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Dette nummer af Liv i Skolen sætter fokus på det 21. århundredes kompetencer.
Kan vi overhovedet blive enige om, hvad vi taler om, når talen falder på de 21. århundredes
kompetencer? Hvem har definitionsretten? Er kompetencerne overhovedet nye og i givet
fald, hvori består det nye? Er der tale om et nyt dannelsesbegreb, en modsætning til
dannelse eller har kompetencebegrebet så at sige koloniseret snakken om dannelse?
Spørgsmålene er mange, og dette nummer af Liv i Skolen forsøger at besvare nogle af dem.
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Samtidig forsøger Liv i Skolen, som altid, at anlægge et praksisrettet perspektiv på aktuelle
temaer. Så når vi pejler på det 21. århundredes kompetencer, hvordan ser der så ud i
klasseværelset, hvordan ser læringsmiljøet ud og hvad betyder det for undervisningens
indhold og form og en mere traditionel måde at tænke skole på?
I dette nummer kan du bl.a. læse om, hvordan man i Horsens Kommune arbejder med
STEAM som en didaktisk tilgang, hvordan man kan anvende SOLO-taksonomien til at
understøtte elevers strategibrug og hvordan man i de 21. århundredes kompetencer kan
genfinde dele af John Deweys tanker om læring, erfaring og refleksion.
Nummeret indeholder også mere diskuterende artikler med det formål at forstå, hvordan
kompetencerne spiller sammen med vores pædagogiske historie og tradition samt artikler
der forsøger at indkredse og forstå kompetencerne i lyset af politiske og markedsgørende
diskurser.
I anledning af dette temanummer arrangerer vi en række temaeftermiddage om de 21.
århundredes kompetencer på Campus Århus Nord, VIA University.
Hold øje med vores hjemmeside:
via.dk/efter-og-videreuddannelse/paedagogik-laering/21-kompetencer
Velkommen til et spændende nummer om et top aktuelt tema.
Med venlig hilsen
Morten Stokholm Hansen
Redaktør
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Af Torben Kirkegaard, lektor
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i Efter-og videreuddannelse i VIA University College

21st century skills er på manges læber, en pædagogisk parole, et begreb
der forsøger at fastholde undervisning og læring som et produkt af sin
aktuelle tid og sin verden. Men i takt med at 21st century skills italesættes
fra mange sider og positioner, er der også en risiko for en ureflekteret
anvendelse af begrebet. Et pædagogisk modelune der er i fare for at
miste præcision og efterlade væsentlige sider uudfoldet i en nutidig
skolepraksis.

21st century skills
– at lære at gå
på kviksand

21st century skills er på manges læber, en
pædagogisk parole, et begreb der forsøger
at fastholde undervisning og læring som
et produkt af sin aktuelle tid og sin verden. Men i takt med at 21st century skills
italesættes fra mange sider og positioner,
er der også en risiko for en ureflekteret
anvendelse af begrebet. Et pædagogisk
modelune der er i fare for at miste
præcision og efterlade væsentlige sider
uudfoldet i en nutidig skolepraksis.

uddannelsespolitiske debat tager form
omkring årtusindskiftet. At begrebet i dag
er uomgængeligt kan særligt tilskrives
dets internationale oprindelse, der med
organisationen OECD og sammenslutningen
Partnership for 21st Century Learning
(P21), har arbejdet henimod styrkelse af
nye kompetencer for kommende generationer som afgørende for samfundets
økonomiske fremgang og holdbarhed i det
21. århundrede 1 ..

