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Dette nummer af Liv i Skolen sætter fokus på det 21. århundredes kompetencer.
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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

Liv i Skolen • 3/2017

INDHOLD

6
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.
Af Torben Kirkegaard, lektor
18
21. århundredes kompetencer- en opgave
for skolen ?
Som navnet nok antyder, er 21st skills ikke
noget der er udviklet i en dansk folkeskolesammenhæng. Begrebet er langt bredere og
mere globalt, og har rødder tilbage i OECDs
PISA rapporter og det afledte DeSeCO projekt,
som udsprang af OECDs erkendelse af, at
livsduelighed og personlig succes ikke blot
kan udtrykkes gennem PISA undersøgelser af
elevfærdigheder i udvalgte skolefag.
Af Ture Reimer-Mattesen og Celine Ferot,
pædagogiske konsulenter

32
Doing 21st century skills – om Dewey og
det 21. århundredes kompetencer
21CT er over os! Begrebet 21st century skills
har siden årtusindeskiftet været en del af den
internationale uddannelsespolitiske debat.
21st century skills handler om, hvordan vi
bedst forbereder børn og unge på livet i fremtidens samfund, og hvilken undervisning, der
kan være med til at fremme denne målsætning.
Af Rasmus Fink Lorentzen, lektor

4

42
Det 21. århundredes kompetencer i
Horsens Kommune
I Horsens Kommune ønsker vi at klæde børn
og unge bedst muligt på til at kunne begå sig
i og bidrage positivt til fremtidens samfund.
Vi er derfor i fuld gang med at udmønte en
strategi om det 21. århundredes kompetencer
og STEAM. I denne artikel beskrives, hvordan
vi forstår og understøtter arbejdet med
begreberne i et forvaltningsperspektiv.
Sidst i artiklen beskrives et eksemplarisk
læringsforløb.
Af Karsten Bjerg Düring, læringskonsulent
54
Fremtidens skole i Gladsaxe
Den eksponentielle samfundsudvikling
betyder, at mange af de børn, der netop er
startet i vores børnehaveklasser, vil få job,
der slet ikke findes i dag. Vi får et samfund,
der grundlæggende stiller andre krav og giver
andre muligheder. Hvordan forbereder vi
bedst vores elever på det? Og hvilke dannelsesidealer vil vi gerne, at Folkeskolen fortsat
søger at udvikle?
Af Kirsten Hasse, teamleder
64
Det 21. århundredes arbejdskraft
Der er meget snak om det 21. århundredes
kompetencer og mange kommuner og skoler
kæmper for, at netop de kan forbindes med
denne tendens. De synes at mene, at det signalerer, at de er med på det sidste nye - og mest
moderne - inden for undervisning og læring.
Af Ove Christensen, adjunkt

5

VIA University College

74
Det 21. århundredes kompetencer i praksis
Fokus på de 21. århundredes kompetencer
er godt for eleverne. Det kræver ikke særlig
forberedelse, og du kan med små twist på
din undervisning skabe et miljø, der lægger
op til kommunikation, kreativitet, kritisk
tænkning og kollaboration. Det svære er
måske at ændre dit mindset, om, hvad
undervisningen skal kunne. For vi er selv
del af en lang tradition. Vi har alle gået i
skole, og vi mener, vi ved hvad skole er.
Af Josefine Jack Eiby, folkeskolelærer

80
Arbejdet med 21st century skills i Vejen
Kommune
I denne artikel vil vi koncentrere os om
arbejdet med det 21. århundredes
kompetencer i forhold til eventen Nørdcamp, i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival. Nørdcampen tager udgangspunkt i STEM fagene. (Science, Technology,
Engineering and Math). I Nørdcamp arbejder
vi uden mange af de vante rammer. I stedet
præsenterer vi eleverne for nogle udfordringer, de kan vælge mellem. Udfordringerne
er meget forskellige både i forhold til
sværhedsgrad og til hvor åbne/lukkede
opgaverne er.
Af Jette Hildebrandt Andersen,
udviklingskonsulent

86
21. århundredes kompetencer - den ”nye”
pædagogiske og didaktiske
orienteringshorisont.
Selvom spørgsmålet om det 21. århundredes
kompetencer aspirerer til det nye slagord,
er kompetencebegrebet ikke nyt i en dansk
sammenhæng. Kravet om kompetenceudvikling har sammen med makkeren læring
i forskellige udformninger - fx livslang
læring og senest synlig læring og læringsmål - siden midt 1990’erne i stigende grad
domineret den danske og transnationale
uddannelsespolitiske debat, tænkning og
folkeskolens praksis. Et fænomen som også
omtales som den ”lærings- og kompetencepolitiske vending” i den nationale og
transnationale uddannelsespolitik
Af Mads Brandsen, adjunkt

