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Skolens paradoks

Livet underviser ikke

Kan du forestille dig en skole uden undervisning? 
Jeg kan ikke. En skole uden undervisning er bare en bygning, må-
ske et socialt fællesskab, men en skole er det ikke. Skole og under-
visning hænger nemlig uløseligt sammen. I al sin ejendommelighed 
er undervisningen selve skolens fundament. 

Alle, der har prøvet at undervise, ved, hvor svært 
det kan være: Kedeligt eller kaotisk, men også livsbekræftende og 
smukt. Ingen lærer underviser ud i den blå luft eller tilfældigt. Læl-
rere underviser med en intention om, at undervisningen gør en 
forskel for deres elever. Skolens undervisning har værdi i sig selv, 
fordi den åbner op for en større indsigt i det samfund, den historie 
og den kultur, børnene er en del af.

Skulle lærere og forældre vente på, at børn lærer 
gennem deres erfaringer, måtte de vente længe. Vi lærer nemlig 
ikke alt det, vi har brug for at vide eller kunne, ved blot at leve 
sammen. Tværtimod. I vores moderne verden er at leve og at lære 
adskilt. Noget lærer vi gennem livet, men meget må vi lære gennem 
undervisning i skolen. 
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Skolen sætter med andre ord turbo på børns er-
faringer ved kunstigt at tilrettelægge undervisningsprocesser, der 
ikke er lig med det ’virkelige liv’, men som er nødvendige for at 
kunne deltage i livet. 

Det er paradoksalt, at skolens undervisning på 
den ene side handler om livet, men på den anden side ikke er lig 
med livet. I undervisning lærer elever på forskud og på afstand 
af deres konkrete hverdagsliv. Eleverne lever ikke sammen med 
lærerne, men de lærer gennem undervisning sammen med deres 
lærere. I familien er det omvendt: Her lærer ikke bare børnene, men 
hele familien ved at leve sammen og dele hverdagen med hinanden. 
Skolens undervisning er modsat. Den sker i distance til livet. Heri 
ligger dens dannelsesbidrag.

Langt de fleste elever oplever skolen som et helt 
naturligt sted, hvor de opholder sig en rigtig stor del af deres barn-
doms- og ungdomsliv. Og som langt de fleste heldigvis også holder 
af. I skolen lærer de for livet, og de tilbringer tid med kammerater, 
venner og voksne, der vil noget vigtigt med dem. Men bag alt det 
ligger skolens paradoks: at undervisningen grundlæggende sker i 
distance til elevernes primære erfaringsverden. 

Sagt på en anden måde: Undervisning er den 
hurtige og nødvendige omvej til det, erfaringerne ikke viser af sig 
selv. Børn lever i sprog og tekst, men forstår ikke bogstaverne, for-
tolkningen og grammatikken. De lever i musikken og kunsten, men 
kender intet til genre, stil, rytmer og perioder. De bevæger sig i na-
turen, men ved endnu ikke noget om naturfænomener og videnska-
belige forklaringer. De oplever politiske og demokratiske processer, 
men vil ikke kunne forklare, hvad demokrati går ud på. De bruger 
digitale medier og teknologier, men ved meget lidt om den digitale 
verden. Og de ved, hvor museet, kirken, købmanden, sportspladsen 
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ligger, uden helt at vide, hvad historien, menigheden, arbejdslivet 
og fritidslivet er for betydningsfulde fællesskaber. 

Børn lever og deltager i verden, men forstår end-
nu ikke de store sammenhænge. De er umiddelbart optaget af livet 
og følger med, så godt de kan. I familien og sammen med vennerne. 
Men hvad det ’hele’ går ud på, hvad de skal i fremtiden eller ’lige 
om lidt’, det aner de ikke noget om. Barndommen har sin egen tid. 
Gudskelov. Og derfor må undervisningen supplere barnets subjek-
tive livsverden med skolens objektive livsverden. Børn må blive til 
elever, der skal modtage undervisning. Gennem sprog, litteratur, 
musik, idræt, biologi, matematik, fysik og meget mere lærer de at 
se sig selv i et større perspektiv. 

Undervisning er ikke et under

Undervisning er både et menneskeligt fænomen, 
der hører med til livet, og et pædagogisk fænomen, der bliver ud-
øvet af professionelle lærere og pædagoger. Det første lægger vi 
stort set ikke mærke til. Det er bare noget, vi gør. For eksempel når 
vi i en samtale med andre ’viser’ eller henviser til noget, vi tillægger 
betydning. Jeg har læst en god bog eller set en spændende film 
og viser min kone, hvad jeg lægger mærke til. Og hun fortæller mig, 
hvad hun lægger mærke til. I vores samtale om det, vi har set eller 
læst, er vi undervisende sammen. 

Undervisningens professionelle side derimod læg  - 
ger vi bevidst mærke til, fordi den har en pædagogisk intention 
om at lære børn noget. Lærere er professionelle undervisere, de 
vil lære eleverne noget, og ikke blot som min kone og jeg tale om 
dette eller hint. 
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Ser vi nærmere på selve ordet undervisning, gen -
finder vi den samme dobbelthed. Ordet undervisning betyder ikke 
at vise et under – selvom det godt kan opleves sådan. Det henty-
der derimod til den tyske præposition ’unter’ som betyder ’imellem’. 
Undervisning er noget, der foregår mellem mennesker. Det er en 
helt almindelig og naturlig samværsform, hvor vi viser til rette gen-
nem samtalen. 

Men forstavelsen ’under-’ har også en anden be-
tydning, som retter sig mod indholdet. I sin undervisning viser lære-
ren sine elever det, som bogstaveligt talt ligger under. Børn ser ikke 
verden ved bare at opholde sig i den. De har brug for at få verden 
vist, så den fremtræder i sin rette mening og sammenhæng. Hvad 
er vigtigt at lægge mærke til? Hvad kommer først, og hvad ligger 
under noget andet? Verden underviser ikke selv, den må vises eller 
rettere didaktiseres, så den kan læres. 

I ordet undervisning ligger altså både den helt 
almindelige og menneskelige samværsform – at vise til rette gen -
nem samtalen – og den mere pædagogisk-didaktiske form, at lære-
ren skal vise sine elever, hvad der ligger under, for at de kan lære 
noget. Den første form hører naturligt til i livet, den anden leves i 
skolen. 

Der er altså flere forskellige fænomener i spil, når 
vi taler om børns læring og udvikling. Noget lærer de gennem den 
naturlige deltagelse i hverdagen. Det kalder vi ofte for socialisering. 
Noget andet lærer de i skolen gennem undervisning. Det skal vi se 
nærmere på senere. Og noget tredje lærer vi, så længe vi lever. Det 
har med dannelse at gøre. Eller endda livslang dannelse. 

Vi må altså skelne mellem en naturlig og på sin 
vis ubevidst socialisering, hvor vi lærer gennem deltagelse, og unv-
dervisning, hvor vi bevidst og struktureret lærer gennem skolens 
fag, samt endelig dannelse, der er en livslang proces. 
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Livslang dannelse

I skolen har undervisning sin helt egen mening. 
Det kan ikke være anderledes. Det er gennem undervisning, at 
skolens særlige dannelsesbidrag kommer til udtryk. Undervisning 
er dannende, når børn herigennem lærer at se verden i et større 
perspektiv og blive socialt ansvarlige. Eller med andre ord, når de 
lærer at udvikle deres egen individualitet og samtidig ved, hvordan 
de kan indgå i store og små fællesskaber. Det gør de blandt andet 
gennem den litteratur, de møder i dansktimerne, de religioner og 
kulturer, de lærer om i kristendom, eller den historiske sammen-
hæng, som historiefaget giver dem indblik i. 

Dannelse handler 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. Og det gælder også for voksne: Dannelsesprocesser er livs-
lange processer. Hele livet må vi lære at forholde os til vores egen 
eksistens og vores måde at være sammen med andre mennesker 
på. Derfor slutter dannelse ikke med skolen, den begynder først for 
alvor efter skolen. 

Den tyske pædagogiske filosof Dietrich Benner 
har beskrevet dannelse ud fra det, han kalder menneskelige ’prak-
sisformer’. Mennesket får ikke sin bestemmelse udefra eller indefra, 
men vi former vores liv gennem vores handlinger og i vekselvirk-
ning med andre. Dannelse handler derfor i høj grad om, at vi forhol-
der os til vores politiske, etiske, æstetiske, religiøse, økonomiske 
og pædagogiske eksistens og sameksistens. Det lyder måske en 
smule abstrakt, men faktisk er det en helt naturlig del af at være 
menneske sammen med andre mennesker i verden. Dannelse fin-
des ikke uden for os selv, det er tværtimod noget, vi må træde ind 
i og aktivt tage på os. 
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Dermed står vi med en masse spørgsmål, muligå-
heder og beslutninger: Hvad vil jeg med mit liv? Hvordan vil jeg 
leve? Hvad vil jeg gøre, og hvad vil jeg tro på? Det handler om at 
lære at indgå i fællesskaber, der har betydning. Hvilke venskaber vil 
jeg involvere mig i? Hvad er gode fællesskaber, og hvad er farlige 
fællesskaber? Hvilket familieliv vil jeg etablere, og hvilke politiske 
sammenhænge vil jeg deltage i? Hvad vil jeg tro eller ikke tro på, 
og hvilket arbejde drømmer jeg om? 

Alle disse spørgsmål hører tilværelsen til, og sko-
lens undervisning handler om at invitere eleverne ind i disse re-
fleksioner. Her lærer de at tage stilling og finde deres egne svar. 
Dannelse handler ikke bare om at blive til noget, men især om at 
blive til nogen. 

Den nødvendige omvej

Fordi dannelse handler om selv- og medansvarlig-
hed, er formålet med undervisning også, at eleverne lærer at læse 
og forstå verden i dens forskellige udtryk. I kunsten, litteraturen, 
videnskaben, teknologien og historien bliver verden fortalt og frem-
stillet, og dannelse er at kunne forstå disse sammenhænge. Når 
undervisningen viser, hvad der ligger under, gennem fagbøger, for-
tællinger, genstande, modeller, eksempler, eksperimenter eller blot 
i samtalen, så åbner der sig en helt ny verden for eleverne. Fag er 
vinduer til verden, og derfor er de vigtige for elevernes dannelses-
proces.

Der findes mange forskellige teorier og definitio-
ner om dannelse. Forskellige tider har set forskelligt på dannelsen 
og lagt vægt på forskellige begreber: kritisk tænkning, myndighed, 
ansvarlighed, selvstændighed, fællesskab, solidaritet, innovation, 
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kompetencer, livslang læring, medborgerskab, verdensborgerskab, 
livsduelighed, empati for blot at nævne nogle. Det er alle begreber, 
der med forskellig vægtning udtrykker dannelsens særlige karak-
ter: Dannelse er at forstå sig selv og samtidig være en del af noget 
større. 

Uddannelsesforskere har sommetider ment, at 
det var bedre helt at undvære ordet dannelse, fordi det var elitært, 
gammeldags og meget lidt brugbart til at beskrive fremtidens ud-
vikling. Det er jeg ikke enig i. Vi har brug for et alment begreb for 
undervisningens formål. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale 
om undervisning og dannelse. 

Det afgørende og interessante er ikke, om vi kan 
definere begrebet dannelse helt præcist, det afgørende er, at vi er 
bevidste om, hvad undervisningens bidrag til elevernes dannelses-
proces er. Vi må vide, hvorfor dannelse har brug for undervisning. 
Hvis lærere ikke kan svare på, hvordan dannelse og undervisning 
hænger sammen, så har de mistet en vigtig markør for deres 
gerning. 

Det er klart, at ingen – heller ikke de allerbedste 
lærere – kan undervise i alt det, der er afgørende vigtigt for ele-
vernes fremtid eller dannelse. Skolen har ikke dannelsesmonopol, 
og den er langtfra den eneste dannelsesinstitution vores børn mø-
der gennem deres opvækst. Kirken, fritidsklubben, musikskolen og 
kunstmuseet danner for eksempel også.

Men skolen danner børn på sin egen måde, når 
den fører dem ind i det almene og det fælles og lærer dem, at de 
står med et ansvar, der ikke slutter, når klokken ringer, men tvært-
imod varer hele livet. 

Jeg har selv været folkeskolelærer i en del år og 
har altid syntes, at undervisning var både svær og ejendommelig. 
Nogle gange var det spændende, og vi opdagede faglige verdener 



sammen eller diskuterede vigtige forhold. Andre gange var det en 
kedelig omgang, hvor både lærer og elever bare skulle igennem 
stoffet og få tiden til at gå. At undervisning har en langt større 
betydning end jeg umiddelbart erfarede, havde jeg dengang ingen 
anelse om. Jeg manglede at kunne sætte undervisningen ind i en 
større fortælling om almendannelse.

