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Skolens	  formål	  
-‐	  kompetenceudvikling	  eller	  tilværelsesoplysning?	  

Af	  Niels	  Jakob	  Pasgaard,	  Cand.pæd.phil.	  

Indledning	  
I	  denne	  artikel	  præsenteres	  en	  pædagogisk-‐filosofisk	  kritik	  af	  kompetencebaseringen	  af	  vores	  
fælles	  skole.	  Kritikken	  funderes	  i	  en	  indledende	  definition	  af	  kompetencebegrebet,	  og	  baserer	  
sig	  på	  en	  analyse	  af	  kompetencetilgangens	  betydning	  for	  undervisningens	  indhold	  og	  mål,	  
dens	  betydning	  for	  skolens	  alment	  dannende	  opgave,	  og	  dens	  betydning	  for	  det	  menneskesyn	  
skolen	  bygger	  på.	  I	  forlængelse	  af	  kritikken	  gives	  der	  bud	  på	  et	  alternativt	  grundlag	  at	  holde	  
skole	  på.	  

Kompetencebegrebet	  
Begrebet	  kompetence	  defineres	  i	  OECDs	  DeSeCo	  projekt	  således:	  "A	  competency	  is	  more	  than	  
just	  knowledge	  and	  skills.	  It	  involves	  the	  ability	  to	  meet	  complex	  demands,	  by	  drawing	  on	  and	  
mobilising	  psychosocial	  resources	  (including	  skills	  and	  attitudes)	  in	  a	  particular	  context."	  
(DeSeCo	  2005).	  
	  
Tanken	  om,	  at	  kompetencer	  udgøres	  af	  evnen	  til	  at	  anvende	  viden,	  færdigheder	  og	  holdninger	  i	  
konkrete	  situationer,	  kan	  man	  genfinde	  i	  mange	  forskellige	  forståelser	  af	  kompetencebegrebet	  
indenfor	  dansk	  forskning	  der	  knytter	  sig	  til	  pædagogik	  og	  didaktik.	  Per	  Schultz	  Jørgensen	  har	  
således	  defineret	  kompetence	  på	  denne	  måde:	  	  
	  
”…Kompetence	  er	  noget,	  man	  har,	  når	  man	  ved	  noget	  -‐	  og	  gør	  noget,	  der	  lever	  op	  til	  situationens	  
krav.	  Derfor	  er	  kompetence	  klart	  noget,	  der	  omfatter	  både	  færdigheder	  og	  anvendelsen	  af	  dem	  i	  
en	  social	  situation.	  Og	  vel	  at	  mærke	  som	  en	  personlig	  handling,	  der	  af	  omgivelserne	  opleves	  som	  
kompetent.”	  (Schultz	  Jørgensen,	  2001).	  
	  
For	  Schultz	  Jørgensen	  er	  det	  altså	  omgivelserne,	  eller	  den	  sociale	  kontekst/samfundet,	  som	  
Schultz	  Jørgensen	  også	  nævner,	  der	  vurderer	  om	  et	  individs	  viden	  og	  færdigheder	  har	  værdi	  –	  
alene	  ud	  fra	  en	  præmis	  om,	  at	  de	  skal	  kunne	  omsættes	  i	  en	  for	  samfundet	  kompetent	  
handling.	  
	  
Også	  Jeppe	  Bundsgaard	  tager	  afsæt	  i	  en	  forståelse	  af	  kompetencebegrebet,	  der	  knytter	  sig	  til	  
den	  konkrete	  anvendelse	  af	  viden	  og	  færdigheder;	  ”Kompetence	  er	  at	  vide	  hvad	  der	  skal	  til	  og	  
kunne	  håndtere	  udfordringerne	  i	  en	  given	  situation,	  såvel	  kropsligt,	  som	  kognitivt	  og	  
følelsesmæssigt	  –	  og	  at	  ville	  håndtere	  disse	  udfordringer	  (dvs.	  at	  have	  kræfter	  til	  det	  (energi),	  
synes	  det	  er	  væsentligt	  (motivation)	  og	  godt	  (etik)).”	  (Bundsgaard	  m.fl.	  2009,	  s.	  13).	  
	  
Bundsgaard	  beskriver	  endvidere,	  med	  afsæt	  i	  DeSeCo,	  at	  kompetencer	  kan	  være	  ’potentielle’.	  
Det	  vil	  sige,	  at	  man	  kan	  besidde	  en	  kompetence	  uden	  at	  anvende	  den	  –	  den	  vil	  dog	  først	  vise	  
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sig,	  når	  den	  bringes	  i	  anvendelse	  i	  en	  konkret	  situation	  (Bundsgaard	  2006).	  Dette	  giver	  iflg.	  
Bundsgaard	  mulighed	  for	  at	  opøve	  kompetencer	  i	  skolen,	  som	  først	  skal	  bringes	  i	  anvendelse	  
mange	  år	  senere	  –	  i	  elevernes	  voksenliv.	  
	  
Karsten	  Schnack	  har	  også	  benyttet	  sig	  af	  kompetencebegrebet	  i	  sit	  bud	  på	  en	  politisk	  og	  
demokratisk	  dannelsesforståelse.	  Han	  opererer	  med	  begrebet	  handlekompetence,	  som	  han	  
knytter	  til	  den	  demokratiske	  dannelse.	  Han	  forstår	  dannelse	  som	  deltagelse,	  og	  forholdet	  
mellem	  individets	  intentioner	  og	  dets	  ydre	  handlinger	  bliver	  centralt	  (Schnack	  1998).	  Også	  i	  
Schnacks	  begreb	  om	  handlekompetence	  er	  der	  altså	  tale	  om	  en	  brug	  af	  begrebet	  kompetence	  
der	  lader	  viden,	  færdigheder	  og	  holdninger	  vurdere	  ved	  deres	  omsætning	  i	  ydre	  handlinger	  –	  
her	  eksemplificeret	  ved	  evnen	  til	  demokratisk	  deltagelse.	  	  
	  
