
DANSK RESUMÉ 
I de senere år er mange skoler blevet (om-)bygget med det formål at understøtte nye pædagogikker. Pædagogiske 
visioner om eksempelvis at fremme udviklingen af det 21. århundredes kompetencer er ofte materialiseret i nye typer 
af læringsmiljøer med et mere åbent, fleksibelt og aktivitetsbaseret interiør, men for at indretningen af disse nye 
læringsmiljøer skal blive til understøttende redskaber i undervisningen, er der behov for nye undervisnings- og 
læringsstrategier. Alt for ofte forventes det således at den pædagogiske praksis ændres automatisk som følge af det nye 
rumdesign, men både forskning og designpraksis viser at et nyt rumdesign ikke nødvendigvis ændrer på praksis. Mange 
skoler ender derfor med et fysisk læringsmiljø, som ikke stemmer overens med måden hvorpå der undervises og læres. 
Så hvordan sikrer vi en bedre sammenhæng mellem et læringsrumsdesign og den pædagogiske praksis i rummet?  

Denne Ph.d.-afhandling adresserer udfordringerne ved at designe nye læringsrum, hvor det rumlige design og 
pædagogisk praksis stemmer overens. Udgangspunktet for afhandlingen er den antagelse at forholdet mellem et 
læringsrumsdesign og pædagogisk praksis er et konstant og dynamisk samspil, hvor begge dele indbyrdes påvirker 
hinanden. Denne forståelse af rum-praksis forholdet bygger på samtidig forskning i læringsmiljøer med et relationelt 
perspektiv og er inspireret af aktør-netværksteori (ANT).  

Afhandlingens særlige bidrag til forskningsfeltet er, at den undersøger og diskuterer samspillet mellem 
læringsrumsdesign og pædagogisk praksis med specifikt fokus på designprocessen. Omdrejningspunktet er her 
betydningen og potentialet af at bruge participatoriske designprocesser og metoder til at påvirke forholdet mellem rum 
og praksis – både før, under og efter design og implementering af et ny læringsrum. Selv om afhandlingen konkret 
beskæftiger sig med samtidig forskning og praksis i design af læringsmiljøer for børn og unge i folkeskolen, er 
indsigterne let generaliserbare og har således også relevans for andre læringsmiljøer på f.eks. biblioteker og 
universiteter.  

I tre praksis-baserede designeksperimenter udforskes og analyseres bruger-inddragende designprocesser og 
redskabers potentiale som metode til at afstemme samspillet mellem læringsrumsdesign og pædagogisk praksis. Hvert 
designeksperimenterne afprøver en ’designerlig’ måde at påvirke samspillet mellem læringsrumsdesign og pædagogisk 
praksis ved at fokusere på henholdsvis designprocessen, designredskaber og designet (prototyper). Den metodologiske 
tilgang i disse eksperimenter bygger på constructive design research og bruger en programmatisk tilgang, hvor 
designeksperimenterne er projektets kerne. Det betyder, at de empiriske undersøgelser er udført som tre 
designeksperimenter i to danske skoler, hvor jeg har undersøgt designprocesser og designmetoder i en 
brugerinddragende kontekst sammen med skoleledelse, lærere og elever.  

Resultaterne fra designeksperimenterne viser at niveau og omfang af brugerinddragelsen i designprocesser af nye 
læringsmiljøer påvirker den efterfølgende overensstemmelse mellem rum og praksis. De viser også at 
brugerinddragende processer er komplicerede og vanskelige at udføre på grund af forskellige faktorer såsom deltagernes 
professionelle og kulturelle baggrunde og begrænsninger i byggebudgetter og tidsplaner. Sidstnævnte viste sig at udgøre 
en udfordring for tilpasningen af rum og praksis i dette forskningsprojekt. På baggrund af dette foreslår jeg begrebet 



‘participatorisk aktivering’ til at indfange en hidtil overset del af designprocessen, hvor skabere og brugere af 
læringsrum i fællesskab aktiverer og matcher rum med praksis. Aktiveringsprocessen foreslås at efterfølge 
implementeringsfasen af nye eller ombyggede læringsrum.  

Afhandlingen udforsker og foreslår desuden co-design som en metode i ’participatorisk aktivering’ af læringsrum, 
der kan bruges til at åbne op for det fysiske læringsrum ved at støtte udviklingen af lærernes rumlige opmærksomhed 
og kompetence. Derved hjælpes lærerne til at tage kontrol over de fysiske omgivelser og aktivt arbejde med at afstemme 
rum og praksis.  

Afhandlingen konkluderer at afstemningen af rum og praksis er en dynamisk og vedvarende kollaborativ proces, 
som iterativt skal overvejes og revideres før, under og efter implementeringen af et nyt læringsrumsdesign. I den proces 
kan co-design (som en brugerinddragende designtilgang) være en nøgle til at åbne op for samspillet mellem rum og 
praksis.   

Afhandlingen er resultatet af en treårig erhvervs-Ph.d., som er udført i samarbejde med det danske designfirma Rune 
Fjord Studio og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) i 
København. Ph.d.-projektet er udført i overensstemmelse med erhvervs-Ph.d.-ordningen og støttet af 
Innovationsfonden.  
 
 
 

 
 