Hvad ville der ske, hvis undervisning pludselig 
ikke fandtes? Hvis vi sparede skolens nødvendige omvej og satsef-
de på, at børnene lige så langsomt fandt ud af det hele blot ved at 
være til stede i hverdagen? Ville de så lære om verden? Næppe. De 
ville drukne i alt for meget information og støj. Derfor er det godt at 
gå en omvej for at lære at forstå alt det, vi ikke umiddelbart forstår. 
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Filosofien om  
undervisning

Den, der ikke tvivler, kan ikke lære

Omkring år 423 f.v.t. gik filosoffen Sokrates rundt 
i Athens gader og førte samtaler med byens ungdom og lærde. De 
talte om alle mulige etiske spørgsmål, som dem, vi også stiller os 
selv og hinanden i dag. Hvad er det gode liv? Hvad skal jeg med mit 
liv, hvad er et godt venskab? Og så videre. 

Sokrates anså ikke sig selv som lærer eller un-
derviser, men som en samtalepartner, der gennem dialogen ledte 
efter sande svar. Alligevel blev hans samtaleform til et ideal for den 
gode undervisning. 

Det skyldtes især, at han stod i skarp modsæt-
ning til andre af sin samtids lærde, nemlig sofisterne, der mod bel-
taling underviste folk i, hvordan de kunne argumentere sig frem 
til sandheden. Retorik og kunsten at holde en fri tale, der kunne 
overtale folk på markedspladsen, var antikkens politiske ideal.

Sokrates derimod gik ud fra, at ethvert menne-
ske allerede havde del i sandheden, og at sand erkendelse derfor 
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ikke handlede om tvang eller retorisk snilde, men om selvindsigt 
og selverkendelse. At forstå, indse eller erkende noget – vi kunne 
også sige at lære – var i Sokrates’ univers en generindringsproces, 
der er afhængig af den enkeltes selvvirksomhed. Når vi lærer og 
erkender, er vi virksomme på os selv, og læring er derfor altid en 
individuel proces. Vi kan ikke lade andre lære eller erkende for os, 
vi må gøre arbejdet selv.

Metoden fulgte altid det samme mønster. Først 
præsenterede Sokrates et problem for sin samtalepartner, der-
næst gjorde han modpartens hurtige og nemme svar tvivlende og 
usikre. Sokrates’ pointe var, at vi må erkende vores egen uviden-
hed og tvivl, før vi er modtagelige for en egentlig lære- og erken-
delsesproces. 

Den, der ikke tvivler, kan ikke lære og derfor heller 
ikke modtage undervisning. Er tvivlen først etableret, kan under-
visningen begynde. En 2000 år gammel indsigt, der ikke er mindre 
relevant i dag. Især ikke i skolen. Hvis ikke børn kan komme i tvivl 
om det, de ved og erfarer, hvorfor skulle de så lære. Den, der mener 
at vide alt, har ikke behov for at lære, og den, der ikke tvivler, kan 
ikke lære. Det gælder også for voksne.

Undervisning er en kunst, hvor lærer og elev på 
sokratisk vis indgår i en fælles dialog om sandheden. Sokrates 
sammenlignede selv den undervisningsform med jordemoderens 
opgave under en fødsel. Sandheden er ikke noget, der kommer ude-
fra, den skal forløses gennem samtale. 

Sagt på en anden måde: Når vi belærer nogen om 
noget, eller når lærere bare formidler rigtige svar eller løsninger til 
deres elever, så er der ikke i sokratisk forstand tale om undervis-
ning. Forstår vi derimod undervisning som en fælles søgen efter 
svar på problemstillinger, vi endnu ikke kender løsningen på, så er 
sokratiske samtaler til gengæld undervisning på højeste niveau. I 
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undervisningen er lærer og elev fælles om deres tvivl og fælles om 
at lede efter svar. 

Hvordan og af hvem Sokrates lærte at undervi-
se, står hen i det uvisse. Men sidenhen er den sokratiske samtale 
blevet et undervisningsideal. Hvem vil ikke gerne undervise som 
Sokrates? 

Selvom der i dag findes mange undervisningsme-
toder, så er det, vi kan lære af Sokrates, at undervisningens grund-
form er dialogisk. En dialog mellem eleven og læreren og mellem 
eleven og sagen. Om den også kan praktiseres over for en klasse 
med 25 elever, har Sokrates aldrig taget stilling til eller afprøvet. 
Han kommer heller ikke med bud på, hvad undervisningen skulle 
handle om og føre til. Tværtimod gik han ud fra den én-til-én dialog, 
der udfoldede sig på markedspladsen midt i det offentlige rum.

De, der lever sammen, skal også under-
vises sammen 

En mere skolemæssig forståelse af undervisning, 
møder vi først omkring 100 år senere med Aristoteles. Hvor Sokra-
tes var den tvivlende og paradokse tænker, var Aristoteles syste-
matikeren, der formulerede den første egentlige undervisningsteo-
ri. En teori, der først mange år senere blev en realitet.

På Aristoteles’ tid fandtes skolen ikke i den form, 
vi kender den. Der fandtes privatlærere, der underviste de frie bor-
geres børn. Det anså Aristoteles for problematisk, for hvis ungdom-
men blot blev undervist privat, hvad ville der så blive af det fælles? 
Privat undervisning ville føre til private livsformer, hvor hver familie 
passede sine egne ting og forhold. Og hvem skulle så tage sig af 
de offentlige livsformer? 
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Derfor formulerede Aristoteles en offentlig under-
visningsplan, der skulle indføre barnet i det, der var nyttigt og nød-
vendigt for et fælles samfundsliv. Ved at blive undervist sammen 
ville børnene få et fælles syn på fælles udfordringer og på de opn-
gaver, de også senere i livet ville få et kollektivt ansvar for. De ville 
sammen for eksempel lære om, hvad et godt liv er, og hvordan et 
bysamfund kan indrettes på den bedste måde.

I den offentlige undervisning skulle børn lære det, 
de ikke lærte i familien. For Aristoteles var det afgørende, at børn 
tilegnede sig stoffet for dets egen skyld – ikke udelukkende med 
henblik på at få et bestemt job eller et andet på forhånd defineret 
mål. 

Børn skulle undervises i at læse og skrive i det 
fag, Aristoteles kaldte grammatik, og derudover skulle de lære gyme-
nastik, musik og tegning. Fagene var nøglen til, at børnene kunne 
lære videre efter skolen. Derfor formulerede Aristoteles lidt høj-
stemt, at de var ’værdige og smukke’. 

I dag vil vi sige, at fagene har værdi i sig selv, 
fordi de gennem fælles refleksioner fører eleverne ind i et alment 
samfundsliv og sikrer, at de hele tiden udvikler sig i den videre 
læringsproces. Skolefag er altså ikke bare en tilfældig opfindelse. 
De har et formål, der er større end den enkelte dansktime eller de 
konkrete faglige mål.

Først med reformationen i 1500-tallet bliver Ari-
stoteles’ undervisningsplan en realitet. I dag har vi offentlig un-
dervisning og skole for alle børn med en fælles læreplan. Hvad 
Aristoteles formulerede for mere end 2000 år siden, er i dag en 
selvfølgelighed. Det er princippet om, at ’de, som lever sammen, 
skal undervises sammen’, og at undervisningsfag er dannelsesfag, 
fordi de inkluderer børn i en fælles og almen horisont.
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Men der er også mange vilkår, som hører fortiden 
til, og som ikke giver mening for os og vores børn i dag. Vi er enige 
om, at undervisning er for alle børn og ikke kun for de frie borgeres, 
og arbejdslivet er i dag en væsentlig faktor i skolens undervisning. 
Undervisning skal også, men ikke kun, forberede eleverne til deres 
fremtid i et moderne samfund. Arbejde er en dannelsesfaktor og 
ikke, som i det antikke Grækenland, blot en sag for slaver.

At lære alle mennesker alt

Med reformationen i 1500-tallet bliver undervis-
ning for alvor et institutionelt begreb. Den bliver til didaktik, som 
kan studeres og udforskes. Filosoffer begynder langsomt at skri-
ve om undervisningskunst og igangsætter en udvikling, der peger 
frem mod den didaktiske forskning, vi kender i dag. 

Én af dem, der gik forrest i den udvikling, var den 
tjekkiske forfatter og lærer Johann Amos Comenius. Han pegede 
på, at undervisning er for alle børn og ikke kun for de privilegerede. 
På grund af sin religiøse overbevisning var Comenius hele sit liv på 
flugt, og mange af hans skrifter blev brændt, men to væsentlige 
bøger er heldigvis bevaret. Den ene handler om didaktik, og den 
anden er en lærebog til undervisningsbrug. Begge bøger har foran-
dret vores forståelse af skole og undervisning. 

I 1657 udgav Comenius bogen Didactica magna 
– den store didaktik. At bogen skulle gå hen og blive en didaktisk 
klassiker, lå ikke i kortene, men Comenius formulerede et visionært 
løfte, der fik enorme konsekvenser, fordi det igangsatte hele den 
didaktiske udvikling og forskning, vi sidenhen har oplevet. Man kan 
med et glimt i øjet sige, at Comenius var datidens John Hattie. I 
indledningen til Didactica magna kan vi læse, at hans didaktik skul-
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le være den ”fuldstændige kunst at lære alle mennesker alt” på en 
”hurtig, behagelig og grundig måde”. 

Didaktikkens mål var at finde frem til de under-
visningsmetoder, ”hvor læreren skulle undervise mindre, og elever-
ne ville lære mere”, og hvor der ville være ”mindre larm, kedsomhed 
og spildtid” og mere ”frihed, glæde og sandfærdige fremskridt”. Et 
ønske, de fleste lærere sikkert deler den dag i dag. 

Det virker en smule naivt at ville formulere en un-
dervisningskunst i at lære alle alt på en hurtig og behagelig måde. 
Selvom meget uddannelsesforskning i dag leder efter de mest ef-
fektive metoder, så ved vi godt, at læring er kompleks, går lang-
somt, og at vi ikke kan lære alle alt.

Men den indvending rammer ikke Comenius’ poin-
te. Hans anliggende var nemlig at formulere et didaktisk løfte om 
at ville undervise alle børn i det hele. Hvis barnet skulle kunne begå 
sig i verden, så var der behov for at indrette skoler med professi-
onelle lærere, der sikrede en almen undervisning for alle børn. Og 
det skulle være en undervisning, som i princippet fremstillede hele 
verden. 

Intet mindre end hele verden skulle vises i under-
visningen, mente Comenius. Og derfor skrev han en bog med titlen 
Orbis Sensualium Pictus, der kan oversættes til noget i retning af 
’den malede verden’. Bogen udkom på mange sprog og i utallige 
oplag. På et par hundrede sider behandlede Comenius forskellige 
emner inden for naturvidenskab, kultur, politik, erhverv og religion. 
Bogen var tænkt som en lærebog, der i billeder og tekst skulle ord-
ne hele verden for barnet. 

Også det ville vi i dag anse for naivt, da verden 
ikke kan fremstilles i én bog. Men kritikken rammer forbi igen. Orbis 
Pictus er ikke et forsøg på at forklare alt mellem himmel og jord, 
men et forsøg på at ordne og begrebsliggøre sammenhænge i ver-
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den. Ordet ’orbis’ betyder ikke blot verden, men også verdenskreds. 
Comenius ville vise de sammenhænge, der ligger til grund for børns 
erfaringer. Uden sammenhæng og orden ingen undervisning. 

Det gælder også i dag. Skal børn have en chance 
for at lære, må den verden og den viden, de møder, fremstå ordnet 
og sammenhængende. Ikke kaotisk og vilkårlig. Undervisning er at 
ordne og at vise. Og det er netop det, lærere gør i skolen – de un -
derviser i ’hele verden’ på trods af, at det egentlig ikke er muligt. 
De gør verden synlig for børn, så de kan lære det, de ikke kan se. 

Arven fra det antikke

Filosofien har vist os, hvor grundlæggende under-
visningsfænomenet er, og hvor dybt rodfæstet det er i vores kul-
turhistorie og pædagogik. Sokrates, Aristoteles og Comenius har 
hver på deres måde formuleret centrale principper for undervisr-
ning, som vi stadig kan genkende og blive klogere af.

Sokrates pegede på, at undervisning er en dialo-
gisk proces, som er afhængig af en fælles tvivl om sandheden og 
en fælles søgen efter svar. Undervisning handler ikke om at belære 
elever, men om at invitere dem ind i en samtale og refleksion om, 
hvordan verden hænger sammen. Undervisning er kommunikation, 
ville moderne forskere nok sige. 

Aristoteles pegede på, at undervisning ikke er en 
privat sag, men en offentlig praksis, som er vigtig for, at vi kan for-
stå alt det, et samfund er fælles om. Undervisning skal tage afsæt i 
det, som har offentlig interesse, og som har at gøre med det fælles 
liv. Aristoteles har dermed givet undervisningsbegrebet en enorm 
status i udviklingen af samfundet. Men hans opfattelse af, at det 
kun er nogle børn, der skal undervises, er selvsagt ikke holdbar. 
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Med Comenius – som ofte bliver glemt i den pæ-
dagogiske historie – får vi en samlet didaktisk teori om undervis-
ning, der er for alle børn, og en forståelse af, at undervisning er en 
fremstilling af et fælles indhold. Undervisning handler om at vise 
hele verden på en hurtig, behagelig og grundig måde. Det løfte kan 
som sagt ikke indfries, men hvis lærere blot lod verden fremstå i 
dens kompleksitet, ville de på en måde snyde børn for deres mulig-
hed for at forstå og lære om verden. 