Samlet	  kan	  det,	  med	  afsæt	  i	  ovennævnte	  forståelser	  af	  kompetencebegrebet	  bestemmes,	  at	  en	  
kompetence	  ikke	  kun	  er	  viden	  og	  færdigheder,	  men	  skal	  forstås	  som	  evnen	  og	  viljen	  til	  at	  
bringe	  viden,	  færdigheder	  og	  holdninger	  i	  spil	  for	  at	  imødegå	  de	  komplekse	  krav	  og	  udfordringer	  
man	  møder	  i	  sociale	  situationer,	  på	  en	  måde,	  der	  af	  omgivelserne	  opfattes	  som	  kompetent.	  

Kritik	  af	  den	  kompetencebaserede	  læringsmålsdidaktik	  
I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  med	  afsæt	  i	  ovenstående	  forståelser	  af	  kompetencebegrebet	  opridse	  en	  
kritik	  af	  dets	  brug	  indenfor	  pædagogik	  og	  didaktik.	  Jeg	  vil	  særligt	  fokusere	  på	  dets	  anvendelse	  
indenfor	  læringsmålsdidaktikken1,	  som	  gennem	  de	  senere	  år	  er	  kommet	  til	  at	  dominere	  
forskningen	  og	  det	  politiske	  niveau	  omkring	  både	  folkeskole,	  ungdomsuddannelser	  og	  de	  
videregående	  uddannelser,	  med	  dens	  krav	  om	  fokus	  på	  læring	  frem	  for	  undervisning	  og	  med	  
dens	  idealer	  om	  klare	  og	  synlige	  mål	  for	  elevernes	  læring.	  
	  
De	  forskellige	  dele	  af	  kritikken	  er	  indbyrdes	  forbundne,	  men	  for	  læsbarhedens	  skyld	  er	  
kritikken	  delt	  op	  i	  fire	  afsnit.	  Afsnittene	  omhandler	  kompetencetilgangens	  kriterier	  for	  
udvælgelse	  af	  undervisningens	  indhold,	  kompetencetilgangen	  som	  afsæt	  for	  opstilling	  af	  
undervisningens	  mål,	  kompetencetilgangens	  betydning	  for	  undervisningens	  alment	  dannende	  
opgave	  samt	  kompetencetilgangens	  menneskesyn.	  
	  

Kritik	  1:	  Undervisningens	  indhold	  
Med	  afsæt	  i	  kompetencetilgangen	  må	  undervisningens	  indhold	  og	  aktiviteter	  udvælges	  med	  
afsæt	  i	  de	  udfordringer	  eleverne	  skal	  møde	  i	  skolen,	  og	  de	  udfordringer	  de	  kan	  forventes	  at	  
møde	  senere	  i	  livet.	  Bundsgaard	  formulerer	  det	  således;	  	  
	  
”Dannelsesindholdet	  kan	  derved	  bestemmes	  ud	  fra	  hvilke	  udfordringer	  vi	  møder	  og	  kan	  
forventes	  at	  møde	  i	  nutidens	  og	  fremtidens	  liv	  som	  personer,	  borgere,	  arbejdere,	  æstetisk	  
nydende	  og	  som	  forbrugere.”	  (Bundsgaard,	  2009).	  
	  
Bundsgaard	  kalder	  på	  sociologiske	  studier	  som	  grundlag	  for	  at	  beskrive	  en	  række	  prototypiske	  
situationer,	  som	  eleverne	  kan	  forventes	  at	  møde	  i	  deres	  liv,	  og	  det	  er	  disse	  sociologiske	  studier	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Læringsmålsdidaktikken	  tager	  sit	  afsæt	  i	  en	  behavioristisk	  forståelse	  af	  læring,	  og	  har	  fastsættelsen	  af	  mål	  for	  elevernes	  læring	  som	  sit	  
primære	  og	  stort	  set	  eneste	  tema.	  Den	  knytter	  sig	  til	  en	  amerikansk	  curriculum-‐tradition	  (Keiding	  2013).	  
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og	  prototypiske	  situationer,	  han	  vil	  lægge	  til	  grund	  for	  at	  udvælge	  undervisningens	  indhold	  i	  
de	  enkelte	  fag	  (Bundsgaard	  2011).	  	  
	  
Sociologiens	  deskriptive	  metoder	  lægges	  altså	  til	  grund	  for	  udvælgelse	  af	  undervisningens	  
indhold,	  og	  det	  betyder	  at	  pædagogikkens	  normative	  karakter	  undermineres.	  Læreren	  
fratages	  så	  at	  sige	  sin	  mulighed	  for	  at	  vælge	  det	  indhold	  ud,	  som	  han	  mener	  er	  vigtigt	  –	  i	  
stedet	  må	  han	  tage	  afsæt	  i	  sociologernes	  beskrivelser	  af	  hvilke	  situationer	  eleverne	  vil	  møde	  i	  
deres	  liv,	  og	  klæde	  dem	  på	  til	  at	  handle	  på	  en	  måde,	  der	  af	  samfundet	  opleves	  som	  kompetent,	  
i	  disse	  situationer.	  I	  stedet	  for	  lærerens	  åbne	  normativitet	  sættes	  sociologernes	  deskriptive	  
gætværk,	  som	  på	  sin	  vis	  også	  er	  normativt,	  men	  som	  blot	  ikke	  i	  samme	  omfang	  vedkender	  sig	  
normativiteten.	  	  
	  
