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Skolen og dens teori 



o Hvad er skolen? (Skolens idé eller ideal)

o Forskning uden skole?

- skolehistorie

- uddannelses forskning

o Hvad konstituerer skolen som skole?

- livet

- funktionen 

- dannelsen   
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Skolen og livet
- hvilken skole har livet brug for? 



o Hvad er ”livet”? (historie, fremtiden, poesien, vækst)

o Barndommen vs. skolen 

o Skolen er naturlig liv vs kunstig liv

o Forskningen er problemet 

– den universelle vekselvirkning

o Forskningen er løsningen 

– den universelle metode
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Skolens natur
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Aristoteles: 
De, der lever sammen, må også gå i 
skole sammen.

Grundtvig: 
Vi lærer for livet og ikke for skolen. 

Dewey: 
Skolen er livet (embryonic society).



Skolen og funktionen
- hvilken skole har samfundet brug for?



o Hvad stabiliserer et moderne samfund? 
- forholdet mellem politik – økonomi - kultur

o Universel inklusion og social selektion

o Allokationsproblemet: 
- det ulige, lige og ulige 

o Fra dannelse/viden til læring 

o Empirisk forskning som styring og effekt
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Det ”sociale” problem

Parsons:
Skolen er latent struktur-vedligeholdelse

Fend:
Skolen er planlagt og kontrolleret 
socialisation  

Luhmann: 
Skolen er system og organisation 
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Skolen og dannelsen

- Hvilken skole har barnets dannelses-
proces brug for? 



o Er skolen pædagogisk? 

o Bruddet mellem at leve og at lære

o Skolen danner gennem det ”almene” 

o ”Fag” er skole- og undervisnings-fag
(selvet – verden) 

o Almen- og fagdidaktisk forskning og dannelsesteori
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Er skolen pædagogisk?
Herbart: 
Pædagogisk kritik af skolen   

Klafki:
Skolen danner alment (indhold, evner, alle) 

Benner: 
Skolen udvider elevens fortolknings- og 
deltagelses kompetence
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Skolen og livet Skolen og funktionen Skolen og dannelsen

Skolen Natur System/ organisation  Pædagogisk institution 

Undervisning

Fag 

Vekselvirkning gennem dialog

Vinduer til verden

Allokere gennem præstation 

Veje til fremtiden

Vise det barnet ikke ser 

Dannelsesakser

Dannelse Vækst Socialisering Myndighed og deltagelse 

Forskning Ontologisk empiri 
Fænomenologisk-historisk/ 
Universel metode 

Teori og praksis

Realistisk empiri
Empirisk uddannelsesforskning
Effekt og kontrol

Empiri og praksis

Eksperimentel empiri 
Almen- fagdidaktik og 
dannelsesteori

Teori, empiri og praksis
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DLF - Folkeskoleideal



9 områder  
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Folkeskolens 
dannelse og 

pædagogiske 
mening 

Skoleliv og 
barndom

Demokratisk 
deltagelse 

Skolens viden 
og faglighed

Verdensborgers
kab og globalt

udsyn

Fællesskab og
kultur 

Forskellighed og 
overgang 

Profession og 
samarbejde

Et mangfoldigt 
undervisningsbe

greb

Social lighed
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