Ser vi tilbage i pædagogikkens idehistorie, gen-
finder vi mange af de filosofiske pointer, der blev formuleret i antik-
ken. Vi møder dem hos N.F.S. Grundtvig, der i midten af 1800-tallet 
fremhævede undervisningens ’levende vekselvirkning’ og kritisere-
de den ’sorte skole’ for at fremme det ’døde sprog’. Vi lærer for li-
vet, og det vil sige for et fælles levende liv og ikke for bogstavernes 
skyld, var én af Grundtvigs berømte teser. 

Ved at binde skolen og livet sammen skabte 
Grundtvig en helt anden forståelse af undervisning end blot den 
at formidle brugbar viden til fremtiden. Undervisning er rodfæstet 
i livet. Den er ikke abstrakt og fjern, men konkret og nærværende. 
Det er en samværsform, der fortæller os, at vi ikke blot lærer, så 
længe vi lever, men egentlig først lever, når vi lærer.

Vi finder også de antikke principper hos en an-
den filosofisk sværvægter, nemlig den store tyske filosof G.W.F. 
Hegel, der levede nogenlunde på samme tid som Grundtvig. Hegel 
placerede skolens undervisning mellem hjemmets anerkendelses-
sfære og det offentlige liv. Undervisning er ikke privat, men den er 
heller ikke kun offentlig. Den er noget særligt, hvor eleverne skal 
lære selvstændigt at træde ind i det moderne samfund. I familien 
bliver barnet anerkendt gennem kærlighed, mens det i samfundet 
anerkendes for sine præstationer og indsatser. Vi skal derfor forstå 



anerkendelse i undervisning som en blanding mellem kærlighed og 
præstation. 

Den sidste filosof, jeg vil fremhæve, er John Dewey. 
Hans pædagogisk-filosofiske tanker har i stor stil påvirket og præ-
get den moderne pædagogiske udvikling. Omkring 1916 formulerede 
Dewey sin undervisningsteori, der var et opgør med den klassiske 
forståelse, hvor læreren talte, og eleverne hørte efter. I stedet skul-
le undervisningen være eksperimentel og problembaseret og der-
med aktivt udvide elevernes erfaringsverden. Dewey formulerede 
en universel metode, der orienterede sig efter den opblomstrende 
naturvidenskab med dens eksperimentelle tilgang til viden, og som 
bestod af forskellige faser. 

Først skulle eleverne møde et problem, derefter 
skulle de opstille hypoteser og afprøve dem, for så at tage en be-
slutning for den videre handlen. Learning by doing har eftertiden 
også kaldt filosofien, selvom det ikke helt var det, Dewey mente. 
Hans pointe var, at undervisningen skulle lære elever at finde in-
telligente løsninger på forskellige problemstillinger. Han så eleven 
som en lille videnskabsmand, der udforsker verden, og som sam-
men med læreren leder efter nye og bedre svar. Lidt à la den sokrar-
tiske og tvivlende samtaleform, men nu med mere videnskabelige 
erkendelsesstrukturer. 
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Undervisning  
socialiserer 

Én lærer, én tavle og ét stykke kridt 

Én lærer, der har ansvar for én gruppe elever, der 
er opdelt i årgange og klasser, med ét bestemt indhold og inden for 
én bestemt socialstruktur, der afgør, hvad der er ’den rigtige lærer’ 
og ’den rigtige elev’. Læreren bestemmer, og eleverne hører efter. 
Eleverne får lektier for og skal følge med i timen. De skal komme, 
når det ringer ind, sidde sammen to og to og række hånden i vejret, 
hvis de vil spørge om noget eller svare på et af lærerens spørgs-
mål. Det er historisk set undervisningens logik. 

Ser vi lidt overordnet på det, har undervisningen 
stort set ikke forandret sig gennem tiden. Det undrer mange, og 
spørgsmålet om, hvorfor det er sådan, rejses jævnligt både i medier 
og blandt forskere og lærere. Hvorfor har undervisning været på 
samme måde i flere århundreder? Det er et godt spørgsmål. Vere-
den udenfor er i forandring, mens undervisningen kører som altid.

Gennem historien har der selvfølgelig været for-
søg med at gøre det anderledes. Ud med skoleskemaer eller orga-



26 ← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

nisering i klasser. Ind med projektorganisering og undervisning tæt-
tere på virkeligheden. Reformpædagogikken er fuld af fortællinger 
om og pædagogiske forsøg på at gøre op med skolens strenge lo-
gik. Senest med formuleringen om den åbne skole er der igen kom-
met fokus på at ændre den kedelige og lukkede skole. Men uanset 
reformbestræbelserne, så bliver forsøgene kun til små forandringer 
og kortvarige undtagelser. Den største del af undervisning foregår 
stadig i klassen, med én lærer, én tavle og ét stykke kridt, for nu 
at sige det lidt firkantet. Det er ’undervisningens grammatik’. Men 
hvorfor? Sociologien kan måske give os nogle svar.

Klasseværelset

En af de første, der prøvede at besvare det spørgs  - 
mål, var en af hovedfigurerne i 1900-tallets sociologi, nemlig den 
amerikanske sociolog Tallcott Parsons, der i mere end 40 år var 
ansat ved universitetet i Harvard. Hans skelsættende pointe var, 
at undervisning udfylder en bestemt funktion i samfundet ved at 
socialisere og inkludere eleverne ind i bestemte samfundsroller og 
-forventninger. 

I den proces spiller undervisningen og klassevæ-
relset ifølge Parsons en afgørende rolle. Klasseværelset er vigtigt 
af især to grunde: For det første socialiserer det eleverne ind i sam-
fundets værdier. Gennem undervisning i klassen lærer eleverne, 
hvad det vil sige at være sammen med andre mennesker i et fagligt 
og et socialt fællesskab. De lærer de skrevne og uskrevne normer 
og regler, som vores samfund bygger på, og gør dem – forhåbentf-
lig – til deres egne. Tillid, ansvarlighed, ærlighed, arbejdsomhed og 
pålidelighed for eksempel. 
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For det andet er klasseværelset vigtigt, fordi dets 
organisering og logik afspejler de roller og funktioner, et samfund 
bygger på. Klasseværelset ligner et minisamfund, hvor for eksem-
pel det særlige lærer-elev-forhold ligner det forhold, unge menne-
sker senere vil møde på arbejdspladsen, når de får en chef eller en 
ældre arbejdskollega. Der er elevernes venskaber og hele fælles-
skabet i undervisningen, som giver et andet tilhørsforhold end det, 
eleverne kender fra familien. 

Undervisningens grammatik kommer eksempla-
risk til udtryk gennem klasseværelset, der uanset udvikling og 
reformer til stadighed spiller en afgørende rolle for vores børn i 
skolen. Det er evident, fordi det socialiserer eleverne ind i den tid, 
der begynder efter skolen. Selvfølgelig er der andre måder at struk-
turere og organisere elever og undervisning på. Nogle skoler laver 
for eksempel årgangshold, stamhold og faggrupper. Men klasse-
værelset er i sin grundessens udgangspunktet for alle de andre 
former. Det var det, Parsons dengang analyserede. 

Spørgsmålet er derfor, om hans analyser også 
tager højde for et mere fleksibelt, innovativt og dynamisk samfund 
som det, vi kender i dag, eller om de snarere beskriver forhold og 
vilkår i et forsvundet industrisamfund? 

Nogle sociologer og uddannelsesforskere vil hæv- 
de, at analyserne for eksempel ikke fanger den postmoderne ver-
den og de nye digitale muligheder. Men deres kritik rammer kun del-
vist. Skolens undervisningslogik er netop en måde, hvorpå lærere 
kan indføre elever i den undervisningskultur, som de sandsynligvis 
vil møde i deres senere uddannelsesforløb, på arbejdspladsen eller 
i fritiden. Uanset hvilket samfund og hvilken tid de lever i.

Når det er sagt, er det naturligvis afgørende, at vi 
i et samfund med livslang læring, nye digitale medier og muligheder 
lærer vores børn at modtage undervisning og indgå i forskellige 
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undervisningssammenhænge. Vi er dømt til livslang undervisning. 
Også det skal læres i skolen.

Undervisningen og fremtiden

Ud over skolens socialisering ind i samfundet løf-
ter undervisningen også en anden meget central funktion for sam-
fundet. Nemlig det, som uddannelsessociologer kalder for skolens 
’selektions- og allokeringsfunktion’. Allokering betyder at tildele og 
fordele, og netop det er én af samfundets helt store udfordringer: 
Hvordan skal fremtidens roller og funktioner fordeles? Hvem skal 
have hvilken uddannelse og hvilket job? Ikke alle kan blive ingeniø-
rer eller direktører. Eller noget tredje. Der findes en mangfoldighed 
af erhvervs- og karrieremuligheder, men hvordan fordeler vi plad-
serne og stillingerne? 

Vi ved alle, at der følger forskellig løn, arbejdsvil-
kår og status med de forskellige job. Også selvom det langtfra altid 
er retfærdigt, at det er sådan. Nogle af os vil tjene mange penge, 
mens andre tjener knap så mange, og andre igen får måske slet 
ikke et arbejde. Men hvordan reguleres og ordnes det så retfærdigt 
som muligt? Svaret er kort og godt: gennem undervisning. 

I før-moderne og traditionelle samfund blev ar-
bejdet fordelt efter den sociale arv. Det var den, der bestemte et 
menneskes fremtid. Børnene skulle følge i forældrenes fodspor og 
blev derfor undervist i det, der var nødvendigt. Bondemandens søn 
skulle lære noget andet end præstens søn, og pigerne noget helt 
andet end drengene. Ikke alle blev undervist i det samme, og de 
havde langtfra den samme tid til rådighed. 

I et moderne og demokratisk retssamfund deri-
mod er spørgsmålet om fordeling af fremtidige muligheder princi-
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pielt helt åbent. Det enkelte barn har ret til en almen undervisning, 
som ikke låser det fast på en bestemt fremtid, men som tværtimod 
holder spørgsmålet om fremtiden åbent og dannelsesmæssigt uafm-
klaret. Hvilket erhverv Clara og Jonatan drømmer om i fremtiden, 
og hvilke politiske og etiske værdier, de orienterer sig efter, retter 
sig ikke efter faderens stilling og status, men efter deres personli-
ge uddannelsesvej. 

Nøglen til denne vej er undervisning. Vores frem-
tid formes gennem undervisning. I et moderne samfund bliver vi, 
hvad vi lærer – ikke hvad vi er født til. Undervisning er derfor en 
helt afgørende måde, hvorpå samfundet fordeler fremtidens karrie-
reveje. Men hvordan gør undervisningen og skolen så det? 

Det lige og det ulige 

Det korte svar er, at skolen først behandler alle 
børn ens og dernæst behandler dem forskelligt. Eller sagt på en an-
den måde: I skolen er alle ulige børn først lige og derefter ulige igen. 
Det lyder kringlet og kræver nok lidt forklaring, før det kan forstås, 
sådan som det er ment. 

Alle børn er forskellige og møder derfor under-
visningen og skolen ulige. De kommer med forskellige nationale, 
kulturelle og religiøse baggrunde, har forskellige familiære betingel-
ser og opvækstvilkår, er forskellige i køn og med forskellige evner 
og talenter. Nogle har handikap eller diagnoser. Børn er heldigvis 
forskellige. Men uanset den ulige forskellighed bliver de i undervis-
ningen i udgangspunktet behandlet lige. De bliver alle elever, det 
har de ret til.

Alle fra en årgang skal i samme klasse og sidde 
ved de samme borde og have den samme undervisning. I begyn-
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delsen behandles alle lige, og ingen har særstatus. Derved bliver 
børns forskellige familiære status erstattet af en neutral skole-sta-
tus, hvor alle modtager undervisning. Det ulige bliver behandlet 
lige. 

Men kun i udgangspunktet. For når Gustav og 
Emma først er kommet ind i skolen, begynder deres skolekarriere. 
Her handler det om at lære så meget som muligt og præstere, så 
godt de kan. Undervisning handler nemlig også om, at Gustav og 
Emma gør sig umage for at få så meget ud af deres undervisning 
som muligt. Ikke for at score høje karakterer, men for at finde ud af, 
hvad der interesserer dem, og hvad de gerne vil i fremtiden. Vil de 
gerne videre ad den sproglige vej, eller synes Gustav, at det musi-
ske og æstetiske er mere spændende? Er Emma til tal, beregninger 
og matematiske formler eller mere til håndværk, idræt eller biologi? 
Undervisningen gør det lige ulige igen. 

Uddannelsessociologer vil sige, at undervisning 
er én lang selektionsproces, hvor det ikke er børnenes køn eller 
sociale baggrund, der afgør deres fremtid, men derimod deres 
personlige præstationer og resultater i undervisningen. Ikke alle 
har samme interesser eller potentialer, og ikke alle skal engang i 
fremtiden besidde samme job. Derfor skal skolen behandle elever-
ne forskelligt, og lærerne må differentiere deres undervisning, så 
den passer til det enkelte barn. De skal selektere. Dog ikke ved på 
forhånd at udpege, hvem der skal hvad, men ved at tilrettelægge 
retfærdige undervisningsforløb med evaluering, feedback, mål, test 
og prøver. Fremtiden fordeles gennem undervisning. 