Man	  kan	  naturligvis	  argumentere	  for,	  at	  selve	  udvælgelsen	  af	  nøgleudfordringer	  på	  baggrund	  
af	  de	  sociologiske	  analyser	  kan	  ses	  som	  en	  normativ	  proces.	  Det	  ændrer	  dog	  ikke	  på,	  at	  
undervisningens	  indhold	  i	  en	  kompetencetilgang	  alene	  udvælges	  med	  afsæt	  i	  omgivelsernes	  
(det	  eksisterende	  samfunds)	  forestillinger	  om,	  hvilke	  udfordringer	  eleverne	  vil	  møde	  gennem	  
deres	  liv.	  Der	  gives	  i	  en	  sådan	  forståelse	  ikke	  rum	  for	  lærerens	  eller	  elevens	  perspektiv	  på	  den	  
fælles	  verden,	  men	  kun	  for	  arbejdet	  med	  at	  opnå	  viden	  og	  færdigheder	  der	  kan	  svare	  på	  de	  
udfordringer,	  som	  det	  eksisterende	  samfund	  forestiller	  sig,	  at	  eleven	  vil	  møde	  i	  sit	  liv.	  Elevens	  
fremtidige	  liv	  reduceres	  til,	  hvad	  man	  i	  dag	  kan	  forestille	  sig	  det	  vil	  være.	  
	  
Dermed	  gøres	  undervisningen	  gennem	  brugen	  af	  kompetencebegrebet	  til	  ren	  socialisering;	  
eleven	  skal	  kompetenceudvikles	  til	  at	  kunne	  leve	  det	  liv	  samfundet	  tror	  han	  vil	  komme	  til	  at	  
leve.	  Dermed	  mister	  læreren	  og	  eleverne	  muligheden	  for	  at	  frigøre	  sig	  af	  de	  dominerende	  
idealer	  for	  samfundets	  udvikling,	  og	  skolen	  har	  mistet	  sin	  betydning	  som	  det	  frie	  rum,	  hvori	  
samfundet	  skabes	  på	  ny.	  
	  

Kritik	  2:	  Undervisningens	  mål	  
Til	  kritikken	  af	  kompetencetilgangens	  betydning	  for	  udvælgelsen	  af	  undervisningens	  indhold	  
knytter	  sig	  også	  kritikken	  af	  kompetencetilgangens	  kobling	  til	  læringsmålsdidaktikken.	  Som	  
det	  blev	  vist	  ovenfor,	  retter	  en	  kompetence	  sig	  mod	  løsning	  af	  de	  udfordringer	  som	  det	  
eksisterende	  samfund	  vurderer,	  at	  det	  er	  relevant	  for	  skolens	  elever	  at	  kunne	  løse	  –	  nu	  og	  i	  
fremtiden.	  Udvælgelsen	  af	  de	  nøgleudfordringer	  eller	  prototypiske	  situationer,	  der	  skal	  fylde	  i	  
skolens	  målfastsættelse,	  må	  altså	  basere	  sig	  på	  sociologiske	  studier	  (Bundsgaard	  2009).	  
	  
Undervisningens	  mål	  fastsættes	  dermed	  med	  afsæt	  i	  nutidens	  kriterier	  og	  forestillinger	  om	  
fremtidens	  udfordringer.	  Det	  betyder	  at	  kompetencerne,	  selvom	  de	  har	  til	  hensigt	  at	  pege	  frem	  
i	  tiden	  (Bundsgaard	  hævder	  med	  afsæt	  i	  Østerud	  at	  kompetencebegrebet	  knytter	  sig	  til	  
Deweys	  idé	  om	  det	  progressive	  samfund	  (Bundsgaard	  2011)),	  i	  realiteten	  retter	  sig	  mod	  
fortidens	  forestillinger	  om	  fremtidens	  udfordringer.	  Et	  eksempel	  kunne	  være,	  at	  nutidens	  
samfund	  ser	  islamistisk	  terrorisme	  som	  en	  af	  de	  udfordringer	  eleverne	  også	  vil	  møde	  i	  deres	  
voksenliv.	  Et	  af	  skolens	  mål	  bliver	  derfor	  at	  klæde	  eleverne	  på	  til	  at	  håndtere	  denne	  
udfordring,	  og	  man	  videregiver	  det	  eksisterende	  samfunds	  viden	  om	  islam	  og	  islamisme	  til	  
eleverne,	  ligesom	  man	  opøver	  deres	  færdigheder	  i	  at	  håndtere	  terrorisme.	  Problemet	  med	  
denne	  tilgang	  er,	  at	  vi	  som	  samfund	  i	  dag	  ikke	  véd,	  om	  islamistisk	  terror	  er	  en	  udfordring	  om	  
20	  år,	  ligesom	  vi	  ikke	  ved	  om	  det	  er	  en	  anden	  viden	  og	  andre	  færdigheder	  end	  dem	  vi	  som	  



	   4	  

samfund	  har	  i	  dag,	  der	  skal	  til	  for	  at	  løse	  en	  sådan	  udfordring	  på	  lang	  sigt.	  Om	  20	  år	  vil	  
eleverne	  derfor	  have	  kompetence	  til	  at	  håndtere	  en	  udfordring	  som	  samfundet	  for	  20	  år	  siden	  
troede	  ville	  være	  central	  i	  deres	  liv,	  og	  de	  vil	  have	  viden	  og	  færdigheder	  som	  gør	  dem	  i	  stand	  
til	  at	  løse	  udfordringen	  på	  samme	  måde,	  som	  samfundet	  af	  i	  dag	  mener	  den	  skal	  løses.	  
Kompetencerne	  og	  de	  dertil	  hørende	  videns-‐	  og	  færdighedsmål	  peger	  dermed	  bagud	  i	  tid,	  og	  
ikke	  fremad,	  som	  man	  ellers	  ville	  tro.	  Særligt	  ideen	  om	  de	  ’potentielle’	  kompetencer,	  er	  
udfordret	  af	  dette	  forhold.	  
	  