I en dansk kontekst oversættes 21st
century skills ofte til det 21. århundredes
kompetencer, der i skoleverdenen og i den

Begrebet indskriver sig derved også i en
politisk og markedsøkonomisk diskurs,
hvilket kun bidrager til yderligere forstyrrelse,
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Begrebet indskriver sig
også i en politisk og
markedsøkonomisk
diskurs.

al den stund at området også kan fremstå
en kende flydende i en pædagogisk
sammenhæng.
Med denne artikel er hensigten at sprede
noget af den tåge, der omgiver begrebet
det 21. århundredes kompetencer og
forsøge at fastholde, hvad kompetenceindholdet kunne være, og hvordan det indskriver sig i debatten om skolens rolle i og
arbejde med at udvikle de elevkompetencer,
som nutiden, her i det 21. århundrede,
”måske” kalder på.
Den globaliserede skole
De 21. århundredes kompetencer
markerer selvsagt en forskydning i forhold
til tidligere tiders blik på nødvendig viden
og færdigheder, der med globaliseringens
vingesus på den ene side gør os mere
forbundet som mennesker og kulturer
samtidig med en fornemmelse af
magtesløshed over altings foranderlighed.
Sociologen Anthony Giddens (2006)
bruger udtrykket adskillelse af tid og rum
som et billede på, at verden mentalt set
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er blevet mindre ikke mindst i kraft af
elektronisk kommunikation og moderne
trafikmidler. Kommunikation er nu
uafhængig af tid og rum, idet man fx kan
afholde videokonferencer og ”chatte” med
folk gennem internettet, alt imens informationsmængden du som menneske kan
tilgå er vokset til det uendelige og ikke er
fysisk bundet. Dette stiller større og nye
krav til skolen om at forholde sig til viden
og forhold, der ikke kun vedrører lokale
anliggender, mens den globaliserede
skole må vedgå, at forandringerne også
stiller spørgsmål til, hvilke kvalifikationer
og kompetencer skolen skal bidrage til at
udvikle hos eleverne.
En væsentlig udfordring forbundet med at
uddanne og socialisere i vores samfund er,
at viden forældes. De kulturelt definerede
værdier, videns- og kompetenceområder
der traditionelt set overføres fra generation
til generation mister appel, når samfund
ændrer sig hastigt, hvormed der opstår
usikkerhed, både blandt politikere, lærere
og elever om hvad der skal fremstå som
gyldig og relevant viden. Ifølge Giddens
(2006) ”eksproprieres” vores liv af den
moderne udvikling, ved at ekspertsystemer
kommer ind og gør vores kvalifikationer
forældede og utilsvarende.
Tidligere solide fagområder overtages af
robotter og nye digitale teknologier der
kommer med større regne- og løftekraft
og nye løsninger på problemer, vi end ikke
vidste eksisterende. Markedet er en

VIA University College

dominerende spiller i den sammenhæng
og influerer på tilværelsen på mange
planer, og de hastige forandringer kan i
væsentlig grad tilskrives som en
konsekvens af kapitalismen, der allerede
med Karl Marx's ord opløser alt, der før
forekom fast og solidt. Tidligere gamle
faste strukturer i samfundet opløses og
erstattes af en tilstand, hvor værdier og
normer er mere flydende.
Det betyder, at vi i væsentlig højere grad
end tidligere kan skabe vores egen
livshistorie som menneske. Det er muligt
at argumentere for en slags hyper
individualisering, hvor tidligere barrierer er
væk – dette særligt gestaltet i vores
onlineliv, hvor vi selv kan sammensætte
vores medieforbrug gennem nye kanaler
som fx Netflix og HBO i stedet for flow
tv, og tilsvarende selv komme til orde
gennem egne kanaler fx på Facebook og
Youtube uden tidligere tiders gatekeepers
til at redigere i ytringer eller filtrere
indhold fra.
Frigørelsen er således yderligere forstærket
af teknologien, hvor faste former opløses,
hvilket naturligvis også berører uddannelsessystemet, der i sin natur er præget af
konstanter og i at viderebringe kulturen til
næste generation. Set i et skoleperspektiv
er det selvvalgte liv forstørret, hvilket
efterlader skolen famlende i en tid som
Zygmunt Bauman (2006) betegner som
flydende. Intet ligger fast, og alting kan
i princippet se anderledes ud i morgen.
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Udviklingens voldsomhed fører til en
fornemmelse af magtesløshed contra
orsøg på at genvinde magten over tingene
(Powerlessness versus appropriation) – og
et uddannelsessvar herpå er måske det 21.
århundredes kompetencer.
21. århundredes kompetencer – the 6 C’s
of education
OECD, Europa-Kommissionen og partnerskabet For 21. århundrede færdigheder
(P21) har tildelt væsentlig opmærksomhed
vedrørende det 21. århundredes kompetencer, og der synes at være nogen grad
af kongruens mellem de forskellige
kompetenceforståelser, selvom begrebet
ikke entydigt er defineret eller kategoriseret
fra officiel side.
Begrebet det 21 århundredes kompetencer
refererer til en bred palet af viden, færdigheder, tilgange og karaktertræk, der inden
for uddannelsesområdet regnes som
afgørende nødvendige for at få succes i
det moderne samfund. Generelt set
rummer kategoriseringer over det 21.