Mon ikke de fleste lærere tænker, at det er en 
hård og usympatisk måde at anskue undervisningen på. De lærere, 
jeg kender, vil helst bruge deres undervisning til samtale og fælles 
søgen efter svar og nye spørgsmål. Ligesom de gamle filosoffer. 
Lærere vil lære fra sig sammen med eleverne. Men de fleste lærere 
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ved alligevel godt, at de må behandle eleverne forskelligt for at be-
handle dem ens. Bare at pølse alle elever gennem det samme stof i 
de samme rammer uden at tage hensyn til deres forskellighed ville 
være skidt. Undervisningsdifferentiering handler om at se ens på 
alle og alligevel behandle dem forskelligt. 

Og samfundet kan da heller ikke undvære un-
dervisningens allokeringsfunktion. Der findes ingen alternativer. I 
moderne samfund kan og må fordelingen af fremtidens muligheder 
ikke ske på baggrund af politiske, økonomiske, kønsspecifikke eller 
religiøse vilkår. Det ville være uretfærdigt, hvis barnets fremtid blev 
afgjort af familiær status eller for eksempel af menighedens præst. 
Eller på grund af barnets køn. Kun gennem undervisning kan frem-
tidens muligheder fordeles retfærdigt. Det kræver en undervisning, 
der tager afsæt i det enkelte barn. 

Retfærdighed er helt afgørende i skolens under-
visning. Hvor kirken har troen som sit afsæt, og videnskaben har 
sandhed som sit, så har skolesystemet og undervisningen retfær-
dighed som regulativt ideal. Elever fornemmer ret hurtigt, om deres 
lærer er retfærdig, og om læreren behandler alle på en retfærdig 
måde. De kan sagtens leve med halve sandheder og dårlig forbere-
delse. En uretfærdig lærer, derimod – det er nærmest en dødssynd. 

Undervisning gør ondt 

Når undervisningen er nøglen til fremtiden, er det 
helt afgørende, at alle børn har de samme chancer og muligheder. 
Men det har de langtfra i dag. Det er undervisningens skyggeside. 
Vi ved fra utallige forskningsrapporter og evalueringer, at den ne-
gative sociale arv går med barnet i skole og bliver bestemmende 
for elevernes præstationer. Alt for mange elever farer vild i skolens 
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forløb, fordi de ikke har opbakning og støtte hjemmefra, eller fordi 
de har svært ved at lære ud fra skolens undervisningslogik. 

Rådet for Børns Læring slår i sin beretning fra 
2017 fast, at både skole og dagtilbud ofte kommer til at forstærke 
og reproducere læringsuligheden. Det vil sige den ulighed, der op-
står i kraft af skolen. De elever, der ikke kan afkode skolens under-
visningslogik og af forskellige årsager ikke kan følge med, risikerer 
at blive ekskluderet ikke kun fra undervisningen, men også fra an-
dre sociale sammenhænge. 

Undervisning har altså også en forstærkende ne-
gativ effekt. De elever, der kan følge med i undervisningen og er 
dygtige og vellidte, har ofte masser af kammerater og faglige fæl-
lesskaber. De elever, der halter bagud, ikke har deres ting i orden, 
glemmer lektierne eller måske har vanskeligt ved at være med i 
gruppen, er i større risiko for at blive isolerede både fagligt og so-
cialt. Og når nogle elever er uden for fællesskabet, stiger risikoen 
for mobning og mistrivsel. Vi ved, at gode venskaber er en afgø-
rende faktor for, hvordan en elev klarer sig i undervisningen. Det 
samme er opbakningen fra hjemmet.

I den danske skoletradition spiller samarbejdet 
med forældrene en stor rolle i skolens hverdag. Både børn og lærere 
er afhængige af, at der er forældre, der hjælper med lektier, smører 
madpakker, binder bøger ind og minder om aftaler og opgaver. Hvis 
undervisningen skal fungere, sådan som læreren har planlagt den, 
dur det ikke, hvis halvdelen af klassen har glemt matematikbogen 
eller gymnastiktøjet. Og i hvert fald i de små klasser bliver det 
tit forældrenes ansvar. Undervisning i skolen kræver, at der er et 
hjem, der forstår, bakker op og hjælper til. Det er ikke lige nemt i 
alle hjem.

 Er hjemmet brudt sammen, fordi mor og far bli-
ver skilt, far drikker, eller begge forældre arbejder for meget, så får 



eleven det ofte dobbelt svært. Undervisningen og skolen gør ondt, 
fordi den ikke i tilstrækkelig grad tager afsæt i og hensyn til det 
konkrete barn med de konkrete sociale og familiære forhold. 

På den anden side så kan undervisning og skole 
også være vejen ud af sammenbruddet og den negative sociale 
arv. Børn, der har det svært derhjemme, kan også trives godt, når 
undervisningen og skolen skaber trygge rammer og forudsigelig-
hed i deres hverdag. I skolen møder de lærere, de kan stole på, og 
kammerater, der kan støtte. Når hjemmet er brudt sammen, er der 
brug for, at skolen og klassen kan tage over.

Undervisning kan også gøre ondt, når lærerne 
glemmer at tage højde for elevernes forskelligheder. Selvom vi alle 
ved, at alle børn lærer forskelligt, er det lettere sagt end gjort at 
tage højde for den varierende intensitet og de forskellige tempi, 
som børn lærer med. Særligt når der er 25 elever i en klasse. Nog-
le har brug for mere forklaring, praktiske øvelser og støtte, andre 
klarer sig helt uden hjælp. Nogle har svært ved tal og matematik, 
mens andre bøvler med læsning og de mange ord. De elever, som er 
i risiko for at blive klemt i skolesystemet, har især brug for differen-
tierede undervisningsformer og særlig, målrettet støtte. 

Når det i undervisningen handler om at præstere 
og lære så meget som muligt for senere at kunne komme videre 
i uddannelsessystemet, så stiger presset på de elever og familier, 
som er uddannelsesfremmede eller på anden måde udsatte. Den 
sociale arv går med i skolen på godt og ondt, og det betyder, at 
undervisningen skal tage højde for alle elevers særlige forudsæt-
ninger og familiære baggrund. Det betyder til gengæld ikke, at man 
skal slække på kravene i undervisningen eller slet ikke undervise. 
Tværtimod – og det er paradoksalt: Det bedste svar på social eks-
klusion er først og fremmest undervisning. 





 ← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

35

Effektiv  
undervisning 

Den empiriske vending 

Hvad er god undervisning? Og hvad er effektfuld 
undervisning? Er det ligegyldigt, hvordan lærere underviser, eller 
kan vi sige noget sikkert om, hvad der er den bedste undervisning? 

Vi kender alle udtrykket ’undervisning er en kunst’ 
og derfor en personliggjort erfaring, som ikke kan måles og vejes. 
Det kræver mange års erfaring at blive en dygtig underviser, hver 
lærer må gøre sine egne erfaringer, er logikken, når vi forstår un-
dervisning som en kunst. 

Uddannelsesforskere derimod vil hævde, at un-
dervisning snarere er en kompetence. At det er noget, der kan 
læres af stort set alle. Sådan må det nemlig være, hvis udgangs-
punktet er, at det er muligt at sige noget evident – det vil sige 
sikkert – og specifikt om, hvad god undervisning består af. Det 
er muligt at finde frem til standarder for den gode undervisning, 
som vi kan måle på, og som giver læreren mere sikker grund at stå 
på. Lærerens dømmekraft bliver bedre, hvis den er orienteret af 
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forskningsbaseret viden om, hvad der fremmer elevernes læring, 
og hvad der er den gode undervisning. 

Forskningen inden for undervisningskvalitet er 
ikke ny, men har en lang historisk tradition. Allerede i 1800-tallet 
begyndte pædagogiske filosoffer at indrette didaktiske og pæ da-
gogiske institutter med det formål at forske og eksperimentere i 
gode undervisningsforløb. På instituttet levede studerende sam-
men med særligt udvalgte elever, der blev undervist. En gang om 
ugen skulle de studerende fremføre forskellige didaktiske forløb for 
professoren, og sammen skulle de diskutere kvaliteten af undervis-
ningen. Senere blev det til seminariets øvelses- og praktikskoler, og 
i dag er der endda oprettet universitetsskoler på University Collep-
ge Syd, hvor studerende, uddannelsesforskere, læreruddannere og 
lærere er sammen om at udvikle gode faglige undervisningsforløb. 

Vi skal dog helt op til 1960’erne, før der for al-
vor kommer fokus på den empiriske undervisningsforskning. Altså 
forskning, der bygger på observationer og data fra praksis. Under 
overskriften ’den realistiske vending’ begyndte forskere i stigende 
grad at interessere sig for den konkrete undervisning. Hvor under-
visningsteorier før var båret af en mere filosofisk og åndsvidenska-
belig tradition, skulle pædagogikken og didaktikken nu orientere sig 
mod den virkelige verden – mod praksis. 

Før den realistiske vending var det normalt, at 
den pædagogiske videnskab studerede klassiske tekster af store 
pædagogiske tænkere for at udlede forskellige principper for den 
gode undervisning. Man studerede klassiske værker og historiske 
tekster i stedet for at se ud i verden. 

Med den realistiske vending bliver blikket i stedet 
rettet på ’sagen selv’ og dermed på den konkrete undervisning. 
Den didaktiske forskning blev realistisk frem for filosofisk, kunne 
man sige. I Danmark betød det for eksempel, at man oprettede 
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Danmarks Lærerhøjskole, der senere blev lagt sammen med Dan-
marks Pædagogiske Institut og i dag er DPU – Danmarks institut 
for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. 

I dag taler uddannelsesforskningen om den ’empi-
riske vending’ – eller ’evidensvendingen’ – for at udtrykke et lignen-
de skifte. Vi bevæger os længere og længere væk fra normative ani-
tagelser om den gode undervisning og hen mod mere evident viden 
om, hvad der virker i undervisningen. Det er Dansk Clearinghouse 
for Uddannelsesforskning et eksempel på. Her er hovedopgaven 
nemlig at indsamle og vurdere forskningsresultater inden for skole, 
uddannelse og dagtilbud for at undersøge, hvilke indsatser der har 
de største effekter, og formidle den viden, så den kan anvendes i 
den pædagogiske praksis på skolerne. 

Modellen kender vi også fra lægevidenskaben og 
medicinalindustrien, hvor et Clearinghouse kommer med anbefalin-
ger til, hvilken medicin der virker bedst. Det handler i begge tilfælde 
om at finde frem til ’det, vi ved virker’. 

Evidensforskning

Empirisk uddannelsesforskning er et kæmpe felt 
med en masse forskellige forskningsmetodiske og videnskabsteo-
retiske retninger. Vi kan derfor ikke bare samle alle tilgange under 
én hat, men må se på nogle af de metoder og afsæt, der ligger til 
grund for forskningen, inden vi enten godtager eller afviser den. 

For tiden er den nok mest kendte empiriske ud-
dannelsesforsker newzealænderen John Hattie. Han satte fart un-
der hele uddannelsesforskningen ved at samle og sammenstille et 
hav af empiriske megastudier. På denne måde kan Hattie vise, hvil-
ke faktorer der har stor eller måske ringe effekt for elevers læring. 
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Hattie bedriver ikke selv empiriske undersøgel-
ser, men samler og ordner andres undersøgelser i et kæmpestort 
datamateriale. Han medtager kun de kvantitative studier, der lever 
op til hans metodekrav. Mange mindre kvalitative undersøgelser af 
praksis er derfor udeladt i studierne. Hattie har samlet mere end 
800 metaanlayser, der dækker over 52.637 enkeltstudier af, hvilke 
faktorer der har indflydelse på, om lærernes undervisning virker på 
en måde, der fremmer elevernes læring. Faktorerne er ordnet inden 
for seks domæner, nemlig læring, familie, skole, læreren, læsepla-
ner og undervisning. 

Vi har lært Hatties undersøgelser at kende under 
begrebet ’synlig læring’, selvom han nok mere mener ’synlig under-
visning’. Hatties udgangspunkt er egentlig ret enkelt. Alt virker! Alt, 
hvad læreren gør eller undlader at gøre, har en virkning og effekt på 
elevernes læringsproces. Derfor bliver det afgørende at finde ud af, 
hvilke elementer i og omkring undervisningen, der har den største 
betydning for elevernes læring. 

Evidensforskningen er interesseret i at måle ef-
fekten af undervisningen, men den spørger ikke om, hvorvidt un-
dervisningen er i overensstemmelse med for eksempel skolens 
formål eller samfundets etiske værdier. Hvad virker, og hvad virker 
bedst – det er omdrejningspunktet. 

Det er på mange måder en sympatisk og fornuf-
tig tilgang. Undervisning er – som alle lærere ved – en kompleks 
størrelse, og evident viden kan hjælpe læreren med at drage kloge 
konklusioner. God dømmekraft kræver et godt datagrundlag. Men 
også her findes forskellige grader af kvantitativ forskning. De mest 
hardcore kvantitative empiriske tilgange leder efter et datagrund-
lag, der er sikret gennem ’golden standards’, og som derfor kan 
overføres fra praksis til praksis. Det er blandt andet tilgangen hos 
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Andre kvantitative 
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tilgange leder efter et datagrundlag, der kan hjælpe læreren i hen-
des iagttagelse og fortolkning af den konkrete praksis. 