Når	  ethvert	  læringsmål	  for	  undervisningen	  er	  knyttet	  til	  samfundets	  eksisterende	  viden	  og	  til	  
de	  færdigheder	  som	  samfundet	  vurderer	  er	  relevante	  for	  eleverne,	  bliver	  de	  kundskaber	  og	  
færdigheder,	  som	  ikke	  er	  direkte	  rettet	  mod	  en	  kompetence	  irrelevante,	  og	  skolens	  
kompetencebaserede	  læringsmål	  medvirker	  dermed	  til	  at	  begrænse	  muligheden	  for	  at	  
udvikle	  ny	  viden	  og	  nye	  færdigheder.	  Således	  er	  kompetenceudvikling	  nærmere	  at	  forstå	  som	  
kompetencefastholdelse	  –	  kompetencetilgangen	  giver	  ikke	  fremtidens	  samfund	  mulighed	  for	  
at	  genskabe,	  overskride	  og	  udvikle	  den	  viden	  og	  de	  færdigheder	  samfundet	  besidder	  i	  dag.	  I	  
stedet	  reproduceres	  det	  eksisterende	  samfunds	  kompetencer.	  Deweys	  idealer	  om	  samfundet	  
som	  progressivt	  gøres	  til	  skamme	  med	  kompetencemålene,	  og	  det	  utilsigtede	  udkomme	  af	  de	  
kompetencebaserede	  læringsmål	  bliver	  et	  regressivt	  samfund.	  
	  

Kritik	  3:	  Den	  almene	  dannelse	  
Med	  kompetencetilgangen	  får	  den	  enkeltes	  viden	  og	  færdigheder	  først	  værdi,	  når	  de	  
omsættes	  i	  kompetente	  svar	  på	  ydre	  krav	  og	  udfordringer	  –	  og	  det	  er	  omgivelserne	  der	  
vurderer,	  om	  den	  enkeltes	  anvendelse	  af	  viden	  og	  færdigheder	  er	  kompetent.	  Herved	  gøres	  
dannelsen	  til	  et	  spørgsmål	  om	  at	  ’kunne	  noget’,	  der	  af	  samfundet	  anses	  som	  værdifuldt.	  
Problemet	  med	  den	  opfattelse	  er,	  at	  den	  udelukkende	  har	  blik	  for	  dannelsens	  socialiserende	  
dimension.	  Den	  enkeltes	  frigørelse	  fra	  og	  overskridelse	  af	  fællesskabets	  dogmer	  og	  vaner	  er	  
aldeles	  fraværende.	  Dannelsen	  bør	  ganske	  vist	  også	  indeholde	  en	  socialiserende	  dimension,	  
men	  når	  socialiseringen	  til	  bestemte	  ’kompetente’	  måder	  at	  løse	  udfordringer	  på	  gøres	  til	  
grundlaget	  for	  at	  vælge	  hvad	  skolens	  elever	  skal	  lære,	  levnes	  der	  ikke	  rum	  for	  læring	  af	  
kundskaber	  og	  færdigheder,	  der	  kan	  hjælpe	  den	  enkelte	  med	  at	  kritisere	  og	  udvikle	  det	  
bestående	  fællesskabs	  værdisættelse	  af	  handlinger.	  
	  
Bundsgaard	  formulerer	  skolens	  formål	  således:	  	  
	  
Hvis	  formålet	  med	  skolen	  og	  ungdomsuddannelserne	  er	  at	  uddanne	  til	  at	  kunne	  begå	  sig,	  dvs.	  
honorere	  kravene	  i	  situationer	  samt	  at	  diskutere	  grundlaget	  og	  deltage	  i	  forandringer	  af	  dette,	  
så	  må	  målbeskrivelser	  også	  formuleres	  i	  et	  sprog	  der	  lægger	  vægten	  på	  at	  kunne	  noget	  i	  
situationer,	  mere	  end	  på	  at	  have	  færdigheder	  og	  viden	  uafhængigt	  af	  sammenhænge.	  
(Bundsgaard	  2006,	  s.	  30)	  
	  
Skolens	  formål	  reduceres	  her	  til	  at	  eleverne	  skal	  kunne	  ’begå	  sig’	  i	  situationer	  –	  og	  det	  er	  som	  
tidligere	  nævnt	  situationernes	  krav	  (samfundets	  krav)	  der	  bestemmer,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  
handle	  kompetent.	  Man	  skal	  godt	  nok	  også	  diskutere	  grundlaget	  for	  hvordan	  handlinger	  
vurderes,	  men	  altid	  på	  en	  kompetent	  måde.	  Der	  er	  ingen	  reelle	  muligheder	  for	  frigørelse	  af	  
samfundets	  værdisættelse	  af	  handlinger,	  og	  dermed	  bliver	  der	  heller	  ikke	  rum	  for	  kritik	  og	  
udvikling	  af	  samfundets	  værdisættelse.	  
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Den	  samme	  kritiske	  pointe	  er	  tidligere	  understreget	  af	  Lars	  Henrik	  Schmidt.	  Han	  giver	  i	  Om	  
respekten	  et	  bud	  på,	  hvad	  almen	  dannelse	  er:	  
	  
”Det	  er	  ikke	  som	  i	  vores	  bornerte	  horisont	  en	  vilje	  til	  at	  almengøre	  de	  bornertes	  horisont,	  men	  
netop	  indsigten	  i,	  at	  overskridelsen	  er	  almenheden”	  (Schmidt	  2005,	  s.	  317).	  
	  
Almen	  dannelse	  handler	  ifølge	  Schmidt	  om	  at	  overskride	  -‐	  ikke	  kun	  ens	  egen	  horisont,	  men	  
også	  det	  sociale	  fællesskab	  og	  den	  kultur	  man	  er	  en	  del	  af.	  Det	  er	  netop	  overskridelsen,	  der	  er	  
almen.	  Kompetencebegrebet	  levner	  intet	  rum	  for	  en	  sådan	  overskridelse,	  men	  kun	  for	  en	  
kompetenceudvikling,	  hvor	  handlingerne	  (og	  intentionerne	  bag	  handlingerne)	  vurderes	  
indenfor	  den	  horisont,	  som	  samfundet	  i	  den	  konkrete	  situation	  kan	  svinge	  sig	  op	  til.	  
Kompetenceudvikling	  er	  dermed	  det	  modsatte	  af	  almen	  dannelse	  –	  det	  er	  fravær	  af	  
overskridelse.	  
	  