Begrebet refererer til
en bred palet af viden,
færdigheder, tilgange og
karaktertræk.
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århundredes kompetencer et tværfagligt
præg, der kan rummes inden for alle
skolens fagområder og socialiseringsfelter.
De mest fremtrædende 21. århundredes
kompetencer der optræder i internationale
oversigter associeres ofte med områderne:
kritisk tænkning, kommunikation,
samarbejde, kreativitet og innovation,
hvor eleven i vid udstrækning optræder
som producent med en undersøgende

tilgang til læring. En af de mest markante
forståelser af begrebet er formuleret af
Michael Fullan og Scott (2014), der med
deres kompetenceliste abonnerer på en
bred tilgang, bedst kendt som the 6 C’s of
Education som relevante referencepunkter
for en moderne didaktik på tværs af
fagområder gældende både i ansigt-tilansigt relationer såvel som i den
digitale ”online” verden.

Critical Thinking and
Problem Solving

Creativity, and
Entrepreneurship

Collaboration

(kritisk tænkning og
problemløsning)

(kreativitet og entreprenørskab)

(samarbejde)

–	Fx løsning af autentiske
problemstillinger og
engagement i undersøgelsesprocesser

–	Fx en innovativ tilgang
til løsning af komplekse
problemer i samfundet og
finde nye muligheder gennem
indhentning af oplysninger

–	Fx evnen til at arbejde
ansvarsfuldt i teams og træffe
væsentlige beslutninger
sammen i grupper.

–	Kritisk vurdering af
information og argumenter, se
mønstre og sammenhænge
og skabe meningsfuld viden
til anvendelse i den virkelige
verden

–	At stille spørgsmål for at
skabe nye ideer, forbedre en
ide eller et produkt og forfølge
disse ideer i praksis.

–	At lære fra andre og bidrage til
andres læring

Citizenship

Communication

Character

(medborgerskab)

(kommunikation)

(karakter)

–	Fx analyse og overvejelse
af globale spørgsmål med
forståelse af forskellige
værdier

–	Fx analyse og overvejelse
af globale spørgsmål med
forståelse af forskellige
værdier

–	Interesse og engagement i
forhold til at løse komplekse

–	Interesse og engagement i
forhold til at løse komplekse
forskellige

–	Fx individuelle karaktertræk
som: være udholdenhed,
modstandsdygtig og
fastholdende, der er vigtige
for at mestre en kompleks
verden