Det er altså forskelligt, hvordan data bruges – og 
måske også misbruges. Men uanset tilgange og afsæt, så er grun-
dantagelsen, at data er med til at give læreren en evident viden, 
der kan være med til at kvalificere hans eller hendes dømmekraft 
og dermed også den pædagogiske praksis. 

Det kommer an på læreren og eleven

I sine rangordninger af de seks faktorer viser 
Hattie for eksempel, at elevernes selvbedømmelse af deres læ-
ringsniveau har den største effekt, mens fjernsyn eller skoleskift 
har den ringeste effekt. Undervisning, der appellerer til elevernes 
selvrefleksion og opfordrer dem til at tænke, argumentere og ræ-
sonnere selv, er langt mere virksom end undervisning, hvor de bare 
skal lytte passivt. 

At se en film eller et YouTube-klip kan være un-
derholdende, men til læring bliver det først, når det indgår i en me-
ningsfyldt forståelsesproces, hvor læreren sikrer, at der også sker 
en didaktisering af materialet. Klare mål med undervisningen, feed-
back undervejs i processen og formativ evaluering har i Hatties 
studier vist sig langt mere effektfuldt, end når eleverne glor på en 
skærm eller gentager den samme type regneopgaver. 

Hatties vigtigste budskab er dog, at undervisning 
har den største læringseffekt, når læreren er i stand til at se situ-
ationen eller den stillede opgave fra elevens perspektiv, og eleven 
samtidig kan forstå lærerens perspektiv. Både læreren og eleven er 
altså afgørende for, om undervisningen lykkes eller ej. Det er egent-
lig ikke overraskende. Læreren må have blik for elevens læringsproa-
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ces og kende til hendes eller hans måde at lære på. Omvendt må 
eleven anerkende, at læreren er en ressource for hendes læring. 
Hvis læreren bare formidler et indhold uden at tænke over elevens 
læringsproces, og eleven i læreren blot ser en kedelig person, der 
ævler og ævler, så fører undervisningen ikke til noget som helst. 
Tværtimod spilder både lærer og elev tiden. Det siger næsten sig 
selv.

Jeg tror, de fleste lærere vil genkende Hatties 
pointe om, at undervisning er mest frugtbar, når lærer og elev aner - 
kender hinandens roller og betydning. Derfor er undervisning ikke 
blot en kommunikation mellem eleven og læreren eller blot en 
kundskabs- og vidensformidling. Undervisning er en anerkendelses-
form, der består i, at begge parter anerkender, at de er væsentlige 
for den andens succes og dermed for den samlede undervisning. 
Dog må vi ikke glemme, at det er læreren, der har det overordnede 
ansvar. 

Værdsætter vi kun det, vi måler?

Hatties forskning har vundet genklang blandt an-
dre uddannelsesforskere og i mange internationale sammenhæn-
ge. Men den har også ført til en enorm kritik, der blandt andet er 
gået på, at den er meget snæver i sit fokus, fordi den favoriserer 
det faglige og det kognitive perspektiv af undervisning og læring.

Indvendingerne har hovedsagelig været, at de 
store metaanalyser ikke fanger undervisningens mere komplekse 
og dybereliggende strukturer og sammenhænge, og at de redu-
cerer lærerens pædagogiske dømmekraft. Undervisning og det at 
undervise er langt bredere og mere sammenhængende end blot 
forskellige domæneområder. 
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Samtidig er effektmålinger med til at styre under - 
visningen i en bestemt retning. Pludselig bliver feedback og forma-
tiv evaluering det store dyr i åbenbaringen, mens for eksempel den 
mundtlige fortælling, sangen og andre klassiske undervisningsfæ-
nomener glider mere i baggrunden. Det betyder måske, at vi sætter 
mere pris på det, vi kan måle, men glemmer at måle det, vi sætter 
pris på. 

Læringsmålstyret undervisning har været under 
stor bevågenhed og er blevet diskuteret meget både på skolerne, 
i medierne og blandt forskere. At styre efter veldefinerede mål og 
afrapportere dem i læringsplatforme har delt personalerummene. 
Nogle lærere opfatter systemet som et overgreb på lærerprofessi-
onen, mens det for andre kan være en god hjælp til at strukturere 
og orientere undervisningen. Den splittelse peger forskningen også 
på. Uddannelsesforskningen har for eksempel vist, at lærere gerne 
vil afrapportere deres undervisning, men at ’systemet’ for ofte kun 
måler et ganske snævert område. 

Hvis en lærer og en klasse i en time for eksem-
pel fortaber sig i diskussioner om et dagsaktuelt emne og dermed 
overskrider det planlagte forløb, så er det ikke så lige til at dokuå-
mentere læringseffekten i en digital platform. Ikke desto mindre 
har det helt sikkert været godt for undervisningen, og med stor 
sandsynlighed det, eleverne også har fortalt om derhjemme. 

Derfor spørger lærerne med rette om, hvordan 
alle de mål, der ligger uden for den planlagte undervisning og ikke 
bliver registeret i systemerne, tæller? Hvad stiller vi op med de 
’tomme pladser’, som målstyringen efterlader – det er et centralt 
spørgsmål, som vi måske kan blive klogere på ved at se lidt nærme-
re på, hvad målstyring egentlig er for en størrelse.
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Effektiv målstyring 

Fælles Mål, kompetence- og færdighedsmål, klare 
mål, synlige mål og andre ord med ’mål’ indikerer, at der i dag må-
ske er mere fokus på sætte mål for elevernes læring end på, hvad 
indholdet i eller formålet med undervisningen skal være. Det er 
skiftet fra input- til outputstyring eller fra ’undervisning til læring’, 
som vi har hørt det omtalt mange gange særligt siden 2013.

Baggrunden for det skifte er en opfattelse af, at 
skolens og dermed undervisningens kerneydelse er, at eleverne 
lærer noget. Derfor må lærernes fokus særligt være rettet mod 
elevernes læringsproces frem for på undervisningens indhold. Det 
giver på mange måder god mening. Vores børn kommer jo til un-
dervisningen for at lære noget. De har krav på at blive støttet og 
hjulpet i deres personlige læringsproces. Og skiftet henimod en 
mere læringsmålstyret undervisning er da heller ikke nyt, men går 
– i hvert fald –tilbage til 1990’erne. I 1993 viste den internationale 
læseundersøgelse PIRLS nemlig, at danske elever var som grimme 
ællinger i H.C. Andersens eventyrland, og at de langtfra læste så 
godt, som vi forventede.

I 2001 deltog Danmark for første gang i den in-
ternationale PISA-undersøgelse. Siden er begrebet ’PISA-chokket’ 
blevet en del af mange læreres, skoleforskeres og politikeres ord-
forråd. Målingen viste nemlig, at undervisningen i Danmark ikke har 
den kvalitet, vi alle sammen gik og troede. Danmark havde ikke 
verdens bedste folkeskole, men lå i internationale sammenligninger 
i midterfeltet. 

Men PISA måler ikke al undervisning, og den si-
ger strengt taget heller ikke noget om, hvorvidt folkeskolernes 
undervisning er god eller dårlig. Undersøgelsen måler læse- og 
regnekompetencer blandt eleverne med henblik på at vurdere, om 
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uddannelsessystemet samlet set lever op til sin funktion. Eller an-
derledes udtrykt, så måler PISA, om skolens undervisning i læsning 
og regning forbereder eleverne til at kunne begå sig i en global og 
moderne verden. 

PISA har – på godt og ondt – påvirket vores for-
ståelse af undervisning, så den i dag er langt mere målstyret. Politie-
kere, forvaltninger, forældre og andre skoleaktører forventer i langt 
højere grad end tidligere, at lærernes undervisning er proaktiv i den 
forstand, at det ikke kun handler om et bestemt indhold, men også 
om, hvorvidt eleverne når de mål, som læreren – måske sammen 
med den enkelte elev – har opstillet. Det har vist sig at være nød-
vendigt for at sikre, at alle elever får noget ud af undervisningen. 

PISA-undersøgelsen fra 2001 afslørede desuden, 
at den negative sociale arv slår hårdt igennem, og at elevernes 
basale læsekompetencer ikke var gode nok. Det blev desværre be-
kræftet af PISA Etnisk fra 2015, der viste, at elever med indvan-
drerbaggrund desværre halter langt bagefter deres etnisk danske 
kammerater i skolen. Det er et reelt problem, som skolen og sam-
fundet skal gøre noget ved. 

Men når vi i dag diskuterer læringsmålstyret une-
dervisning, er det vigtigt at huske, at det ikke er – og heller ikke er 
tænkt som – en mekanisk eller teknokratisk undervisningsopskrift, 
selvom det ofte er det, den bliver kritiseret for. Det er til gengæld 
en særlig måde at tilgå undervisningen på. Ja, vel nærmest en 
metode. 

Først må lærerne nedbryde og omsætte lære-
planens Fælles Mål til det konkrete indhold, som eleverne skal ard-
bejde med i undervisningen. Dernæst må de vurdere, hvad eleven 
kan i forhold til målene, for så i et tredje trin at fastsætte individu-
elle mål for elevens læringsproces. Undervejs i undervisningsforlø-
bet kan læreren evaluere eller kalibrere, hvor eleven er i forhold til 
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det fastsatte mål, for så at justere processen. Lærerne er på den 
måde hele tiden tæt på den enkeltes læringsproces og udbytte af 
undervisningen og kan derfor give målrettet feedback og formativ 
evaluering. 

Inden for en bestemt videnskabsteori – kyberne-
tikken – kan målstyring forklares med en skibsmetafor. Kybernetik 
kan oversættes til styrmandskunst. Før skibet sejler afsted, sætter 
styrmanden sig et mål og udregner den bedste sejlrute. Mens ski-
bet sejler, får styrmanden informationer om, hvor skibet er på vej 
hen i forhold til den satte kurs, og kan så løbende korrigere. Det er 
vigtigt, fordi små afvigelser i begyndelsen kan vise sig at blive sto-
re afvigelser, inden skibet når i havn. De forståelsesproblemer, som 
læreren ikke fanger i starten af elevens læringsproces, kan blive til 
store faglige problemer senere i skoleforløbet.

Styring eller orientering? 

Men skal undervisningsmål egentlig være styr-
ende eller snarere orienterende? Og hvordan hænger de sammen 
med skolens formål? Vi kan definere og præcisere vores mål i mind-
ste detalje. Men skal vi det? Og er det muligt at opstille bredere 
mål, som vi kan orientere os efter? 

For mig at se er ’styring’ rent principielt et dårligt 
begreb, når vi skal beskrive undervisnings- og læringsprocesser. 
Undervisning er altid mere kompleks, end målstyring kan fange, og 
ordet styring indikerer, at læringsprocesser er ligesom at styre fra 
punkt A til punkt B. Så klinger målorienteret og formålsorienteret 
undervisning langt bedre. 

Det lå også i de tanker, den første danske profes-
sor i didaktik Carl Aage Larsen plæderede for. I løbet af 1970’erne 
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udviklede han nemlig et målsystem, der var mere formålsorienteret. 
Larsens tanke var, at al undervisning må ses ud fra forskellige be-
slutningsprocesser og -niveauer. Et undervisningsmål er for eksem-
pel opadtil afledt af skolens formål og bliver nedadtil orienterende 
for undervisningens indhold, tilrettelæggelse og gennemførelse. 
Ved at aflæse formålet beslutter læreren først sine undervisnings-
mål, dernæst beslutter han det konkrete indhold for til sidst at 
beslutte, hvilke metoder der skal bruges. Undervisningen er altså 
en kæde af sammenhængende beslutningsprocesser – ikke af sty-
ringsprocesser. 

Ser vi på lærernes målforståelser i dag, peger de 
i forskellige retninger. Eller udtrykt anderledes: Lærerne kan sag-
tens håndtere både det styrende og orienterende element. De har 
en nuanceret forståelse af mål, som spænder fra at forstå mål som 
et styringsinstrument til at forstå dem som en didaktisk oriente-
ring, der sætter retning og perspektiv for deres undervisning. De 
fleste lærere skelner behændigt mellem, hvornår de arbejder med 
mål for at dokumentere og styre, og hvornår de bruger dem til at 
didaktisere og kvalificere deres undervisning. 

Effektmålinger, dokumentation og synlig under-
visning er kommet for at blive. Det i sig selv behøver ikke at være 
et problem. Men det afgørende er, om det lykkes at skabe et data-
grundlag, som rent faktisk også understøtter lærerens didaktiske 
arbejde og refleksion. Er de data, der i dag produceres af den empi-
riske uddannelsesforskning – både kvalitativ og kvantitativ – didak-
tisk gode nok? Jeg kan have min tvivl. Og vil det lykkes for skolerne 
at opbygge en didaktisk kultur, hvor lærerne kun inddrager data, 
når det hjælper dem til at kvalificere deres didaktiske arbejde? Det 
håber jeg.