Kritik	  4:	  Menneskesynet	  
I	  en	  skole	  der	  vægter	  kompetencetilgangen	  bliver	  elevens	  viden,	  færdigheder	  og	  holdninger	  
bedømt	  ud	  fra	  elevens	  handlinger,	  og	  ud	  fra	  den	  værdi	  handlingerne	  af	  samfundet	  vurderes	  at	  
have.	  Mennesket	  defineres	  altså	  ved	  dets	  evne	  til	  at	  handle	  kompetent,	  og	  jo	  flere	  
kompetencer	  man	  har,	  des	  bedre.	  Når	  der	  tales	  om	  at	  danne	  skolens	  elever	  til	  hele	  mennesker	  
betyder	  det	  i	  kompetencetilgangen	  at	  udvikle	  en	  mangfoldighed	  af	  deres	  kompetencer.	  Men	  at	  
gøre	  eleverne	  til	  hele	  mennesker	  er	  en	  dannelsesopgave,	  som	  ikke	  kun	  handler	  om	  
samfundets	  vurdering	  af	  elevernes	  handlinger,	  men	  om	  en	  overskridelse	  til	  det	  almene.	  Med	  
kompetencetilgangen	  erstattes	  idealet	  om	  dannelsen	  af	  det	  hele	  menneske	  med	  udviklingen	  af	  	  
det	  kompetente	  menneske.	  
	  
Når	  overskridelsen	  til	  det	  almene	  erstattes	  med	  opnåelse	  af	  samfundets	  udpegede	  
kompetencemål,	  sker	  der	  et	  opgør	  med	  tanken	  om	  menneskers	  ligeværd.	  Dannelsens	  
overskridelse	  er	  mulig	  for	  enhver,	  på	  det	  niveau	  vedkommende	  nu	  engang	  befinder	  sig.	  Der	  er	  
heller	  ingen	  der	  kan	  hævde	  at	  være	  fuldt	  dannede	  –	  overskridelsen	  er	  en	  fortsat	  proces,	  man	  
bliver	  sig	  selv	  gennem	  hele	  livet.	  Skulle	  nogen	  finde	  på	  at	  sige	  at	  de	  var	  fuldt	  dannede,	  ville	  
man	  derfor	  vide	  at	  de	  ikke	  var	  fuldt	  dannede.	  	  
	  
Med	  den	  kompetencebaserede	  læringsmålsdidaktik	  er	  det	  anderledes.	  Her	  er	  der	  en	  mulighed	  
for	  at	  være	  kompetent	  eller	  ikke-‐kompetent	  ift.	  de	  mål	  samfundet	  har	  udstukket.	  Og	  kan	  man	  
erklæres	  for	  kompetent	  (ud	  fra	  samfundets	  kriterier)	  har	  man	  nået	  målet,	  og	  der	  er	  ikke	  
yderligere	  mulighed	  for	  udvikling	  –	  stiller	  man	  spørgsmål	  ved	  måden	  at	  løse	  en	  udfordring	  på,	  
er	  man	  ikke-‐kompetent	  i	  forhold	  til	  de	  udstukne	  mål.	  Kompetencetilgangen	  peger	  dermed	  i	  
retning	  af	  et	  meritokratisk	  menneskesyn,	  hvor	  den	  enkeltes	  værdi	  afhænger	  af	  hans	  evner	  til	  
at	  handle	  på	  en,	  efter	  samfundets	  kriterier,	  værdifuld	  måde.	  Det	  enkelte	  menneskets	  værdi	  
fastsattes	  ud	  fra	  hvad	  det	  kan,	  og	  ikke	  ud	  fra	  hvad	  det	  er.	  
	  
Dermed	  bliver	  kompetencetilgangen	  ikke	  kun	  et	  opgør	  med	  ligeværdighed	  i	  undervisningen,	  
men	  også	  med	  det	  menneskelige	  ligeværd	  som	  afsæt	  for	  samfundet,	  og	  på	  længere	  sigt	  med	  
demokratiet	  som	  styreform	  –	  kun	  de	  kompetente	  kan	  betragtes	  som	  hele	  mennesker,	  og	  kun	  
de	  kompetente	  kan	  være	  fuldgyldige	  deltagere	  i	  samfundet.	  	  Kompetencetilgangen	  bliver	  
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dermed	  også	  et	  opgør	  med	  den	  demokratiske	  dannelse	  som	  bl.a.	  Schnack	  ellers	  har	  knyttet	  
den	  til.	  

Skitser	  til	  et	  alternativ	  
Den	  kompetencebaserede	  læringsmålsdidaktik	  har	  vist	  sig	  problematisk	  ved	  at	  udvælge	  
undervisningens	  indhold	  på	  baggrund	  af	  deskriptive	  sociologiske	  analyser	  og	  tilsidesætte	  
undervisningens	  normative	  udgangspunkt,	  ved	  at	  sætte	  mål	  for	  undervisningen	  som	  
begrænser	  mere	  end	  de	  udvider	  mulighederne	  for	  læring	  og	  udvikling,	  ved	  at	  reducere	  
dannelsen	  til	  socialisering	  og	  tilpasning	  til	  ydre	  vilkår,	  og	  ved	  at	  bygge	  på	  et	  meritokratisk	  
menneskesyn,	  hvor	  menneskets	  værdi	  afhænger	  af	  dets	  handlingers	  værdi.	  
	  
Men	  hvordan	  sætter	  vi	  skolen	  fri	  af	  den	  kompetencebaserede	  læringsmålsdidaktik	  og	  dens	  
skadelige	  bivirkninger?	  Et	  bud	  kunne	  være	  at	  gribe	  tilbage	  til	  Løgstrups	  (1985)	  tanker	  om	  
tilværelsesoplysning	  som	  skolens	  formål.	  Med	  tilværelsesoplysningen	  bliver	  uddannelsen	  til	  et	  
afkast,	  som	  tilværelsesoplysningen	  giver	  –	  uddannelsesdimensionens	  fokus	  på	  læring	  sættes	  
ikke	  først	  i	  skolen,	  og	  kan	  dermed	  heller	  ikke	  sættes	  først	  i	  undervisningen.	  
	  