Figur 1. Kompetenceoversigt The 6 Cs, Fullan og Scott (2014) 2

–	At være pålidelig og ærlig
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I kategorierne optræder der centrale viden
og færdighedsområder, der bevæger sig
på tværs af de traditionelle fagområder i
skolen, samtidig er der indbygget dybere
læringslag og kompetenceniveauer –
der tilsiger en undersøgelsesorienteres
undervisning, hvor eleverne arbejder
koncentreret med at undersøge og svare
på autentiske og komplicerede spørgsmål
adresseret til virkelige problemer eller
udfordringer.
21. århundredes kompetencer i praksis
21. århundredes kompetencer er i mange
lande ofte inkluderet i nye og reviderede
curriculum dokumenter, hvor kompetencerne rummes på tværs af fagområder
i stedet for afgrænsede fag- og temaområder. Denne tilgang gør sig også
gældende i rammerne for undervisning
i den danske folkeskole, der med fokus
på fx kritisk tænkning, problemløsning
og teknologi er integreret bredt i flere af
fagenes fagformål, samt i de fire tværgående temaer i Fælles Mål, Innovation og
entreprenørskab, It og medier, Sproglig
udvikling og Elevernes alsidige udvikling.
I Danmark har der i første omgang været
meget fokus på ny teknologi, den nye
medievirkelighed og forskellige bidrag til
nye læringsdesigns i det 21. århundrede fx
online læringsportaler, FabLabs og computer programmering (coding), der stiller
relevante spørgsmål til skolens kulturelle
udtryk og indhold – i en tid hvor vi tilsyneladende ikke ved, hvordan verden ser ud i

morgen, og hvor der er frit valg på mange
hylder. Fastholder vi blikket mod
undervisningen i den danske grundskole,
synes temaerne forbundet med det 21.
århundredes kompetencer også prioriteret,
om end mange skoler umiddelbart kan
synes forældede i sit design og pædagogiske
udtryk. Med Ken Robinsons lakoniske
Tedtalk kan skolerne fremstå som et
produkt af en tidligere industriel æra, hvor
eleverne dannes og uddannes til en
konformitet med faste standarder og
vidensområder der reproduceres i et
lukket kredsløb. I de gode gamle dage
blev lærerens kvalitet ofte vurderet på
evnen til at levere inden for deres område
af specialisering, mens eleverne i større
eller mindre udstrækning blev vurdereret
på deres evne til at reproducere et kendt
stof.
Med de seneste årtiers store fokus på
test, resultater, høj linjefags-dækning og
specialisering synes tendensen henimod
indholdskendskab forstærket – dette med
risiko for at lærere og elever skubbes i
retning mod de vidensområder og kompetencer, der traditionelt set nemmest kan
realiseres og eksamineres. I det

En undersøgelsesorienteret didaktik.
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og at en mere undersøgelsesorienteret
didaktik der reflekterer det moderne
samfunds udfordringer kommende
generationer er stillet overfor synes
umiddelbart indlysende. Derfor kalder
tiden også på en undervisning, der har til
formål at invitere eleverne til aktiv
deltagelse, refleksion og udforskning
af tidsrelevante spørgsmål snarere end
at give færdige svar – dette ikke mindst
for at tildele opmærksomhed på det 21.
århundredes aktuelle udfordringer.

perspektiv står det 21. århundredes
kompetencer og blinker nærmest
forførende og tilbyder en anden vej, et
andet fokus, men tilbyder også en
genkendelighed og klangbund fra tidligere
århundredes pædagogiske tænkere som
Dewey og Vygotsky. Her fremtræder de
”nye” kompetencer som fx: kreativitet,
innovation, problemløsning og moderne
teknologi attraktive, og mange af de

forbundne undervisningsstrategier med
fokus på problem- og undersøgelsesbaserede didaktiske tilgange der
traditionelt set også har været omfavnet i
den klassiske pædagogiske litteratur.

Didaktiske forbehold
En større vægtning af det 21. århundredes
kompetencer i skolen kalder på et skifte
i underviserrollen. Fra et fokus på at
dække alle indholdsområder i et givet
fag til et fokus på læreprocessen og at
udvikle elevernes mulighed for at lede
deres egen læring og anvende det lærte.
I den sammenhæng optræder læreren
ofte mere guidende og rammesættende
for elevernes undersøgelsesprocesser
ved at tilbyde åbne opgaver og stille åbne
spørgsmål relateret til bredere sammenhænge og virkelige samfundsudfordringer.
Afgørende er lærerens tilstedeværelse
som et støttende stillads for eleverne i
undervisningen og en bred palet af undervisningsstrategier for at give de enkelte
elever bedst mulige betingelser for læring.