Både politisk og på den enkelte skole er der brug 
for et langt stærkere fokus på, hvordan mål og data kan bruges 
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didaktisk og relevant, og hvordan hele den målorienterede under-
visning ansvarliggør lærernes didaktiske frihed og ansvar. Det 
kræver mere tillid til didaktik og til lærernes kompetence end til 
registrering af data og styring. Der er massivt brug for, at tiltag 
og indsatser på skoleområdet kommer tættere på den oprindelige 
grund til, at vi sender vores børn i en skole, hvor lærere er ansat til 
at undervise. Styring og data er væsentlige elementer i al under-
visning, men hvis de mister deres tilknytning til skolens formål, så 
mister de deres mening. 

De ti bedste bud

Empirisk uddannelses- og undervisningsforskning 
er væsentlig for at få et mere evidensbaseret og objektivt billede 
af, hvad vi forstår ved god undervisning. Og den kan give nogle 
pejlemærker og standarder for undervisningen. Men den er ikke 
i sig selv en garanti. Forskningsbaseret viden formulerer nemlig 
kun overordnede tendenser på baggrund af forskningshypoteser. 
Den er renset for tilfældigheder og sikret gennem systematiske 
og kontrollerede iagttagelser. Den konkrete undervisning derimod 
tager sig altid en smule anderledes ud. Den er heldigvis fuld af 
tilfældigheder.

Standarder er teoretiske sammenfatninger og 
kon klusioner – ikke manualer for konkret undervisning. De kan ikke 
erstatte lærerens didaktiske dømmekraft i undervisningen, men de 
kan være et udgangspunkt, når lærere vil nuancere, orientere og 
evaluere deres egen praksis. 

Et godt eksempel på evidensforskning, som er 
brugbar for lærerne i deres daglige praksis, er den tyske professor i 
pædagogik og uddannelsesforsker Hilbert Meyers ti didaktiske krite-
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rier for god og effektiv undervisning. Langt de fleste, hvis ikke alle, 
lærere har stiftet bekendtskab med Meyer på læreruddannelsen. 
Derfor gengiver jeg her hans ti kriterier i ikke-prioriteret rækkefølge 
og suppleret med mine beskrivelser og eksempler. Alle ti er hver for 
sig og tilsammen afgørende for en effektfuld undervisning. 

Det første kriterium er, at undervisningen skal 
være klart struktureret. Læreren må sætte klare mål, og indholdet 
må være kendt og fremstå synligt for eleverne. Det er afgørende, 
at de har en fornemmelse af, hvor læreren vil hen med undervis-
ningen. Hvorfor gennemgår vi først vikingetiden, og hvorfor er det 
vigtigt, at vi ved noget om den franske revolution, når emnet er 
’demokrati’? Hvorfor arbejder vi i grupper nu og næste gang med 
læreroplæg? 

For det andet må der være en stor andel af læ-
ringstid. Børn lærer ikke i al den tid, de opholder sig i skolen, og det 
er derfor vigtigt, at der er mest mulig tid til, at eleverne kan arbej-
de med det faglige indhold. Undervisningen skal begynde til tiden 
og gennemføres uden forstyrrelser. Det betyder for eksempel, at 
undervisningslokalet er forberedt, og at læreren har en plan for 
dagens lektion. 

For det tredje er læringsklimaet vigtigt. God un-
dervisning afhænger ikke bare af dygtige lærere og læringstid, men 
også af om der hersker en god tone i klassen. Taler elever og lærer 
respektfuldt med og om hinanden? Er der en anerkendende om-
gangsform, hvor alle kan tale og ytre sig frit, eller er nogle elever 
bange for at sige noget, mens andre kæfter op? Et godt læringskli-
ma er, når samtalen fungerer frit og tillidsfuldt. 

Det fjerde kriterium handler om klarhed i indhold. 
De enkelte opgaver og emner skal være forståelige og fremstå 
klart. Eleverne skal vide, hvad de indholdsmæssigt og konkret skal 
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beskæftige sig med. Hvis eleverne ikke ved, hvorfor de har det 
specifikke emne eller indhold, kan motivationen være begrænset. 

Som det femte fremhæver Meyer den menings-
fulde samtale. I undervisning tales og snakkes der meget. Læreren 
spørger, og eleverne svarer. Men det afgørende er ikke, hvor me-
get der tales, men hvad der tales om, og om samtalen åbner for 
nye perspektiver og sammenhænge. Og meningsfulde samtaler er 
også, når lærerne inddrager eleverne i planlægningen af undervis-
ningen og er åbne for deres feedback.

Punkt nummer seks er metodemangfoldighed. En 
undervisning, der hele tiden kører efter samme opskrift, uanset 
emne eller indhold, ender med at blive kedelig. Den gode undervis-
ning skifter og anvender forskellige metoder og teknikker alt af-
hængigt af målet og sagen. 

Individuel støtte kalder Meyer sit kriterium num-
mer syv. Læreren må tilrettelægge sin undervisning, så alle elever 
har mulighed for at følge med og blive udfordret på deres eget 
niveau. Uanset om det er fagligt svage eller særligt dygtige elever. 
Derfor er differentiering i tid, støtte og indhold samt varieret brug 
af hjælpemidler vigtigt. 

At øve intelligent er punkt nummer otte. Genta-
gelser og træning er værdifulde læringsformer, som undervisnin -
gen skal rumme. Men eleverne skal ikke bare gentage bevidstløst, 
de skal øve sig intelligent med brug af bevidste læringsstrategier 
og med målrettet hjælp fra læreren. Og derfor må de også gerne 
øve sig i timen – ikke blot derhjemme ved spisebordet. 

For det niende må lærerne stille synlige krav til 
deres elever. Eleverne skal mødes med krav, som de kan forstå, se 
en mening i og leve op til. For lave krav kan ende i kedsomhed, og 
for høje krav kan medføre eksklusion og utryghed. Nye udfordrin-



ger skal knytte an til det, eleven allerede kan og samtidig præsen-
tere noget nyt. Det er zonen for nærmeste udvikling. 

Endelig, som det tiende og sidste bud, må sko,-
lens rammefaktorer være i orden. Kvalitet i undervisningen er også 
afhængig af, at der er de rette ressourcer og omgivelser til stede: 
Et velfungerende klasseværelse med plads til alle og gode opholds-
arealer. Velfungerende læringsrum med det rette udstyr. Og ikke 
mindst gode rammer for, at lærerne har tid og ressourcer til at 
planlægge og evaluere deres undervisning. 
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Undervisning, 
der danner 

Ludwig, den kloge egoist

Den tyske pædagogiske filosof Johann Friedrich 
Herbart, der grundlagde den moderne pædagogik i begyndelsen af 
1800-tallet, var i en periode lærer i et privat hjem. Han underviste 
husets søn Ludwig. Herbart havde studeret filosofi, men for at 
tjene penge blev han en overgang huslærer. Mødet med Ludwig 
gjorde så stort indtryk, at Herbart senere valgte at beskæftige sig 
teoretisk med pædagogik. Han blev professor i Königsberg og var 
den første, der udarbejdede en almen pædagogik.

Undervisningen af Ludwig blev dog ikke en stor 
succes – tværtimod. Ludwig havde det svært på mange måder. 
Han kunne ikke rigtig koncentrere sig om det, Herbart underviste 
ham i, og hans far blandede sig konstant i undervisningen. Han 
forlangte, at Ludwig lærte det, der var vigtigt for hans senere posi-
tion og virke. Hvad Ludwig selv ville, var uinteressant og stort set 
underordnet. 
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Herbart derimod ville sætte Ludwig fri i tanke og 
i handling, så han selv kunne bestemme og frem for alt forstå det 
ansvar, han engang ville få. Ellers ville han ende som det, Herbart 
kaldte en ’klog egoist’. 

Herbart havde den klare opfattelse, at undervis-
ning og opdragelse hænger sammen og også skal hænge sammen. 
Derfor talte han om ’opdragende undervisning’ og mente dermed, 
at den viden, som lærere formidler til deres elever, altid må sæt-
tes sammen med et personligt ansvar. Eleverne må gøre den nye 
viden til deres egen og handle i overensstemmelse med den. Det 
gælder selvfølgelig også for lærerne. Når voksne vil påvirke børns 
holdninger, må de gøre det gennem undervisning og ikke gennem 
moralisering. Det var især det sidste, Ludwigs far gjorde, og derfor 
kom det til en konflikt mellem faderen og Herbart, der resulterede 
i, at Herbart blev fyret på gråt papir og måtte gå. 

Den erfaring, Herbart gjorde med Ludwig, kom til 
at præge hans teori om pædagogik og undervisning. I flere for-
skellige bøger og afhandlinger er omdrejningspunktet det samme 
spørgsmål: Hvad er det for en undervisning, elevens dannelses-
proces egentlig har brug for? Hvordan skal den struktureres og 
i hvilke rammer? Hvis udgangspunktet er, at mennesket – eller vi 
kunne sige Ludwig – ikke bare er produkt af sine omgivelser og 
heller ikke bare følger en indre naturlig udvikling, hvad er det så 
for en undervisning dette menneske kræver? Hvilken undervisning 
har Ludwig brug for, hvis han skal lære selv at give sit liv en form 
og et indhold? Kort sagt: Hvilken undervisning kan på samme tid 
sætte et menneske fri og involvere det i et fællesskab? Det var på 
den baggrund, at Herbart udviklede forestillingen om opdragende 
undervisning frem for bare undervisning.



53 ← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Bildsamkeit

Herbart spurgte pædagogisk til undervisningens 
formål og intention. I hans optik var det moderne menneske sat fri 
i den forstand, at det har en frihed til at formgive sin eksistens og 
sameksistens. Herbart kaldte det for menneskets Bildsamkeit, som 
kan oversættes med menneskets åbne dannelsesmulighed. Vi kan 
indgå i dannelsesprocesser hele livet eller måske rettere, vi bliver 
nødt til at indgå i de processer for at kunne leve menneskeligt. Ikke 
at ville dannes er ikke at ville leve ansvarligt. Men hvad er det for 
en undervisning, menneskets Bildsamkeit kræver? 

Herbart pegede på tre væsentlige områder: rege-
ring af barnet, opdragende undervisning og tugt. De begreber giver 
ikke rigtig mening for os i dag, men de kan oversættes til brugba-
re og helt aktuelle begreber, nemlig disciplinering, undervisning og 
vejledning. 

Med ordet tugt mente Herbart ikke den slags 
korporlige afstraffelser, som vi kender fra Hans Scherfigs Det for-
sømte forår, hvor Frits Helmuth i filmen af samme navn fra 1993 
spiller den sadistiske lektor Blomme, der med en hvid forbinding om 
hovedet hæver klarinetten for at tugte den stakkels unge Edvard 
Ellerstrøm. 

Nej. Herbart ønskede en undervisning, der kunne 
vejlede eleverne ind i et fællesskab, der rakte ud over skolen og ind 
i samfundet. En form for dannende samtaler, som læreren måtte in-
vitere eleverne ind i for at hjælpe dem til at forbinde det, de lærte i 
skolen, med det liv, der begyndte efter skolen. Forstår vi ’tugt’ som 
vejledning, bliver begrebet brugbart i dag, og Herbart beskriver med 
de tre ord, eller didaktiske områder, en undervisning, der ikke bare 
formidler viden, færdigheder eller kompetencer, men som bidrager 
til elevens åbne dannelsesproces. 
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Ingen kan lære i kaos

Disciplin og disciplinering er ret beset gået af 
mode inden for det pædagogiske og didaktiske fagsprog. I dag taler 
vi hellere om klasseledelse. Det lyder bedre. Egentlig er sagen dog 
ganske ligetil. Undervisning kræver ro og orden, ja disciplin – ellers 
bryder den sammen.

Ikke alt er tilladt i klasseværelset. Eleverne må 
ikke forstyrre hinanden eller læreren, de skal sidde på deres plad-
ser og komme til tiden. De skal være klar til at modtage undervis-
ning, svare ordentligt og deltage i samværet med andre. Sådan er 
det også for lærerne. De må heller ikke gøre, hvad de vil, men skal 
komme til tiden og være forberedte. Opgaver skal rettes og afleved-
res til tiden, og aftaler skal overholdes. Og i klassen skal læreren 
kunne styre slagets gang og have det store overblik. 

Disciplin handler om orden og om at underlægge 
sig en orden. Hvis alle elever bare gør, hvad de vil, eller hvis de ikke 
ved, hvor de skal være henne, hvilke pladser de skal sidde på, eller 
hvilke timer de har mandag morgen og med hvilken lærer, ja så kan 
undervisningen ikke fungere. Ingen kan lære i kaos. 

Der findes – groft sagt – to måder at disciplinere 
undervisningen på. Enten gennem ’organisation’ eller gennem ’pere-
son’. Ofte er begge i spil samtidig. 