104
Nødvendige kulturteknikker
Formålet med denne artikel er at give nogle
forskellige vinkler til sociale medier, internettet
og de udviklingspotentialer, som disse
platforme medfører. Faktisk vil jeg gå så
langt som at sige, at det er kulturteknikker,
som er nødvendige at beherske for at indgå
i nutidens/fremtidens samfund. Hvis man
ikke behersker disse kulturteknikker, vil
simple ting som at deltage effektivt i en
demokratisk debat eller få succes med at
søge et job være sværere. Derfor skal du
have styr på din digitale værktøjskasse,
Af Jacob Pedersen, cand. scient. com

Liv i Skolen • 3/2017

6

7

VIA University College

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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Det 21. århundredes kompetencer. Hvad menes der med det?
Er det bare endnu et af de mange pædagogiske projekter og tiltag,
som skolerne bakser med oven i alt det andet ? Denne artikel giver
en kort indføring i hvad 21st century skills er, hvor det kommer fra og
hvorfor og hvordan det kan bruges meningsfuldt i den danske skole.

21. århundredes kompetencer

- en opgave
for skolen?

21st century skills- the big why?
21st century learning skills, det 21.
århundredes kompetencer, 21st skills
eller blot “21st” er i de senere år blevet et
begreb, som mange undervisere kan nikke
genkendende til. De fleste undervisere
ved godt, at “21st skills” handler om, at
eleverne møder undervisning der rummer
muligheder for at udvikle nogle tidssvarende og relevante kompetencer.
Kompetencer som “nogen siger” er og i stigende grad bliver - efterspurgte
af arbejdsmarkedet og som tillige er

væsentlige for elevernes personlige liv i et
gennemdigitaliseret, globaliseret samfund
præget af stigende forandringshast.
Men herudover fremstår 21st skills nok
som et lidt luftigt begreb. Hvad er det
mere konkret? Hvor stammer det fra og
hvordan er det anderledes i forhold til den
undervisning, der praktiseres i dag?
Som navnet nok antyder, er 21st skills ikke
noget der er udviklet i en dansk folkeskole-sammenhæng. Begrebet er langt
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Kompetencer er blevet
alment nødvendige.

bredere og mere globalt, og har rødder
tilbage i OECDs1 PISA rapporter og det
afledte DeSeCO projekt. DeSeCo
(Definition and Selection of Competencies) 2
projektet udsprang af OECDs erkendelse
af, at livsduelighed og personlig succes
ikke blot kan udtrykkes gennem PISA
undersøgelser af elevfærdigheder i
udvalgte skolefag, men at der også er
brug for at beherske en række nøglekompetencer (key competencies) for at
agere kompetent i det 21.århundrede.
Andre aktører som interesseorganisationen
Partnership for 21st Century Learning
(P21), organisationen Assesment and
Teaching of 21st Skills (ATC21S) og ITL
research, har med forskellig forskningsmæssig baggrund, og med både
offentlige og private interessenter som
Microsoft, Intel og Cisco, forsøgt at
pinpointe, hvilke kompetencer der i
stigende grad bliver efterspurgte og
nødvendige i det 21.århundrede. Begrebet
“21st skills” er således en samlebetegnelse
for forskellige udlægninger af disse kompetencer. Selvom “21 skills” har forskellige
udspring, er der med lidt forskellig ordlyd
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mere eller mindre enighed om, hvilke
kompetencer der er væsentlige. Det drejer
sig bl.a. om stærke kompetencer i problem
løsning, kritisk tænkning, innovation,
kommunikation og kollaboration.
Endvidere skal det bemærkes, at kritisk
brug af IT og teknologi til bl.a. informationssøgning, samarbejde og produktion spiller
en væsentlig rolle. I Danmark knyttes
IT-delen i særlig grad grad til diskursen
om 21st skills, bl.a. fordi vi i har en lang
tradition for udvikling af IT i fagene.
Erfaringerne med traditionel og innovativ
undervisning
Kompetencerne indeholdt i 21st skills
er isoleret betragtet ikke “noget nyt”,
og det er vanskeligt at være uenig i, at
kompetencerne er vigtige at besidde.
Man kunne jo lægge armene over kors og
så sige: “Jamen, det gør vi jo i forvejen!”.
Påstanden er ikke, at disse kompetencer
er “nye” kompetencer. Det nye ligger i, at
flere mennesker simpelthen har brug for
disse kompetencer for at kunne begå sig
i et demokratisk vidensamfund i det 21.
århundrede. Kompetencerne er ikke
elitære, men derimod blevet alment
nødvendige.
Det samfund eleverne slippes løs i kalder i
høj grad på fleksibilitet, samarbejde,
kritisk tænkning, kompetence til selvregulering og evne til at være drivkraft for
egen læring. Viden og kompetencer bliver
i dag anset som den væsentligste dynamo
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til værdiskabelse i samfundet og til den
enkeltes realisering af eget potentiale.
Behovet for at have disse kompetencer
møder eleverne umiddelbart efter folkeskolen i det videre uddannelsessystem,
hvor en stigende del af læringen består af
selvstændigt arbejde. Der er en klar tendens
til, at der i fremtidens uddannelser bliver
stadigt færre undervisningsressourcer,
hvilket betyder, at eleverne i større grad
skal være i stand til at kunne klare sig på
egen hånd.

