af et emne; hvis du virkelig 
forstår noget, så kan du præsentere det på flere måder, og du bør være i stand til at 
kommunikere disse måder til andre. 

Howard Gardner, professor i psykologi på Harvard  
University, forfatter til mere end 20 bøger, især kendt 
for sin teori om flere typer af intelligens. I 2005 og 
2008 var han på Foreign Policy’s liste over de 100 
mest indflydelsesrige intellektuelle i verden

Læs hele Howard Gardners bud på en 
drømmeskole på www.fsl.dk/drømme-
skolen
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