Undervisningens logik kræver nemlig en særlig 
organisering og orden. Timen slutter og starter på et bestemt tids-
punkt, og vi bruger skoleskemaet til at få overblik over ugen og 
året. Eleverne ved, hvad der sker, og hvem der underviser i hvad. 
Undervisning er organiseret i fag og timer med bestemte lærere, 
så at alle ved, hvem der tager sig af hvad. Det kan føles helt selvs-
følgeligt, men der er faktisk en god grund til, at det er sådan, vi gør. 
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Organiseringen af skolen, skemaerne og timer-
ne skaber tryghed for alle og frisætter læringstid, fordi eleverne 
kender rutinerne og ved, hvordan undervisningen er organiseret. 
Tænk, hvis skolen var en markedsplads, hvor lærer og elever skulle 
rende rundt og selv finde hinanden. ”Hvem vil have dansk med mig i 
tredje nu?” Og ”hvem gider undervise mig i dag?” Det ville slet ikke 
fungere. Skolen er ikke en kaotisk markedsplads, hvor vi konkurre-
rer om kunder og varer. Tværtimod. Den er et organiseret system, 
som vi må respektere og værne om. Det betyder ikke, at skoler eller 
klasser ikke kan eksperimentere med forskellige organiseringer i 
løbet af skoledagen eller i længere perioder. Men at afskaffe fag og 
skoleskema permanent – det er at bringe kaos ind i skolen!

Læreren kan også disciplinere i kraft af sin pert-
son og rolle. Hun holder øje, advarer og irettesætter, når Anna eller 
Jacob kaster med papirflyvere eller er på snapchat i timen. Hun 
styrer klassen og opretholder ro og orden for at sikre, at under-
visningstiden bliver til produktiv læringstid. Læreren går forrest 
som det gode eksempel og sørger for, at alle har en plads, og alle 
bliver set. Disciplin er ikke pædagogikkens eller undervisningens 
modsætning. Det er tværtimod den, der skaber rammerne for, at 
børnene både kan trives og lære. 

Opdragende undervisning 

Børn skal opdrages hjemmefra, så lærerne i sko-
len kan undervise dem. Det udsagn hører vi med jævne mellemrum 
– særligt i medierne. Og nogle lærere ønsker det nok også sådan 
indimellem. Det er hjemmet, der opdrager, og skolen, der under-
viser. Men spørger vi Herbart, giver det ikke mening at skille de 
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to ting ad. Og han har en vigtig pointe. Lærere opdrager gennem 
undervisning, og de underviser opdragende. 

I opdragende undervisning opfordrer lærerne ele-
verne til at forbinde deres viden og færdigheder med personlige 
holdninger og stillingtagen. Ét er, hvordan sagen eller indholdet 
fremstår i sig selv. Noget andet er, hvordan eleverne selvvirksomt 
indoptager de faglige strukturer, som indholdet eller sagen rum-
mer. I den opdragende undervisning skal læreren bringe to elemen-
ter sammen. På den ene side indholdet med dets ’objektivitet’ og 
vidensstrukturer og på den anden side elevernes ’subjektivitet’, 
deres egne erfaringer og læringsproces. I den opdragende under-
visning lærer eleverne at kunne selv. 

De skal selv kunne redegøre for regnevejen i den 
matematiske problemstilling og selv kunne tolke teksten. Det ob-
jektive krav, sagen stiller, skal eleverne subjektivt gøre til deres 
egen viden. De skal selv bevæge sig fra overfladeviden til dybdegå -
ende indsigter. De skal kunne svare på, hvorfor den ene historiske 
kilde er mere troværdig end en anden. Og Anja skal selv kunne 
argumentere for sin sag i diskussionen med teksten og med klas-
sekammeraten Oscar. 

I den opdragende undervisning kobles sagens 
objek tive strukturer med elevens selvvirksomme og subjektive er-
faringer. Hvis eleverne bare gætter på, hvad læreren synes, de skal 
svare, eller blindt tilpasser sig andres mening, så lærer de ikke 
noget. Og det er ikke undervisningens hensigt. Opdragende under-
visning frisætter tværtimod elevernes selvvirksomme dømme- og 
handlekraft. 

Undervisning er skolens kerneaktivitet. Ikke læ-
ring, trivsel, udvikling, kreativitet eller digitalisering. Undervisning. 
Eleverne kommer til skolen for at møde en undervisning, de ikke 
kan møde andre steder. Lærere er uddannet til at undervise i fag og 
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med fag. Forsvinder undervisningen, forsvinder skolen og læreren. 
”Læringen lærer sig selv”, som den tyske sociolog Niklas Luhmann 
meget fint formulerede det. Læring har ikke brug for en lærer. Un-
dervisning, derimod, fungerer slet ikke uden lærere, fag og elever. 
Og i den opdragende undervisning hænger læring og undervisning 
sammen og er alligevel helt adskilte. De henviser til hinanden, men 
er vidt forskellige. 

Læring er egentlig ikke oprindeligt et pædagogisk 
begreb, men snarere et antropologisk begreb. Det hører med til vo-
res natur, at vi kan lære. Vi har en læringsnatur, sagde den franske 
filosof Jean-Jacques Rousseau i midten af 1700-tallet. Vi kan alle 
have svært ved at lære, og det kan nogle gange tage lang tid at 
lære, men vi kan ikke ikke-lære. Læring er permanent og individuel. 
Vi må altid lære selv. 

Undervisning derimod er ikke et naturbegreb, men 
et kulturbegreb. Vi underviser, for at nogen kan og skal lære. Un-
dervisning er social, fordi vi altid er sammen i undervisningen. I 
modsætning til læring kan undervisning sagtens udliciteres. Lære-
ren kan godt lade være med at komme til undervisningen og bede 
andre om at undervise for sig. Men vi kan ikke lade andre lære 
for os. Det hjælper ikke Frantz, at Esther har lært at løse anden-
gradsligninger. Derfor er undervisning – i modsætning til læring – et 
pædagogisk-didaktisk kernebegreb, fordi det er en måde at møde 
elevernes læring på. Undervisning kan ikke garantere læring, der er 
ingen direkte vej, men den kan sandsynliggøre og skabe rammer 
for, at eleverne lærer. 
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Røv-til-bænk

Klasseundervisning eller tavleundervisning er 
mange steder en lidt udskældt undervisningsform. Lidt nedsæt-
tende kalder vi den ofte ’røv-til-bænk-undervisning’. Den har ikke 
høj status. Tværtimod er det nok sådan, at de færreste lærere for 
alvor er stolte af at praktisere al for meget traditionel tavleunder-
visning. Heller ikke selvom de i dag nok især bruger et smartboard.

Ikke desto mindre viser forskning, at knap 80 % 
af undervisningen i folkeskolen netop har den karakter. En lærer, 
der fortæller ved tavlen. Det er både paradoksalt og tankevækken-
de. Den mest brugte undervisningsform i skolen er også den, som 
lærere ikke er stolte af. Det er en skam.

Tavleundervisning er nemlig grundfiguren for al-
le andre undervisningsformer, og den har en række fordele, som 
det kan være vigtigt at huske på, når samtalen drejer ind på 
 projektarbejde, gruppearbejde, flipped learning og meget andet. 
Røv-til-bænk-undervisningen har monopol, fordi alle andre undervisf-
ningsmetoder lukrerer på dens grundform. 

Og tavleundervisning er faktisk rigtig god, når 
lærere har brug for at give kollektive beskeder og skabe overblik 
og koordinere dagens indhold. Har alle hørt, at bussen til svømme-
hallen kører kl. 13.15, og ved alle, hvem de skal følges med? Her er 
røv-til-bænk-formen brugbar. Den er også brugbar, når lærere vil 
demonstrere og illustrere, hvordan en opgave skal løses, og når de 
skal forme og facilitere en fælles samtale om et emne på klassen. 
Og i mange andre sammenhænge. Og måske væsentligst så er 
tavleundervisning en måde, hvorpå læreren kan skabe fællesskab 
og styrke det faglige og sociale sammenhold, fordi alle er sammen 
om det samme under lærerens kyndige vejledning. 
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Det er klart, at traditionel tavleundervisning også 
har skyggesider. Den risikerer at passivisere eleverne, og der fin-
des talrige eksempler på, at lærere taler ned til eleverne og holder 
kedelige monologer. Den tvinger alle til at sidde stille og høre efter 
– eller dagdrømme og sms’e. Og den vanskeliggør fleksible aktivi-
tetsformer. Derfor kan den heller ikke stå alene, men må suppleres 
og varieres med andre undervisningsformer alt efter fag, emne, mål 
og hensigt. Min pointe er dog, at læreren ikke kan undvære klasse- 
eller tavleundervisning, for eksempel når han sætter timen i gang 
og forklarer, informerer og eksemplificerer. Det tror jeg, alle lærere 
har erfaringsbaseret evidens for. 

Dannelsesnøgler 

Og hvad er det så, lærere skal undervise i? Unæ-
dervisning handler ikke om at vise et under, men om at vise det, 
som ligger under. Men hvad er det undervisningen viser? Hvad er 
det for en viden, skolen giver videre til eleverne gennem undervis-
ning? Der findes så meget ’viden’ derude. Hverdagsviden, viden-
skabelig viden, falsk viden, teknologisk viden, kritisk viden, intel-
ligent viden, holistisk viden, religiøs viden, orienteringsviden eller 
dannelsesviden. Viden findes i mange udgaver og former, og det er 
vigtigt, at vi er bevidste om, hvilken viden der er skolens. Den frem-
går af paragraf 5 i Lov om folkeskolen, hvor det også bliver tydeligt, 
at skolens viden hænger tæt sammen med skolens fag: 

Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mu-
lighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervis-
ningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erken-
delses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed 
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for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem 
undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

Undervisningsfagene er hverken valgt eller opstå-
et tilfældigt – de har et bestemt formål. De skal skabe overblik og 
sammenhæng og faglig fordybelse. De skal formidle særlige erken-
delses- og arbejdsformer og dermed vise eleverne måder, hvorpå 
verden kan forstås. Undervisningen skal pege ud over fagene, og 
den skal kunne anvendes til løsning af forskellige problemstillinger.

Holder vi fast i det, kan vi med god ret sige, at fag 
er dannelsesnøgler. De låser en kompleks verden op. Fagene fører 
eleverne ind i en fælles kultur og erkendelse, og de giver eleverne 
mulighed for at tage personligt stilling til indholdet. Dannelsesnøg-
lerne låser også eleverne op. 

I folkeskoleloven er fagene inddelt i tre faggrup-
per, der dækker de humanistiske fag, naturvidenskab og æstetik. 
Den opdeling har en lang historisk udvikling bag sig. I den romerske 
antik betød ’de frie kunster’ de kundskaber, som frie mænd skulle 
besidde for at være dannede. I middelalderen blev begrebet sep-
tem artes liberales eller ’de syv frie kunstarter’ brugt til at betegne 
syv videnskabelige discipliner, som skulle indgå i middelalderens 
skoler. Heromkring kom også musikken ind som en videnskabelig 
disciplin. Senere kom også den æstetiske disciplin eller det, vi i sko-
len i dag kalder for de praktiske/musiske fag. Tilsammen danner de 
tre faggrupper eleverne ind i en større fælles sammenhæng, som 
har dybe historiske rødder. 
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Den dannende samtale 

Undervisning er mere end disciplinering og viden. 
Det er også det sted, hvor der er tid og overskud til at samtale om 
de store og små spørgsmål. Hvad skal jeg med mit liv? Og hvad er 
et godt liv? Hvordan kommer fremtiden til at se ud? Hvad skal jeg 
efter skolen? I undervisningen viser læreren ikke kun det, der ligger 
under, hun vejleder også eleverne i at tage stilling til deres eget og 
det fælles liv, der kommer efter skolen. 

Vi forbinder sjældent vejledning direkte med un-
dervisning, snarere med studievejledning eller erhvervsvejledning. 
Men undervisning har et særligt vejledningsperspektiv, når lærer 
og elever fører samtaler om det indhold, de arbejder med i timerne. 
Det er den moderne version af Herbarts tugt-begreb.

Viden forpligter, kunne man sige, og derfor må 
læreren gennem sin undervisning sørge for, at eleverne får et per-
sonligt og konkret forhold til deres viden. Det er derfor, lærere me -
get ofte opfordrer deres elever til at forholde sig nysgerrigt, åbent 
eller kritisk til et emne og komme med deres egne bud. 

I de vejledende samtaler må læreren også opfor-
dre eleverne til at tage stilling til det fælles og det offentlige liv. 
Det er ikke nok at vide, hvad de selv mener, de må også forholde 
sig til, hvordan de i fremtiden vil deltage som borgere, kommende 
forældre, kunstinteresserede eller politisk aktive. Viden forpligter 
også ud over ens egen private holdning. Vejledende samtaler hand-
ler ikke om at fortælle Gustav, Clara og Emma, hvordan verden og 
fremtiden burde se ud, men om at opfordre dem til at forholde sig 
til deres egen samtid og fremtid. 

Vejledningen retter sig ikke kun til spørgsmålet 
om, hvad eleven skal efter skolen, men også til det, eleven lærer 
i undervisningen. Fagene repræsenterer det almene, som gennem 



samtaler på klassen bliver gjort levende. I dansk læser eleverne 
alle mulige tekster og genrer, og i musik hører de alle slags musik. 
I idræt lærer eleverne for eksempel boldspil, redskabsgymnastik, 
sejlsport og måske parkour, og i kristendom hører de om alle religio-
ners guder. Men eleverne må selv tage stilling til, hvad de fremover 
vil læse, hvilken musik de vil lytte til, hvilken sport de vil dyrke, og 
hvilken gud de vil tro på. 