prototypiske it integration er traditionel og
styret af konservative logikker. Det
betyder, at en meget stor del af den praksis,
der blev iagttaget på de involverede
skoler, var domineret af lærercentreret
formidling og individuelt elevarbejde
primært med træningsopgaver og hvor der
primært blev anvendt traditionel,
reproducerende it, herunder it anvendt til
test, træning, tekstbehandling osv. og at
skabende og kollaborative it-kompetencer
og skabende it-brug blev nedprioriteret.

I perioden 2013-2015 blev demonstrationsskoleforsøgene gennemført. Projekternes
overordnede formål har været at skabe
en fagligt stærkere folkeskole, hvor alle
elever lærer mere og får kompetencer, der
rækker ind i det 21. århundrede3. I rapporten
“Effektmåling af demonstrationsskoleforsøg”4 opererer man med to typer af
undervisning: traditionel og innovativ
undervisning. Traditionel undervisning er
kendetegnet ved lærercentreret, individualiserende formidling og træningspræget
opgaveløsning, hvorimod innovativ undervisning er kendetegnet ved elevcentreret,
kollaborativ, undersøgende og virkelighedsnær problemløsning med globalt
udsyn. Begrebet innovativ undervisning
betegner desuden en praksis, der fremmer
det 21. århundredes kompetencer.

Det betyder ikke, at “innovativ undervisning” ikke forekommer. Selvfølgelig
forekommer det! Men rapporten rejser
spørgsmålet om, hvorvidt eleverne
oplever nok “innovativ undervisning”, hvor
alle elever i tilstrækkelig grad møder en
didaktik, der rummer muligheder for, at
de for alvor udvikler det 21 århundredes
kompetencer? Med andre ord udfordrer
21st skills det, man kunne kalde “skolens
didaktiske fundament”.

Læser man konklusionerne i “effektmåling
af demonstrationsskoleforsøgene” tegner
der sig et billede, hvor den prototypiske
undervisningspraksis samt den

CFU og 21.skills.dk
På Center for undervisningsmidler er det
en af vores fremmeste opgaver at kunne
tænke med, når der er udviklings- og
forandringspotentiale at hente for lærere,
elever og ledere.
Skolen som ramme om elevens alsidige
udvikling, trivsel og faglige progression
hviler på en formålsparagraf, der søger at
fremme livsduelighed og handlekraft. I
den sammenhæng passer 21.skills rigtig
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Arbejdet med
21.skills giver en række
nye perspektiver på
undervisning.

