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For skoleforsker Alexander von Oettingen handler undervisning 

om at vise det, som eleverne ikke umiddelbart ser og erfarer, men 

gerne skulle opdage for at forstå verden. I stedet er vi havnet i 

et hysteri og tyranni om tid, effekt, mål og styring, der langsomt 

udtømmer undervisningen for indhold og mening.

ALEXANDER VON OETTINGEN:

”SKOLENS UNDERVISNING  
BÆRER VÆRDI I SIG SELV,  
FORDI DEN ÅBNER OP FOR  
EN STØRRE INDSIGT I DET  
SAMFUND, DEN HISTORIE  
OG DEN KULTUR, ELEVERNE  
ER EN DEL AF” 

TEKST Cecilie Winding

m lidt er sommerferien slut, og 
i skoler over hele landet tager 

eleverne hul på et nyt skema. Samtidig 
raser debatten om tidens undervisnings-
metoder og folkeskolens faglighed – eller 
mangel på samme. Handler debatten 
kun om at sikre eleverne den bedste 
skolegang eller kæmpes der også om 
værdier? Dr.pæd. og prorektor på UC 
Syddanmark, Alexander von Oettingen, 
der er aktuel med bogen 'Undervisning 
er dannelse', skriver sig ind i kampen om 
undervisningen. Eller rettere om menin-
gen med og betydningen af *undervis-
ningen. 

”Det er gennem undervisning, at sko-
lens særlige dannelsesbidrag kommer til 
udtryk. Det er igennem undervisningen, 
at eleverne lærer at se verden i et større 
perspektiv, lærer at indgå i små og store 
fællesskaber og blive socialt ansvarli-
ge. Det bliver de blandt andet gennem 
litteraturen, de møder i dansktimerne, 
de religioner og kulturer, de lærer om i 
kristendomskundskab eller den histo-
riske sammenhæng, som historiefaget 
giver dem indblik i,” siger Alexander  
von Oettingen. 

visningen. Det kræver større tillid til 
didaktik og til lærernes kompetencer  
og ansvar end til registrering af data  
og styring,” fortæller Alexander von 
Oettingen og fortsætter: 

”Der er massivt brug for, at tiltag og 
indsatser på skoleområdet kommer 
tættere på den oprindelige grund til, at vi 
sender vores børn i skole, hvor lærere er 
ansat til at undervise. Styring og data er 
væsentlige elementer i al undervisning, 
men hvis de mister deres tilknytning  
til skolens formål, så mister de  
deres mening”. 

Undervisningen mister mere  
af sin kraft
Alexander von Oettingen, der selv er 
uddannet lærer, er bekymret for, at 
tendensen mod det lærende og digitale 
samfund, hvor alle hele tiden og gennem 
hele livet skal lære, gør, at undervisnin-
gen mister mere og mere af sin værdi. 

”Der er ingen tvivl om, at undervis-
ningen i skolen i sig selv er en kæmpe 
værdifuld ting. Vi skal væk fra, at det, der 
sker i skolen, kun gøres, fordi det skal 
tjene et formål eller et mål om at gøre 
eleverne til eksempelvis naturviden-
skabsmænd eller en bedre arbejdskraft. 
Det er et simplificeret perspektiv have 
på undervisningens formål,” fastslår 
Alexander von Oettingen.   

Alexander von Oettingen mener, det 
er en fejl, når vi begrænser skolens un-
dervisning til blot de målbare fagligheder 
som eksempelvis dansk, matematik og 
naturvidenskab, mens fag som kristen-
domskundskab og musik helt forsvinder 
ud. Afskaffelsen af et fag som sløjd har 
været en katastrofe, som vi nu mærker 
konsekvenserne af i en tid med mang-
lende tilslutning til håndværksfagene. 
Han mener, at vi skal bevare en langt 
mere åben tilgang, som tager højde for 
en mere uforudsigelig fremtid.

”Inden for OECD siger man, at når en 
pige i dag starter i 1. klasse, vil hun i 2030 
stå over for et arbejdsmarked, der vil 
have job, som vi ikke kender i dag. Hun vil 
stå over for teknologier og problemstil-
linger, som vi heller ikke kender i dag. Og 
hvad er det så for en folkeskole, vi skal 
have, der tager højde for det? Er det en 
folkeskole, der har meget undervisning 
og fag eller en folkeskole, der ingen fag 
har og hvor alt er individualiseret læring. 
Min pointe er, at de basale færdigheder, 

Alexander von Oettingen har 
gennem årene skrevet flere 
bøger om pædagogik og didaktik, 
blandt andet ’Almen pædagogik’ 
fra 2012. Alexander von Oettingen 
er prorektor på UC Syddanmark. 
Han tog en læreruddannelse og 
var folkeskolelærer 1993-1999. 
Derefter cand.pæd. i almen 
pædagogik og lektor ved UC Syd-
danmark. Han tog en doktorgrad i 
pædagogik i 2007 og blev direktør 
for forskning og udvikling ved UC 
Syddanmark. Prorektor i 2015.