Med den basale præmis om at elever, der
vokser op i det 21. århundrede, bør undervises inden for andre videns- og kompetenceområder end i det 20. århundrede,

I Hatties forskning præsenteres en variation at adækvate undervisningstilgange
fx problemløsning, direkte instruktion og
undersøgelsesbaseret undervisning, der
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dog samtidig kalder på en refleksiv
didaktisk analyse af, hvordan de forskellige
strategier virker i forhold til at møde
forskellige elevers særlige behov. Med
videre reference til Hatties forskning
fremstår det effektfuldt, når læreren
reducerer sin taletid og i stedet indgår i
dialoger med eleverne og tilbyder en
variation af feedbackformer, der samtidig
også giver eleverne mulighed for at være
selv/med-evaluerende gennem synlige
taksonomiske niveauer (fx Hattie 2009,
2013).
Det kan imidlertid vise sig svært at
honorere individuel tid til hver elev og
organisere undervisning på tværs af de
traditionelle faggrænser inden for skolens
systemlogikker, hvorfor professionelt
tværfagligt samarbejde og stilladser, der
understøtter synlige læringsmål og
forventninger, er vigtige for, at eleverne
får mulighed for at give hinanden feedback og opstille relevante lærings- og
succeskriterier. At hjælpe eleverne med at
beherske læreprocessen og løbende
analysere, evaluere og reflektere over
deres lærings-progression og på baggrund
heraf vælge relevante undervisningstilgange fremtræder som en vigtig del af
lærerens didaktiske repertoire.
En af de største systemiske udfordringer
for udbredelsen af det 21. århundredes
kompetencer er, at de endnu ikke kan
måles på en sammenhængende måde.
Flere af de systemer og vurderingsformer
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Ingenting kommer af
ingenting.

begrebet risikerer at blive fortolket og
appliceret på mange forskellige måder fra
kommune til kommune og skole til skole,
hvilket kan føre til forvirring og
fragmentering. Derfor kalder området på
en større grad af præcisering og klarhed
efterfulgt af nye måder at vurdere og
måle kompetencerne på.

der skyller ind over skolen har fokus på den
del af skolefagligheden, som umiddelbart
synes målbar, alt imens der er større
usikkerhed om, hvordan man kan vurdere
dybere læringsresultater knyttet
eksempelvis til forståelse og kreativitet.
Vurdering af læringsudbytte har naturligvis
en afgørende betydning for politikere,
ledere, lærere, forældre og ikke mindst
eleverne. Ikke blot fordi skolen er pålagt
offentlig ansvarlighed, men fordi at alle
skolens parter har brug for en synliggørelse af mål og strategier, der muliggør,
at både lærere og elever kan blive aktive
medspillere i læreprocessen, og hvor
feedbackprocesser og vurdering af egen
læreproces kan finde sted.

I et kritisk perspektiv på uddannelse og
det 21. århundredes kompetencer er der
en række væsentlige forbehold, der
knytter sig til, hvordan vi bedst indretter
et uddannelsessystem med læseplaner og
pædagogiske metoder, når samfundet er
under konstant forandring og præget af få
konstanter. Samtidig kan det anføres,
at undervisningen i skolen altid har
koncentreret sig om at udvikle elevernes
tværfaglige kompetencer, og at forholdet
mellem indhold og kompetencer til alle
tider har været et stridspunkt i debatten
om skolens formål – hvortil begrebet det
21. århundredes kompetencer placerer sig
en smule upræcist og vildledende. Hertil
knytter sig et relevant opmærksomhedsområde i forhold til en tendentiel overfokusering på udvikling af kompetencer
med risiko for en reducering af meningsfuld viden og fordybelse inden for fagenes
indholdsområder, hvorved elevernes
læringsmuligheder begrænses, hvis deres
grundlæggende viden ikke er tilstrækkelig
til at kunne sættes i spil.