godt ind, men ikke kun fordi eleverne
drager umådelig meget nytte af det,
men også fordi der er noget at hente for
den enkelte lærer, teamet og skolen som
organisation. Arbejdet med 21.skills giver
selvsagt en række nye perspektiver på at
bedrive undervisning, men det kan
samtidig medvirke til at skabe forandringer
i, hvordan vi tænker om undervisning,
didaktik, faggrænser og progression i
læring. Arbejdet med at bringe 21.skills
ind i den pædagogiske hverdag på skolen
bringer forandring med sig.
21.skills spiller ind i alle niveauer af vores
fælles interessefelt, f.eks: læringsteknologi, projekt og problembaseret
undervisning, læremidler og redidaktisering
af disse. Der er også et stort fokus på
styrker/ kompetencer og udviklingen af
livsduelighed og handlekraft. Med andre
ord: alt det som undervisere og ledelse
står med til daglig af udfordringer og
glæder i samskabelsen med eleverne.
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Derfor har vi i CFU Danmark udviklet en
hjemmeside www.21skills.dk, der tager
afsæt i den praksis og det udviklingsarbejde der foregår ude på skolerne.
21skills.dk er en oversættelse og en
løbende tilpasning til en dansk uddannelseskontekst af ITL research5 udlægning af
21st century skills. Der opereres her med 6
kompetencer:
1. Kollaboration
2. IT og læring
3. Videnkonstruktion
4. Problemløsning og innovation
5. Selvevaluering
6. Kompetent kommunikation
ITL research udlægning udmærker sig ved
at have udviklet et didaktisk framework,
der kan støtte undervisere og elever
meget konkret i at holde et systematisk
fokus på kompetencerne i udviklingen
af didaktiske designs. Dette framework
er udviklet som en taksonomisk model,
der hjælper undervisere og elever med at
reflektere over hvordan disse kompetencer
kan bringes i spil i aktuelle læringskontekster.
Herunder ses et eksempel på kompetencen
“Problemløsning og Innovation” og den
tilhørende taksonomiske model.
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Skal hovedformålet med
aktivíteten være problemløsning?

NEJ

1

Problemløsning er ikke
hovedformålet med
aktiviteten. Eleverne bruger
et allerede kendt svar eller
procedure for det meste af
arbejdet.

2

Problemløsning er
hovedformålet med
aktiviteten, men problemet
er ikke et problem fra den
virkelige verden

3

Eleverne løser et problem
fra den virkelige verden,
men de er ikke nytænkende.
De hverken indarbejder
deres ideer i den virkelige
verden eller kommunikerer
dem til nogen uden for
skolen, som kan indarbejde
dem.

4

Eleverne løser et problem
fra den virkelige verden,
og er nytænkende. De
indarbejder deres ideer i
den virkelige verden eller
præsenterer dem for nogen
uden for skolen, som kan
indarbejde dem.

JA

Skal eleverne arbejde med
et problem fra den virkelige
verden?

NEJ

JA

Skal eleverne arbejde
innovativt?

NEJ

JA

Figur 1. Innovation og problemløsning, ITL research
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Det formative sprog
udvikles gennem
erfaringer med
vurderinger.

På 21skills.dk 6 finder du blandt andet
kompetencebeskrivelser, forløbsværktøj og inspiration til at arbejde med de
enkelte kompetencer. Hjemmesiden byder
også på elevnøgler og en “ kom godt i
gang” underside, så du kan blive godt
klædt på.
Skab øvebaner i skolen- det didaktiske
design tæller!
Der er ingen tvivl om, at undervisning
fokuseret på udvikling af 21st skills vil
tage afsæt i problem- og projektorientede arbejdsformer. Det er en krævende
og kompleks undervisningsform, hvor
mange undervisere oplever udfordringer i
forhold til “kernefagligheden” og i forhold
til at holde styr på elevernes progression. En del undervisere oplever også, at
denne arbejdsform er svær at håndtere
for de fagligt svagere elever. I problem- og
projektorienterede undervisningsformer
er der helt enkelt langt flere ubekendte
end i en mere lærerstyret og færdighedsorienteret undervisning. Begrebet
“didaktisk design” er målrettet netop
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denne merkompleksitet. Det der kendetegner “didaktisk design” i forhold til en
“undervisningsplan” er fokuseringen på,
at underviseren “designer undervisning
for designere”. Her taler man nemlig ikke
kun om læreren som designer af didaktik,
men også om eleverne som “didaktiske
meddesignere”. Implicit i denne forståelse
ligger, at eleverne selvstændigt og med
støtte fra underviseren, øver sig i at træffe
didaktiske valg i forhold til deres egen
læreproces, f.eks. i forhold til organisering
af læreprocessen, valg af indhold,
materialer og udtryksform.
Hvis eleverne skal opøve det 21. århundredes kompetencer, er det væsentligt at
de møder didaktik, hvor de har mulighed
for at bringe disse kompetencer i spil.
Men det betyder ikke, at al undervisning
skal være problem- og projektorienteret. I
vores forståelse af didaktisk design
opererer vi med “åbne” og “lukkede”
læringssekvenser:
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FØR

