Pressemeddelelse
Den gode dialog giver bedre læring
Dialog og dannelse er en bog om samtalens betydning for god
undervisning. Tesen er, at dialog er dannelse i praksis, og at dan
nelsesprocesser i undervisningen hænger tæt sammen med kvali
teten af den dialog, der finder sted.
Det er gennem dialog med andre, vi lærer at forholde os til os selv og vores omverden. I
mere konkret forstand får vi mulighed for ikke bare at lære om verden, men også at tilegne
os vigtige demokratiske kompetencer, både i forhold til det store samfund og i forhold til de
nære fællesskaber.
Undervisning er på mange måder lig med kommunikation, og læreres og elevers evne til at
benytte de dialogiske muligheder i samværet er afgørende for gode læreprocesser.
Dialog og dannelse viser gennem teori og cases fra danske ungdomsuddannelser, hvordan
man kan arbejde med dialogisk undervisning som lærer, og hvad eleverne får ud af denne
tilgang.
Bogens første kapitler rummer principielle diskussioner, teoretiske perspektiver samt
undersøgelser af didaktiske modeller og typiske problemstillinger. Herefter rettes blikket
mod en række konkrete undervisningsforløb, hvor lærere eksperimenterer med dialogisk
undervisning inden for en aktionsforskningsramme. Bogen afrundes med et kapitel
om byggesten til dialogisk undervisning, der samler hovedpointerne fra de teoretiske
henholdsvis empiriske kapitler.
Steen Beck er mag.art. i litteraturvidenskab og lektor, ph.d. ved Institut for Kulturviden
skaber, Syddansk Universitet. Han forsker i læringsteori samt didaktik og læreprocesser i
gymnasiet og har i mange år beskæftiget sig med pædagogikum, først som underviser og
siden som forsker.
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– samtalens kunst i undervisning
og faglige processer
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