Gøres	  tilværelsesoplysningen	  til	  skolens	  formål	  bliver	  det	  nærliggende	  at	  betragte	  skolen	  som	  
et	  rum,	  hvori	  lærer	  og	  elever	  kan	  mødes	  i	  gensidig	  nysgerrighed	  på	  deres	  fælles	  tilværelse	  og	  
på	  den	  verden	  de	  deler.	  De	  må	  mødes	  med	  ønsket	  om	  at	  blive	  klogere	  og	  om	  at	  forstå	  
hinandens	  perspektiver,	  og	  de	  må	  genskabe	  kulturens	  og	  samfundets	  viden	  i	  en	  ny,	  fælles	  
viden	  om	  den	  verden	  og	  det	  liv	  de	  er	  fælles	  om.	  Lærerens	  opgave	  bliver	  i	  den	  sammenhæng	  at	  
give	  eleverne	  blik	  for	  de	  forskellige	  perspektiver	  der	  kan	  anlægges	  på	  verden	  og	  dens	  ting,	  og	  
at	  udfordre	  den	  enkelte	  elevs	  perspektiv	  gennem	  præsentationen	  af	  andres	  perspektiver.	  En	  
sådan	  opgave	  kalder	  på	  det	  man	  med	  afsæt	  i	  M.	  M.	  Bakhtins	  sprogfilosofi	  kunne	  kalde	  
flerstemmig	  pædagogik	  (Bakhtin	  1991).	  Grundpræmissen	  for	  en	  sådan	  pædagogik	  må	  være	  
idéen	  om,	  at	  der	  altid	  er	  flere	  ligeværdige	  perspektiver	  og	  forståelser	  på	  spil	  mellem	  lærer	  og	  
elever.	  Det	  er	  netop	  i	  mødet	  mellem	  de	  mange	  ligeværdige	  perspektiver	  at	  den	  enkeltes	  og	  
vores	  fælles	  viden	  og	  forståelser	  af	  verden	  kan	  udvikle	  sig.	  
	  
Den	  flerstemmige	  pædagogiks	  ideal	  om	  ligeværdighed	  mellem	  perspektiverne	  må	  ikke	  
forveksles	  med	  ligestillethed.	  Det	  er	  læreren	  der,	  med	  afsæt	  i	  sine	  bredere	  erfaringer	  og	  sit	  
kendskab	  til	  flere	  perspektiver,	  kan	  udfordre	  elevernes	  individuelle	  perspektiver,	  og	  give	  dem	  
mulighed	  for	  at	  overskride	  deres	  eget	  perspektiv.	  Dog	  må	  læreren	  altid	  være	  forberedt	  på	  
også	  at	  lade	  elevernes	  perspektiver	  udfordre	  hans	  eget	  perspektiv	  –	  hvis	  han	  ikke	  er	  åben	  for	  
denne	  mulighed,	  forfalder	  flerstemmigheden	  til	  monolog.	  
	  
Funderes	  undervisningen	  i	  et	  tilværelsesoplysende	  formål	  og	  en	  flerstemmig	  pædagogik	  vil	  
det	  lede	  til	  et	  opgør	  med	  den	  kompetencebaserede	  læringsmålsdidaktik.	  Man	  vil	  have	  ganske	  
andre	  kriterier	  for	  udvælgelse	  af	  undervisningens	  indhold	  og	  tænke	  anderledes	  om	  
undervisningens	  mål,	  ligesom	  der	  vil	  kunne	  skabes	  rum	  for	  den	  almene	  dannelse	  og	  for	  et	  
menneskesyn,	  der	  ser	  det	  enkelte	  menneske	  som	  værdifuldt	  på	  trods	  af	  dets	  manglende	  
kompetencer.	  
	  
I	  en	  tilværelsesoplysende	  skole	  må	  der	  stilles	  krav	  om	  en	  ydmyg	  tilgang	  når	  det	  kommer	  til	  
udvælgelse	  af	  undervisningens	  indhold.	  Læreren	  må,	  i	  dialog	  med	  eleverne,	  udvælge	  et	  konkret	  
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indhold	  som	  eleverne	  kan	  sætte	  i	  relation	  til	  deres	  egne	  perspektiver	  og	  forståelser,	  for	  
herefter	  at	  fællesgøre	  dette	  indhold	  gennem	  undervisning,	  i	  ordets	  bredeste	  forstand;	  læreren	  
må	  føre	  eleverne	  ind	  i	  en	  ligeværdig	  samtale	  om	  den	  fælles	  verdens	  ting.	  I	  den	  
tilværelsesoplysende	  skole	  vil	  der	  være	  rum	  for	  normativitet	  i	  udvælgelsen	  af	  indholdet,	  ja	  
det	  bør	  måske	  stilles	  som	  det	  vigtigste	  krav	  til	  læreren:	  Vær	  normativ!	  
	  
I	  den	  tilværelsesoplysende	  skole	  bliver	  også	  målfastsættelsen	  en	  aktivitet	  der	  må	  foregå	  i	  et	  
ligeværdigt	  og	  flerstemmigt	  møde.	  Fremfor	  at	  udpege	  målene	  på	  forhånd	  med	  afsæt	  i	  
sociologiske	  studier	  og	  idéen	  om	  prototypiske	  situationer	  og	  nøgleudfordringer,	  må	  målene	  
fastsættes	  og	  justeres	  løbende,	  ud	  fra	  den	  virkelighed	  og	  det	  stof	  man	  beskæftiger	  sig	  med.	  
’Hvad	  kræver	  stoffet	  af	  os?’	  bliver	  det	  spørgsmål	  lærer	  og	  elever	  løbende	  må	  stille	  sig	  selv	  og	  
hinanden,	  for	  derigennem	  at	  justere	  målene	  og	  udpege	  nye	  mål.	  Målene	  må	  aldrig	  være	  
synlige	  eller	  fastlåste	  –	  de	  bør	  derimod	  være	  uklare	  og	  fleksible,	  afhængige	  af	  stoffets	  
implicitte	  krav	  og	  af	  lærerens	  og	  elevernes	  fortsat	  udvidede	  forståelse	  heraf.	  Som	  Dewey	  
udtrykker	  det;	  	  
	  
”I	  komplicerede	  situationer	  kaster	  forsøg	  på	  realiseringen	  af	  målet	  lys	  over	  oversete	  ting.	  Dette	  
kræver,	  at	  det	  oprindelige	  mål	  revideres.	  Man	  må	  lægge	  til	  og	  trække	  fra.	  Et	  mål	  må	  derfor	  være	  
fleksibelt.	  Det	  må	  være	  i	  stand	  til	  at	  forandre	  sig	  alt	  efter	  omstændighederne.	  Et	  mål	  der	  er	  
etableret	  udenfor	  handlingssituationen	  er	  altid	  rigidt”	  (Dewey	  1916	  (2005),	  s.	  121).	  
	  