EFTER

PRAKSIS I KLASSEN
Undervisningssekvenser i forløbet
Opstart

Sekvens formidling

Sekvens elevarbejde

Projektorienteret
sekvens

Sekvens evaluering

Elvernes design aktiviteter
FØR

PRAKSIS

EFTER

Introduktion og
planlægning

Genneførelse og
produktion

Præsentation og
evaluering

Feedforward

Figur 2. Didaktisk rammedesign

Modellen 7 ovenfor, kan være fornuftig
at tage udgangspunkt i, når undervisere
planlægger undervisning med 21st skills.
De 3 hvide rammer viser de klassiske
didaktiske kategorier: Planlægning (Før),
gennemførelse (Praksis i klassen) og
evaluering (Efter) af undervisningen.
Det er underviserens didaktiske domæne.
Modellen viser, at der er planlagt forskellige
undervisningssekvenser, som udspiller
sig i praksis. De blå sekvenser er lukkede
sekvenser, hvor det primært er læreren,
der bestemmer aktiviteter og indhold.
Skal eleverne f.eks. arbejde med et forløb
om procentregning i matematik, kan forløbet startes med et læreroplæg og herefter
nogle sekvenser med træningsopgaver,
arbejde i bogen, små fremlæggelser osv.
Men på et tidspunkt indlægges en eller
flere åbne sekvenser i modellen angivet
med rødlig farve af længere eller kortere
varighed.

Her skal eleverne bringe kernefagligheden
i spil i problem eller projekt inspirerede
sekvenser. Det centrale er her, at eleverne
i større eller mindre grad gør erfaringer
med det 21. århundredes kompetencer,
hvilket betyder, at de øver sig i at træffe
valg i forhold til at planlægge, gennemføre
og evaluere deres egen læreproces.
I procesforløbet kunne det f.eks. være, at
eleverne selv skulle planlægge besøg hos
de lokale supermarkeder og designe en
undersøgelse af, hvem der har de bedste
tilbud på udvalgte varer. Resultaterne skal
formidles for klassens forældre på næste
forældremøde. Eller eleverne planlægger,
designer og tester selv et undervisningsmateriale for yngre klasser (eller naboskolen) om procentregning f.eks. ved
at programmere et edutainment spil i
Scratch 8 om procentregning.
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Modellen er god, fordi den kan støtte
underviserne i at lave nogle “øvebaner” for
eleverne, hvor de i større eller mindre
grad gør erfaringer med 21st skills.
Modellen er dynamisk og alt efter både
elevernes og undervisernes erfaringer
med en sådan didaktik, kan både åbne
og lukkede sekvenser justeres - både i
antal, men også i graden af åbenhed. Hvad
har underviseren bestemt på forhånd?
Hvor styrende er rammerne for elevernes
designprocesser? Formålet er, at både
undervisere og elever øver sig og løbende
bliver bedre til at arbejde i åbne sekvenser,
at bevare overblikket over elevernes
progression og til at spotte og udnytte
mulighederne for at designe didaktik, der
rummer muligheder for at bringe 21st
skills i spil.
Den erfaringsbaserede læring er en
velfunderet del af den kultur, vi har i vores
undervisningsplanlægning. Det didaktiske
design udmønter sig som regel som en
vekselvirkning mellem læreroplæg, elevarbejder, fremlæggelse og evaluering 9.
For at få åbnet det didaktiske design op
så vi skaber plads til, at eleverne kan øve
sig, begå fejl og derefter finjustere, er det
væsentligt, at vi tilrettelægger undervisningen efter et didaktisk design med
åbne og lukkede sekvenser.
We teach what we need to learn-formativ
feedback skaber trivsel og kritisk tænkning
Ligesom den erfaringsbaserede læring
er brugen af feedback ikke noget nyt i
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undervisningspraksis. Vi har altid givet
respons undervejs og lavet en slutevaluering. Ikke desto mindre kan det
godt betale sig at kigge lidt nærmere på,
hvad det egentlig er, vi kan bruge den
formative feedback i relation til udviklingen
af det 21. århundredes kompetencer til.
Først og fremmest hjælper den formative
feedback eleverne med at rette deres
opmærksomhed mod den merkompleksitet,
der finder sted i læreprocessen ved at
sætte fokus på både proces, produkt og
selvreguleringsniveau 1 0 . Når vi sammen
med eleverne opstiller kriterier for de tre
niveauer, skaber det en tydelighed for
eleverne omkring hvad det er, vi arbejder
med lige nu. Mindst lige så væsentligt er
det, at eleverne bliver meddesignere på
forløbet i processen, og bliver bevidste
om forskellige strategier til at nå målet.
En sidegevinst er, at undervisningen og
læreprocessen bliver et fælles anliggende
i klassen, hvor eleverne ser hinanden som
kompetente kammerater.
For at feedback skal kunne give mening
for både eleverne og underviseren, så
kræver det en mere systematisk brug end
den vi måske er vant til.
I Norge har man siden Kundskabsløftet11
i 2006 arbejdet systematisk med brugen
af feedback tilpasset en nordisk pædagogik. Varianten hedder Vurdering for
læring (VFL) og bygger på 4 overordnede
principper.

