Undervisning er dannelse
Der er kamp om skolen, mener Alexander von Oettingen. Og
kampen handler ikke kun om lærernes arbejdstid og ressourcer,
men om noget meget mere grundlæggende: undervisningen.
Med det aktuelle fokus på læringsmål, ny teknologi og alternative læringsmiljøer er det blevet uklart, hvorfor børn skal gå til
undervisning. De kan jo lære overalt – hele tiden. Der er risiko
for, at skolens undervisning mister sin kraft.
I Undervisning er dannelse viser Alexander von Oettingen, hvorfor skolens undervisning er helt central. Også i dag. I undervisningen lærer børn nemlig at tage stilling og finde deres egne
svar. Derfor kan vi ikke nøjes med at tale om mål og læring, men
må i stedet tale om, hvordan børn lærer det, der er nyttigt og
vigtigt. Og som samtidig gør dem fagligt dygtige. Undervisning
er skolens kerneopgave og dens vigtigste dannelsesbidrag.
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Alexander von Oettingen siger:
”Giv lærerne og skolen undervisningen tilbage! Lærerne er
undervisere, og undervisning er kernen i deres arbejde – ikke
læring, inklusion, medborgerskab eller alt mulig andet. I undervisningen gør lærerne verden synlig for eleverne og bidrager til
deres dannelsesproces.”
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