ALEXANDER 
CHRISTIAN VON 

OETTINGEN

”JEG TROR, AT FORSKNINGEN 
OMKRING LÆRERNES ARBEJDS-
TID, OG AT FORBEREDELSESTID 
KAN REDUCERES TIL ET MINIMUM, 
PÅ SIGT VIL VISE SIG AT VÆRE  
EN FORKERT PRIORITERING. DET 
KOSTER RESSOURCER AT FÅ  
KVALITET I UNDERVISNINGEN”

Alexander Christian von Oettingen,
skoleforsker

For ham handler dannelse ikke om takt, 
tone og faglighed eller om at gøre, som 
andre siger. Dannelse handler om, at 
børn får et ansvarligt forhold til sig selv, 
de andre og den verden, de er en del af. 
Desværre mener han, at de fælles mål, 
kompetence- og færdighedsmål, synlige 
mål og andre ord med ’mål’ indikerer, at 
der i dag måske er mere fokus på at sæt-
te mål for elevernes læring end på, hvad 
indholdet i eller formålet med undervis-
ningen skal være. 

”Både politisk og på den enkelte skole 
er der brug for et langt stærkere fokus 
på, hvordan mål og testresultater kan 
bruges didaktisk og relevant i under-
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som undervisningen i folkeskolen giver, 
stadig vil være vigtige i 2030,” udtaler 
Alexander von Oettingen.

Pendulet vil svinge på et tidspunkt 
Ifølge Alexander von Oettingen skal vi 
tilbage til en undervisning og en didaktik, 
der fremmer en undervisningskultur, der 
har blik for både det ’lærende barn’ og 
den ’faglige verden’. 

”Undervisning er skolens vigtigste 
dannelsesbidrag. Men det kræver også 
en erkendelse af, at undervisning koster 
penge. Jeg tror, pendulet vil svinge på 
et tidspunkt, hvor man også fra politisk 
hold finder ud af, at det er nødvendigt at 
investere i tid til undervisningen,” siger 
Alexander von Oettingen og fortsætter:

I undervisningen lærer børn om livet 

og modtager læring, der bliver hos 

dem hele livet, men skolen udgør 

ikke livet. Skolen er en nødvendig 

omvej, som børn må gå for at blive 

rustede til livet. Og de har brug for 

kompetente lærere til at følge sig på 

vej. Bogen ’Undervisning er dannelse’ 

viser Alexander von Oettingen, hvor-

dan det er lærernes viden om effek-

UNDERVISNING ER 
SKOLENS RYGRAD 
- UDEN UNDERVIS-
NING INGEN SKOLE

tiv undervisning, uddannelsesmål  

og formål, der kan gøre under- 

visning til dannelse.
’Undervisning er dannelse’ er den 

syvende bog i den pædagogiske fag-

bogserie Pædagogisk rækkevidde. 

Bogen er udgivet af Aarhus Universi-

tetsforlag og lavet i samarbejde med 

Danmarks Lærerforening. 

”Jeg tror, at forskningen omkring lærer-
nes arbejdstid, og at forberedelsestid 
kan reduceres til et minimum, på sigt vil 
vise sig at være en forkert prioritering. 
Det koster ressourcer at få kvalitet  
i undervisningen”.

Alexander von Oettingen tør ikke komme 
med et bud på, hvad det skal koste. Men 
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tilføjer, at man på universiteterne ser en 
bevægelse mod mere undervisning på 
uddannelserne. Han understreger, at det 
kræver en offentlig og politisk opmærk-
somhed, hvis det skal ændres for alvor. 
Her ser han Danmarks Lærerforening 
som en vigtig medspiller, der kan være 
med til at sætte sit præg på, hvordan  
vi taler om undervisning og dannelse  
i skolen. 

”Vi skal bruge Kommunernes Lands-
forening, forældrene, fagpersonalet og 
forskningen til at hjælpe os med at få et 
bredere syn på folkeskolen. Folkeskolen 
er en kanon institution. Hvis man ikke 
havde den, så ville man opfinde den,” 
slutter han. 

”VI SKAL BRUGE KOMMUNERNES 
LANDSFORENING, FORÆLDRENE, 
FAGPERSONALET OG FORSKNIN-
GEN TIL AT HJÆLPE OS MED AT FÅ 
ET BREDERE SYN PÅ FOLKESKO-
LEN ...”

Alexander Christian von Oettingen,
skoleforsker
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