VIA University College

1.	Eleverne forstår, hvad de skal lære og
hvad der forventes af dem.
Tydelige intentioner/ mål for læring
samt succeskriterier giver eleverne en
ramme om processen. Eleverne inddrages i formuleringen af kriterier, og læreren italesætter tydelige tegn på læring
hos eleven.
2.	Eleverne får feedback, som fortæller
dem om kvaliteten på deres arbejde.
I Norge er det et centralt princip og
en rettighed for eleverne at modtage
tilbagemeldinger. Tilbagemeldinger
hænger altid sammen med kriterier
3.	Eleverne får råd om hvad de kan
forbedre.
Eleven modtager konkrete
tilbagemeldinger om, hvad der er
næste skridt. Hvilke muligheder og
konkrete tiltag har eleven for at komme
videre i processen?
4.	Eleverne er involveret i deres egen
læring ved blandt andet at vurdere
deres eget arbejde og udvikling.
Eleverne øver sig i at blive bevidste
om, hvor de er i processen og hvilke
muligheder og strategier, de skal bruge
for at komme videre. En egenvurdering
klæder eleverne på til at tage
meningsfulde valg i læreprocessen,
samtidig med at den skærper elevens
fokus på handlemuligheder.
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VFL opererer også med begrebet
“Læringspartner”. Læringspartner er en
konsekvens af den pædagogiske teori om,
at læring ligger i relationen. Den sociale
relation er en forudsætning for læring, og
her kommer den kompetente anden i spil.
I mødet med den kompetente anden, her
din læringspartner, kan du som menneske
opnå læring du ellers ikke var i stand til.
Både Vygotsky 12 , Lave og Wenger 13, samt
resiliensforsker Peter Berliner (der netop
i samarbejde med Red Barnet har udgivet
et gratis materiale der kan skabe social
resiliens i klassen14)påpeger, hvor vigtigt
det er for eleven at være inkluderet
deltager i et praksisfælleskab ikke bare
for at kunne lære i skolen, men også for at
kunne leve i skolen.
Læringspartner er i al sin enkelhed en
skuldermakker, som eleven arbejder
sammen med i længere perioder ofte 14
dage ad gangen. Læringspartneren
udvælges tilfældigt f.eks ved at trække
ispinde, navne op af hatten eller ved en
digital “navnetrækning”. Det er væsentligt
at sammensætningen af læringspartnere
er tilfældig, fordi eleverne skal kunne
arbejde sammen på kryds og tværs, og
fordi at eleverne så ikke tænker, at der nok
er en speciel mening med, at lige præcis
de er sat sammen. Læringspartnerne er
nu sammen om at give hinanden undervejsvurderinger i alle fag.
Udover den åbenlyse gevinst ved at alle
har en makker, og at der skabes relationer
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i klassen, så giver læringspartner også
muligheden for, at eleverne kan få
tænketid sammen, når der stilles spørgsmål i klassen, der kan arbejdes med
sociale kompetencer parallelt med de
faglige og ikke mindst trænes det formative
sprog hver dag. Det formative sprog
udvikles gennem erfaringer med
vurderinger, respons og egenvurdering, så
den systematiske træning af feedback er
vigtig for at bruge formativ vurdering som en
drivkraft for læring, trivsel og progression15.
Formativ feedback er således en af de
meget væsentlige grundsten i en undervisning med fokus på det 21. århundredes
kompetencer. Det formative sprog er med
til at give eleverne en konkret og tydelig
sprogliggørelse af den merkompleksitet,
der sker i læreprocesserne i klassen, et
overblik over hvor i processen de befinder
sig og hvilke strategier og handlemuligheder der er for at komme videre samt
muligheden for at reflektere sammen.
At læringspartner og formativ feedback
samtidig skaber trivsel, understøtter de
inkluderende praksisfællesskaber og
styrker relationerne er bestemt ikke en
kedelig sidegevinst.
Læringsteknologi kan være en god
løftestang
Som tidligere nævnt er diskursen om 21st
skills herhjemme ofte knyttet sammen
med at bruge IT. Man kan også hævde, at
man sagtens kan arbejde med innovative
processer, problemløsning, selvevaluering,
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kommunikative og kollaborative
kompetencer uden brug af IT. Men en
væsentlig pointe er, at i det gennemdigitaliserede samfund eleverne skal
agere i, udspiller disse kompetencer sig i
stigende grad gennem brug af teknologi.
Derfor er det væsentligt, at eleverne gør
erfaringer med, hvordan teknologi kan
understøtte og kvalificere samarbejde,
samskabelse, projektstyring og procesorientede arbejdsformer. Samtidig kan
kollaborative teknologier som f.eks. delte
dokumenter, hjælpe underviseren med at
holde overblik samt støtte og følge elevgruppernes arbejde tæt og på den måde
håndtere de åbne sekvensers merkompleksitet. Teknologierne sættes i spil, ikke
kun fordi de i sig selv har en merværdi for
læringen, men også fordi de er så stor en
del af vores samfund og vores handlemuligheder. De er en del af vores
kommunikationskultur.
Kompetencen “IT og læring” på 21skills.dk
fokuserer på især på to typer interaktion
vha. IT: Videnskonstruktion og løsning
af problemer fra den virkelige verden. IT
kan være den løftestang, der muliggør, at
man kan åbne skolen mod omverdenen og
arbejde med autentiske problemstillinger
og skabe nye, kreative vidensprodukter.
Ved at holde fokus på disse to potentialer
for IT, flyttes brugen af IT fra reproduktion og
træning til situationer hvor IT er nødvendig
for at arbejde med 21st skills. På den
måde repræsenterer disse to typer af IT
interaktion særligt stærke pædagogiske

