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bidrag til udvikling af pædagogisk tænkning og forskning i Norge og Danmark er iøjnefaldende og

omfattende.

Hans vedholdende engagement, samfundskritiske og selvkritiske opmærksomhed, alsidighed og grundighed
har kvalificeret - og kan stadig gøre det - den danske uddannelsesdiskussion på alle niveauer i

uddannelsessystemet. Dale leverer analyser, kategorier og bud på løsninger, som fører til både ny indsigt, nye
diskussionsoplæg og velovervejede nye handlemuligheder.

Denne bog er en dansk introduktion til Dales norske udgivelser fra 1999 til 2011 - bøger, der ikke foreligger i
dansk oversættelse. I indledningen præsenteres Dales teoretiske pointer og forskning med fokus på de temaer

og problemstillinger, hvor Dale i særlig grad kan spejle og inspirere dansk pædagogisk tænkning.

Bogen består herefter af en indføring i ti af Dales bøger, som er samlet under tre hovedoverskrifter:
´Skolereformer i kundskabssamfundet´, ´Fællesskolen - fra reproduktion af social ulighed til skolefaglig

læring for alle´ og ´Uddannelsesvidenskab og pædagogik´.

Bogen henvender sig til alle med ansvar for og interesse i uddannelsespolitik, pædagogisk forskning,
pædagogisk teori og pædagogisk praksis. Håbet er, at denne introducerende bog vil tilskynde læseren til at

opsøge de norske udgivelser, som fortjener at blive læst i deres helhed. 
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