Også	  selvoverskridelsen	  og	  dermed	  den	  almene	  dannelse	  bliver	  mulig	  hvis	  undervisningen	  
funderes	  i	  det	  tilværelsesoplysende	  formål.	  Det	  er	  i	  mødet	  med	  det	  fremmede,	  det	  
uforståelige,	  tilværelsens	  mysterier	  og	  de	  andres	  perspektiver,	  at	  eleverne	  får	  mulighed	  for	  at	  
overskride	  sig	  selv.	  Hverken	  lærer	  eller	  elever	  må	  forledes	  til	  at	  tro	  at	  et	  stof	  kun	  kan	  forstås	  
på	  én	  måde,	  eller	  at	  det	  er	  muligt	  endeligt	  at	  udpege	  den	  vigtigste	  viden	  og	  de	  vigtigste	  
færdigheder	  indenfor	  et	  område.	  I	  stedet	  må	  lærer	  og	  elever	  fastholdes	  på	  deres	  
nysgerrighed,	  og	  der	  må	  udvises	  gensidig	  ydmyghed	  i	  omgangen	  med	  stoffet	  og	  med	  verden.	  
	  
Endelig	  vil	  en	  tilværelsesoplysende	  skole	  understøtte	  et	  menneskesyn	  der	  ser	  det	  enkelte	  
menneske	  som	  værdifuldt	  i	  sin	  egen	  ret.	  Den	  fælles	  ydmyghed,	  som	  lærer	  og	  elever	  udviser	  
overfor	  hinanden	  og	  den	  fælles	  verden	  i	  denne	  tilgang,	  vil	  fastholde	  dem	  i	  en	  forståelse	  af	  sig	  
selv	  og	  hinanden	  som	  fejlbarlige.	  Herved	  må	  enhver,	  på	  trods	  af	  hans	  fejlbarlighed	  og	  
mangelfulde	  kompetencer,	  betragtes	  som	  et	  menneske	  der	  altid	  er	  på	  vej	  til	  at	  blive	  sig	  selv	  –	  
som	  altid	  er	  på	  vej	  til	  at	  blive	  fuldkomment.	  

Afsluttende	  spørgsmål	  og	  svar	  
Men	  kræves	  der	  virkelig	  et	  opgør	  med	  kompetencetilgangen?	  Måske	  er	  der	  også	  gode	  ting	  ved	  
den	  kompetencebaserede	  læringsmålsdidaktik?	  I	  de	  forenklede	  Fælles	  Mål	  anvendes	  
tilgangen,	  kunne	  man	  hævde,	  som	  en	  form	  for	  operationalisering	  af	  skolens	  og	  fagenes	  formål.	  
Kompetencemålene	  i	  de	  forskellige	  fag	  gør	  formålene	  håndgribelige,	  og	  reducerer	  dermed	  
kompleksiteten	  i	  lærerens	  arbejde.	  Så	  er	  tilgangen	  ikke	  en	  gave	  til	  læreren,	  en	  kærkommen	  
hjælp	  til	  didaktikken,	  særligt	  set	  i	  lyset	  af	  de	  effektiviseringskrav	  der	  stilles	  til	  skolen?	  
	  
Svaret	  må	  være	  nej.	  Den	  kompetencebaserede	  læringsmålsdidaktik	  er	  derimod	  et	  angreb	  på	  
lærerens	  profession.	  Pædagogik	  og	  undervisning	  er	  at	  betragte	  som	  det	  umuliges	  kunst.	  Der	  
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findes	  ingen	  lette	  løsninger,	  og	  der	  vil	  altid	  være	  tvivl	  om,	  om	  målene	  var	  de	  rette	  og	  om	  det	  
man	  gjorde	  i	  den	  konkrete	  situation	  var	  det	  rette.	  Men	  gør	  lærerens	  professionalitet	  ham	  ikke	  
i	  stand	  til	  at	  reducere	  denne	  usikkerhed?	  Nej,	  den	  gør	  ham	  derimod	  i	  stand	  til	  at	  agere	  i	  denne	  
usikkerhed.	  Det	  er	  ikke	  en	  del	  af	  lærerens	  profession	  at	  reducere	  tvivlen	  eller	  at	  finde	  
metoder	  og	  retningslinjer	  der	  kan	  reducere	  tvivlen,	  men	  netop	  at	  leve	  med	  den.	  
	  
Vågner	  en	  lærer	  en	  dag	  og	  føler	  sig	  sikker	  på	  formålet	  med	  undervisningen,	  på	  hvad	  dens	  
indhold	  skal	  være	  og	  på	  hvordan	  han	  skal	  undervise	  ned	  i	  mindste	  detalje,	  kan	  man	  være	  
sikker	  på,	  at	  han	  ikke	  er	  rigtigt	  vågen.	  Hvis	  han	  oveni	  købet	  hævder	  at	  være	  sikker	  på	  hvad	  
eleverne	  skal	  lære,	  kan	  man	  være	  sikker	  på,	  at	  han	  ikke	  længere	  er	  lærer.	  En	  professionel	  
lærer	  er	  altid	  i	  tvivl	  om	  svarene	  på	  didaktikkens	  spørgsmål	  –	  han	  tvivler	  så	  at	  sige	  med	  al	  sin	  
viden	  og	  hele	  sin	  profession.	  	  
	  