VIA University College

potentialer og fungerer som løftestang for
innovativ tænkning.
Hvad er et menneske uden de andre?
Det meningsfulde i at anvende 21.skills
i skolen rækker både ind i fagene og i
den almene dannelse. Kollaboration som
blandt andet handler om at kunne samarbejde med andre, have omverdenskompetence og kunne handle ansvarligt og
deltage ligeværdigt i processer 16, træner
samtidig også troen på og erfaringen med, at
det er meningsfuldt at række ud mod verden.
Ikke bare i skolen, men i det hele taget.
Den pædagogiske vision om at 21.skills
skal klæde eleverne på til et komplekst liv
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på både arbejdsmarkedet og som
menneske tager afsæt i en didaktik, der
har fokus på elevernes evne, vilje og
motivation til at lære at lære. Strategierne
for læring, problemløsning og innovativ
tænkning skal udvikles ved at opleve,
erfare, handle og evaluere (reflektere) og
derpå skabe nye teser 1 7.
Meget undervisning i skolerne tilrettelægges
allerede ud fra den erfaringsbaserede
læring, så tænkningen om at udvikle dette
til at arbejde med 21. skills er snublende
nær. I den nordiske, pædagogiske tænkning ses 21.skills som en mulighed for at
arbejde med kompetencer, der fremmer
kreativitet, kollaboration, kritisk tænkning
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og kommunikation. Kompetencer der står
centralt i forhold til at kunne løse udfordringer, navigere i eget liv, skabe relation
og refleksion. Det er samtidig kompetencer der understøtter samskabelse, livsduelighed og handlekraft, og derfor “passer
de ind” i den tænkning, der ligger i vores
skole-anskuelse som den er krystalliseret
i folkeskolens formålsparagraf 1 8, der
fordrer at eleverne skal udvikle livsduelighed og handlekraft gennem mødet med
forskellige metoder.
Når vi i skolen arbejder med at lave
projekter eller løse problemer, så der
skabes værdi og meningsfuldhed, så giver
dette ikke bare en effekt for for os selv
på skolen, men også for lokalsamfundet.
Vi arbejder på en og samme tid på flere
læringsniveauer. Undervisningssituationen drejer sig om det fagfaglige
med fagets særkende i centrum, vi
tilegner os kollaborative kompetencer,
samtidig med at vi arbejder med at skabe
troen på, at det vi lærer i skolen er noget,
der kan bruges som menneske og som
borger i samfundet.
Læreprocessen bliver derved ikke en
afsondret og individuel sag, når undervisningen fordrer problemløsning og
samarbejde med andre. Vi har brug for
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hinanden som mennesker og som samarbejdspartnere. Skolens fine vekselvirkning mellem uddannelse og dannelse
støttes af arbejdet med 21.skills, fordi vi
på en og samme tid arbejder med faget,
den alsidige udvikling , trivsel og
kompetencer. Klassen som et mini-samfund
udvikles også af 21.skills-tænkningen
både i forhold til gruppedynamikker,
hierakier og læring. Ved at skabe øvebaner
i skolens trygge rammer får eleverne
mulighed for at afprøve tanker, ideer,
løsninger og begå masser af lærerige fejl.
Derved udvikles og konsolideres elevernes
kompetencer.