Mange af de aktuelle standardiserede
tests og vurderingsformer måler ofte på
indholdsgengivelse ud fra et relativt
snævert indholds- eller fagområde,
hvilket kan fremstå som en udfordring
for arbejdet med det 21. århundredes
kompetencer. Tilmed er der ikke nogen
tydelig enighed om, hvilke videns- og
kompetenceområder der konstituerer det
21. århundredes kompetencer, hvorfor

I forlængelse heraf melder sig også en
bekymring om, at et for snævert fokus

VIA University College
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på udvikling af elevkompetencer kan
begrænse skolens formål og en bredere
dannelse – dette særligt hvis økonomiske
modelberegninger og markedshensyn
ukritisk overføreres til skolens kompetenceorientering. For at udvikle kreative,
kritiske og engagerede samfundsborgere er der brug for et bredt perspektiv
på dannelse og en dyb vidensbase, som
nu- og fremtidens elever ikke vil opleve,
hvis læreren overvejende er fokuseret på
elevernes tilegnelse af smalle kompetencer,
den nyeste teknologi eller at lære at lære.
Set i et større perspektiv skal der noget
så umoderne som faglig fordybelse til, for
at eleverne kan bevæge sig i retning af en
mere komplicerede videnssammenhænge.
Forudsætningen for at skabe værdi og
udvikle nyt er en stærk faglig og kulturel
forankring. Ingenting kommer af ingenting.
I en dansk skolekontekst har begrebet det
21. århundredes kompetencer ofte fundet
genklang inden for området digitalisering
og teknologi forståelse. Det er dog værd
at bemærke, at de handler om meget
mere end, at eleverne skal lære om og
gennem snævre pædagogiske teknikker
eller har forståelse for nye teknologier.
Det 21. århundredes kompetencer er en
undersøgende og skabende didaktisk
tilgang rettet imod handledygtighed i
samfundsmæssig borgerforstand – tæt
forbundet til både viden og kritisk tænkning. Herved fremtræder også en stærk
etisk dimension, der drejer sig om at tage
ansvar for hinanden og verdenen i et

globalt perspektiv, hvorfor der både er
indbygget en personlig og kollektiv
komponent, således at kompetencerne
ikke kun drejer sig om den enkelte eller
markedets skiftende logikker.
I forbindelse med skolens adoption og
arbejde med det 21. århundredes kompetencer er spørgsmålet imidlertid, hvordan
lærerprofessionen omfavner en bredere
forståelse svarende til fx Fullan og Scotts
(2014) definitionsramme, og didaktisk
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kvalificerer begrebet til værdi for alle
skolens interessenter. Dette spørgsmål
lader sig ikke besvare i denne artikel, men skal
afprøves i skolens praksis, hvor både
skolens mål og vurderingsformer,
traditionelle fagforståelser og indholdsområder samt lærer- og elevrelationer
lader sig udfordre. Omgangen med det
21. århundredes kompetencer må være
præget af en besindighed, der bidrager til
at vise, at begrebet er uafvendeligt, når de
mest uopsættelige tendenser i samfundet
presser læringsdagsordenen i skolen.
Svaret må være læring på trods og på
grund af den flydende modernitet med
kategorier som bl.a. samarbejde,
kommunikation, kritisk tænkning, faglig
fordybelse og nysgerrighed, som både
kan indeholde skolens forpligtelse om at
danne fremtidens generationer til livet og
demokratiet, men samtidig også fastholde
et perspektiv på uddannelse til fremtidens
arbejdsmarked.
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Med sluttelig reference til Bauman så har
uddannelse og undervisning historisk set
antaget mange former og tilpasset sig
skiftende omstændigheder, sat nye mål
og skitseret nye strategier. Den nuværende
forandring aktuelt eksemplificeret ved
diskussionen om det 21. århundredes
kompetencer og nye pædagogikker er,
at den nuværende forandring ikke ligner
tidligere tiders forandringer, idet vilkårene
for læring, pædagogik og undervisning
er under så hastig forandring i det 21.
århundrede. Dette svarende til at lære at
gå på kviksand som illustreret af Bauman
i nedenstående citat: ”Vi mangler stadig
at lære kunsten at leve i en verden der er
overmættet med information – og den
endnu vanskeligere kunst at berede
mennesker på et sådant liv” (Bauman,
2009: 146)

VIA University College
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