I skolens undervisning formidles det almene, men 
i de dannende samtaler tager eleverne personligt stilling til, hvad 
de mener et godt liv er, og hvilket fælles ansvar de har. I samtalen 
og i vejledningen står læreren ikke bedrevidende over for eleverne, 
og hun har ikke alle svar. Vejledende samtaler er vejledende, fordi 
begge parter er søgende om mulige svar. Forskellen mellem læreren 
og eleven er dog den, at læreren har flere erfaringer at trække på, 
som hun kan stille til rådighed. Men hvad det gode liv konkret er, 
har læreren heldigvis ikke monopol på. Det spørgsmål peger ud af 
skolens undervisning og ind i elevens livslange dannelsesproces. 
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63

Undervisning og 
dannelse er en 
pligt 

Ret til undervisning 

”Mennesket er den eneste skabning, der skal op-
drages”. Sådan indleder den tyske oplysningsfilosof Immanuel Kant 
sine forelæsninger over pædagogik, der udkom i 1803. Sætningen 
er interessant, fordi den understreger, hvad vi egentlig godt ved, 
men måske ofte glemmer. Opdragelse er ikke noget tilfældigt, no-
get, nogen har fundet på, men en empirisk realitet og samtidig en 
pligt til mennesket. 

Opdragelsen findes som konkret erfaring og som 
etisk fordring. Vi står som mennesker i pligten til at lade os opdra-
ge, men også til selv at opdrage. Ellers går vi til grunde – både som 
enkeltindivider og som samfund. Dyr og planter skal ikke opdrages 
og kan ikke opdrage, de er, hvad de er i kraft af deres natur. Menne-
sket derimod er den eneste skabning, der skal opdrages. 
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Tager vi Kants pædagogiske imperativ og overfø-
rer det på undervisning, så betyder det, at vi både skal undervise 
og selv modtage undervisning. Uanset om vi vil det eller ej. Menne-
sket er den eneste skabning, der skal undervises. Undervisning er 
en pligt. Punktum.

 Opdragelse, undervisning og skole er et oplys-
ningsprojekt til mennesket såvel til menneskeheden. Men et van -
skeligt projekt, ja faktisk et uoverkommeligt projekt på samme 
måde, som den politiske praksis er det. Pædagogik og politik er to 
praksisformer, der beskæftiger sig med menneskets frihed, og det 
er, hvis vi lytter til Kant, den sværeste kunst, man kan pålægge 
mennesket og menneskeheden. 

Kants oplysningsprojekt og forestillingen om, at 
undervisning er en pligt, har sat sine dybe spor i vores demokrati- 
og retsforståelse. Det kommer allerede til udtryk, da Danmark med 
skolelovene fra 1814 fastslår, at der er undervisningspligt for alle 
børn i alderen fra 7-14 år. 

I dag står der i indledningen til paragraf 76 i Dan-
marks Riges Grundlov, at: ”[a]lle børn i den undervisningspligtige 
alder har ret til fri undervisning i folkeskolen”. Det er en fantastisk 
formulering og en smuk lov, der fortæller os, at undervisning er 
gratis og for alle, og samtidig understreger, at den ikke er en privat 
sag. Undervisning er lov. 

Undervisning har et formål 

Hvad oplysningstiden og grundloven fastslår, fin-
der vi i dag udfoldet i folkeskolens formålsparagraf. Den fortæller 
tydeligt, at undervisning er en forpligtigelse til os alle og angår os 
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alle. Skolens formål er et vigtigt bidrag til elevernes dannelsespro-
ces, og paragraffen citeres derfor i sin fulde længde:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og 
færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at 
lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse 
for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil 
med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, 
fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til 
egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder 
og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være 
præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Formålsparagraffen er et politisk dokument, der 
på baggrund af demokratiske processer er vedtaget i Folketinget. 
Bag dens ordlyd gemmer sig mange af de dannelsesfilosofiske, so-
ciologiske, didaktiske tanker om undervisning og skole, som er ble-
vet tænkt og formuleret gennem en århundredelang historie. Også 
dannelse er en pligt.

Det fascinerende ved at være lærer og ved at 
undervise er, at undervisningen og skolen knytter an til hele vores 
kultur og dannelseshistorie. Og at de gør det inden for rammerne af 
et formål. Det handler derfor ikke kun om mål, vi kan styre efter og 
opnå, men om et langt større perspektiv på undervisning og selve 
det at undervise. Der er et højere formål med undervisningen. Net-
op derfor er undervisningspligt en uvurderlig værdi for det danske 
folkestyre og slet ikke nogen selvfølge. 

Andre lande, som for eksempel Tyskland, hvor jeg 
selv har gået i skole, har ikke undervisnings- men skolepligt, og 
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det er noget helt andet. Her bliver spørgsmålet om, hvordan for-
holdet mellem skole, undervisning og stat reguleres, nemlig langt 
mere prekært. Når staten ejer skolen, og der er skolepligt, kommer 
staten meget tæt på familien og borgerne. Hvem ejer børnene, og 
hvem har ansvaret for deres skolegang og undervisning. Forældre-
ne eller staten? Og hvad gør de forældre, som holdningsmæssigt 
og værdimæssigt ikke er enige med staten? 

I Danmark er det kommunen, der har pligt til at 
sikre ethvert barn fri adgang til folkeskolen, og samtidig er det 
skolebestyrelsen med dens forældrerepræsentanter, der har an-
svaret for skolen. Her har forældrene langt mere at bestemme end 
staten. Heldigvis. Skole-hjem-samarbejdet er en bærende søjle for 
hele skolens undervisning.

Men forældre har også retten til selv at oprette 
og drive en ’fri skole’, hvis den lokale folkeskole af for eksempel re-
ligiøse, politiske eller værdimæssige grunde ikke stemmer overens 
med deres egen overbevisning. Der findes nemlig ikke én stats-
given måde at drive skole på. Men – og det er vigtigt – uanset 
hvad vi ønsker, at vores børn skal lære, og hvilke værdier de skal 
møde, så er de garanteret en undervisning, der kan stå mål med 
folkeskoleloven. På den måde sikrer staten, at børnene får den frie 
undervisning, de har ret og pligt til. 

Undervisningens etik 

Undervisning forpligter både forældre, politikere, 
ledere, lærere og elever. På den ene side er eleven forpligtet til at 
modtage undervisning, og på den anden side er de voksne – dvs. 
lærerne – forpligtet til at undervise. 
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I den pligt ligger ikke kun et retsligt eller demo-
kratisk ansvar, men også en etisk fordring. Når undervisning er en 
pligt, der har dannende betydning, rejser det etiske perspektiver. 
Den tyske pædagogiske filosof Klaus Prange taler i den forbindelse 
om pædagogikkens etik. Pædagogik og dermed også undervisning 
har en egen etik, der så at sige er bygget ind i lærerens undervis-
ningspraksis. 

Når det drejer sig om det etiske aspekt i pæda-
gogikken eller undervisningen, er vi tilbøjelige til at gribe til de sto-
re etiske tænkere og traditioner. Aristoteles’ dydsetik, Løgstrups 
fænomenologiske etik eller Kants pligtetik. Klaus Prange derimod 
spørger, om der ikke også ligger en pædagogisk begrundet etisk 
fordring til læreren i undervisningen? Når vi handler pædagogisk, 
står vi altid med et etisk ansvar. 

Lærere handler pædagogisk, når de i deres unr-
dervisning viser eleverne det, de endnu ikke kan, og hjælper dem 
med at lære det, så de får lyst til at gøre det selv eller til at lære 
fra sig: Før undervisningen kunne eleverne ikke skrive, nu kan de 
skrive og også vise andre, hvordan de gør. Før kunne eleverne ikke 
fortolke tekster, nu kan de fortolke og også forklare, hvordan for-
tolkningen kan bruges og misbruges. Før kendte eleverne ikke til 
historiens gang, men nu kan de orientere sig i historiens epoker og 
forstå, at de selv er en del af historien. Alle fag har deres eksem-
pler på, hvordan undervisning kan åbne nye verdner for eleverne 
og samtidig gøre dem mere frie og ansvarlige – også i livet efter 
skolen.

 Forstår vi med Prange undervisning som en 
bevægelse fra ikke-at-kunne til at-kunne, følger der også en særlig 
etik. Den består i, at læreren skal tale sandt og forståeligt, udfordre 
eleverne og sørge for, at det, eleverne lærer, kan føre dem videre i 
deres lærings- og dannelsesproces. 
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Den første etiske fordring retter sig til undervis-
ningens sagsforhold. Læreren skal tale tydeligt, så hun er til at for-
stå, og det, hun underviser i, skal være sagligt og sandt. Læreren 
må ikke undervise i ’løgn og latin’ eller tale sort. 

Det andet etiske krav handler om undervisnin-
gens sociale forhold. Eleven skal kunne magte og honorere kra-
vene i samspil med kammerater og med læreren. Det nytter ikke 
noget at stille urimelige krav eller slet ingen krav. Marie og David 
skal kunne overskue det, læreren præsenterer dem for – det er 
forudsætningen for, at de kan indgå i et fagligt fællesskab med 
deres kammerater. 

Den sidste og tredje etiske fordring til undervis-
ningen er rettet mod personforholdet. Fordi undervisningen skal 
føre eleverne videre i deres personlige dannelsesproces, skal fage-
ne også række ud over deres egen snævre faglighed. De skal brin-
ges i spil i forhold til andre fagligheder og perspektiver. Matema-
tikkens logikker skal mødes med noderne i musikken, og fysikkens 
love skal give nye perspektiver til religionernes gudsopfattelser. 
Undervisning må ikke isolere eleven, men tværtimod udvide hans 
eller hendes erkendelse og interesse på en mangfoldig måde. Viden 
er ikke privat, den knytter an til en offentlig og fælles samtale. 

Pranges tre etiske fordringer – forholdet til sa-
gen, det sociale og det personlige – er en etik, der ikke kommer 
udefra. Han har ikke lånt den fra andre etiske traditioner og teorier, 
den ligger i undervisningen selv. 

En mand vågner

En mand vågner efter at have været frosset ned 
i mere end 200 år. Han farer forvildet og bange rundt, fordi han 
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ikke kan forstå noget som helst. Han kan ikke tale sproget, kan ikke 
genkende arkitekturen, moden og de sociale medier. Han ved ikke, 
hvad en e-mail er og kan ikke tage bussen eller bilen. Han er totalt 
fremmed i verden og løber forvirret rundt. Lige indtil han løber ind 
i en skole. Så slapper han fuldstændig af og falder til ro. Her er et 
klasseværelse med tavle, borde og stole. Her undervises. Nu for-
står han verden lidt igen.

Fortællingen stammer fra den tyske professor i 
pædagogik Roland Reichenbach, der i sin bog Für die Schule lernen 
wir kalder den for ’sleeper-argumentet’. Er det en kritik af skolens 
undervisning, fordi den er så kedsommelig og uforandret? Er det 
en ros til skolens undervisning, fordi den netop er konstant over 
tid? Verden forandrer sig i rivende hast, mens skolens undervis-
ning forbliver den sammen. Er det godt eller skidt? Eller handler 
fortællingen måske om, at det, der genkendes i undervisningen, er 
undervisningen selv?

Når vores optøede mand fra fortiden kan genken-
de skolen, men ikke alt det andet, så er det, fordi han genkender 
undervisningen som en pædagogisk praksis, der har eksisteret i 
århundreder. Vi underviser, så børn kan lære at finde sig til rette i 
en kompleks verden og fremtid. Det gør vi i dag, det gjorde vi for 
200 år, ja endda for 2000 år siden. Undervisning og dannelse hører 
sammen. 

Vi underviser, fordi livet eller samfundet ikke i sig 
selv gør det, og vi underviser, fordi det er en nødvendighed og et 
etisk ansvar. Her ligger skolens og undervisningens pædagogiske 
mening. Det betyder ikke, at skolen er uforanderlig, eller at under-
visningen altid skal være den samme. Tværtimod forandrer fag, 
viden og faglighed sig løbende. 

Vi står i dag og i fremtiden over for helt andre 
spørgsmål og udfordringer, end vi gjorde tidligere. Globalisering, di-



gitalisering og den medfølgende eksplosion af viden har rejst nye 
spørgsmål, som fordrer nye kompetencer for det 21. århundrede. 
Dem må skolen og skolens undervisning finde svar på. 

Verden og undervisningen forandrer sig løbende, 
men selvfølgelig ikke i den samme hastighed. Heldigvis. Tænk blot 
på, hvordan undervisningen ville se ud, hvis den forandrede sig fra 
time til time og med samme hastighed som produkter på markedet 
eller den digitale teknologi. Skolens undervisning har sin egen tid 
og kræver sin egen tid, men det gør den ikke tidløs eller statisk. 

 Uanset forandringer og livslang dannelse, så skal 
verden vises undervisende, så elever kan lære at begå sig i den og 
være hjemme i den. Derfor hører undervisning og dannelse sam-
men, og derfor er undervisning en pligt til det enkelte menneske. 
Uden undervisning ville dannelsen få det svært. Det er i under-
visningen, vi forstår, hvordan verden hænger sammen, og hvilket 
ansvar vi selv har. Og når dannelse handler om, at børn skal blive 
socialt forankrede og forankrede i verden med alle dens muligheder 
og udfordringer, så er undervisningen den nødvendige og paradok-
sale omvej. 
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