Men	  kan	  man	  så	  ikke	  hævde,	  at	  kompetencetilgangen	  kan	  være	  med	  til	  at	  gøre	  
undervisningen	  meningsfuld	  for	  eleverne?	  Er	  situationsdidaktikken	  og	  arbejdet	  med	  
autentiske	  problemstillinger	  ikke	  nogle	  af	  de	  gode	  ting	  der	  er	  kommet	  ind	  i	  skolens	  praksis	  
med	  kompetencetilgangen?	  Har	  kompetencetilgangen	  ikke	  været	  med	  til	  at	  gøre	  op	  med	  et	  
skolesyn	  hvor	  udenadslære	  og	  gennemgang	  af	  verdensfjern	  teori	  var	  idealerne?	  
	  
Igen	  må	  svaret	  være	  nej.	  At	  lade	  den	  fælles	  verdens	  ting	  være	  udgangspunktet	  for	  
undervisningen	  er	  ikke	  en	  følge	  af	  den	  kompetencebaserede	  læringsmålsdidaktik.	  Her	  er	  det	  
netop	  videns-‐,	  færdigheds-‐	  og	  kompetencemålene	  der	  er	  udgangspunktet,	  og	  verdens	  ting	  
reduceres	  til	  artefakter	  og	  midler	  for	  læring.	  En	  meningsfuld	  undervisning	  må	  starte	  med	  
meningsløshed.	  Den	  må	  tage	  afsæt	  i	  ting	  hvis	  mening	  eleverne	  endnu	  ikke	  kender,	  og	  den	  må,	  
gennem	  en	  mangfoldighed	  af	  perspektiver,	  give	  tingene	  en	  mening	  for	  eleverne.	  Gøres	  de	  
synlige	  og	  klare	  læringsmål	  til	  udgangspunktet	  for	  undervisningen,	  mistes	  muligheden	  for	  at	  
lade	  mangfoldige	  meninger	  brydes	  –	  i	  stedet	  sættes	  kompetencemålenes	  enfoldige	  definition	  
af	  mening	  som	  det	  mål	  vi	  alle	  skal	  nå.	  Kompetencetilgangen	  og	  dens	  foruddefinerede	  
læringsmål	  er	  det	  modsatte	  af	  meningsfuld	  undervisning	  –	  den	  pålægger	  tingene	  en	  bestemt	  
mening	  og	  reducerer	  dem	  til	  det,	  vi	  allerede	  tror	  de	  er.	  
	  
Men	  kunne	  man	  i	  det	  mindste	  ikke	  forestille	  sig	  at	  kompetencebegrebet	  brød	  sin	  symbiose	  
med	  læringsmålsdidaktikken,	  og	  i	  stedet	  bidrog	  til	  tilværelsesoplysningen	  og	  til	  elevernes	  
almene	  dannelse?	  Kunne	  man	  ikke	  forestille	  sig	  at	  kompetencerne	  så	  at	  sige	  var	  en	  del	  af	  
forudsætningen	  for	  den	  almene	  dannelse	  –	  at	  viden,	  færdigheder	  og	  holdninger	  er	  del-‐
elementer	  i	  den	  almene	  dannelse?	  
	  
Endnu	  engang	  må	  der	  svares	  nej.	  Det	  kan	  tænkes	  at	  nogen	  kan	  løsrive	  kompetencebegrebet	  
fra	  læringsmålsdidaktikken,	  men	  kompetencebegrebet	  er	  i	  sig	  selv	  en	  modsætning	  til	  den	  
almene	  dannelse.	  Hvor	  den	  almene	  dannelse	  er	  overskridelse,	  er	  kompetenceudviklingen	  det	  
modsatte	  –	  den	  er	  socialisering	  til	  at	  handle	  på	  måder,	  som	  af	  det	  omgivende	  samfund	  
betragtes	  som	  kompetente.	  Man	  socialiseres	  til	  et	  bestemt	  samfund	  og	  dets	  normer,	  og	  man	  
gives	  ikke	  muligheden	  for	  at	  forholde	  sig	  kritisk	  til	  disse	  normer.	  Stiller	  man	  sig	  kritisk	  over	  
for	  de	  anerkendte	  måder	  at	  handle	  på	  i	  en	  given	  situation,	  vil	  man	  blive	  betragtet	  som	  
inkompetent	  –	  medmindre	  man	  forholder	  sig	  kritisk	  på	  en	  kompetent	  måde;	  altså	  på	  den	  
måde	  hvorpå	  samfundet	  mener	  man	  skal	  være	  kritisk.	  Overskridelsen	  af	  samfundets	  normer	  
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bliver	  umulig	  med	  afsæt	  i	  kompetencetilgangen,	  og	  den	  almene	  dannelse	  og	  
kompetenceudviklingen	  er	  dermed	  hinandens	  modsætninger.	  
	  
Vil	  vi	  en	  skole	  der	  har	  tilværelsesoplysningen	  som	  formål,	  en	  skole	  hvor	  undervisningens	  
indhold	  er	  den	  fælles	  verdens	  ting,	  hvor	  undervisningens	  mål	  er	  fleksible	  og	  løbende	  tilpasses	  
og	  udvides,	  hvor	  der	  er	  rum	  for	  den	  almene	  dannelse,	  og	  hvor	  det	  enkelte	  menneske	  betragtes	  
som	  værdifuldt	  i	  sig	  selv,	  må	  vi	  gøre	  op	  med	  idealet	  om	  det	  kompetente	  menneske.	  Vi	  må	  
insistere	  på	  inkompetencen	  og	  den	  almene	  dannelse,	  på	  nysgerrigheden,	  på	  ligeværdigheden	  
og	  på	  tilværelsens	  store	  spørgsmål,	  som	  den	  risikofyldte	  og	  smukke	  grund	  for	  vores	  
undervisning.	  
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