VIA University College

Noter
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) er en international
organisation, der arbejder for at stimulere økonomisk fremgang og markedsøkonomi mellem de 34
medlemslande.

1 

2

http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf

3

http://auuc.demonstrationsskoler.dk/

4

http://pure.au.dk/portal/files/95992256/Bilag_A._Effektm_ling_af_demonstrationsskolefors_g.pdf

5

https://education.microsoft.com/GetTrained/ITL-Research
http://info.21skills.dk/

6

Model udviklet med inspiration fra Sørensen B.H., & Levinsen K. (2014). Didaktisk design digitale
læreprocesser. København: Akademisk Forlag

Scratch er et populært visuelt programmeringssprog for børn i alle aldre.
https://scratch.mit.edu/

7 

8

Læs mere her http://laeremiddel.dk/udgivelser/publikationer/didaktik-2-0/

9 

Hurtigt overblik over Hatties feedback model her http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/Hattiesfeedbackmodel.5536.aspx

10

Svarer til den danske folkeskolereform

11 

Vygotsky, L.S. (1982). Om barnets psykiske udvikling. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

12 

I et dannelsesmæssigt perspektiv udvikler
eleverne gennem erfaringer, kritisk
tænkning og handlinger social resiliens,
en livsduelighed der rækker ind i dem selv,
men mindst lige så væsentligt langt ud
over dem selv. Det er vel i grunden skolens
fineste opgave at opdrage til ligeværdighed,
tolerance og demokrati ved at kunne
deltage i samfundet som en borger fuld
af livsduelighed, handlekraft og mod. Ikke
bare for samfundets skyld, men for
menneskets skyld.
Det er derfor, det giver absolut mening at
arbejde med 21.skills som en pædagogisk
didaktisk vision.
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Lave, J. & Wenger, E. (2003). Situeret læring- og andre tekster. København: Hans Reitzels Forlag

13 

Du kan hente det gratis materiale på https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/staerkesammen/rykke-sammen/

14 

Vejen kommune har udgivet denne pixibog om VFL http://laeringforalle.nu/files/2015/04/Vurderingfor-l%C3%A6ring.pdf

15 

1 6

http://edu21.dk/hvad-er-det-21-arhundredes-kompetencer/

17

http://www.emu.dk/modul/kolbs-l%C3%A6ringscyklus

18 

http://www.emu.dk/modul/folkeskolens-form%C3%A5lsparagraf#
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21CT er over os! Begrebet 21st century skills har siden årtusindeskiftet været en del af den internationale uddannelsespolitiske
debat (Berthelsen, 2016, p. 1). 21st century skills handler om, hvordan
vi bedst forbereder børn og unge på livet i fremtidens samfund, og
hvilken undervisning, der kan være med til at fremme denne
målsætning.

Doing 21st century skills
– om Dewey og det

21. århundredes
kompetencer

I et review, som giver et godt overblik
over fænomenets historik, fremhæver
Ulf Dalvad Berthelsen to internationale
organisationer, som har spillet en rolle
i at bringe begrebet ind i uddannelsesdebatten: OECD, som i 1997 nedsatte
arbejdsgruppen DeSeCo (Definition and
Selection of Competences), der havde til
opgave at definere fremtidens nøglekompetencer (Rychen & Salganik, 2003),
og konsortiet Partnership for 21st Century
Learning (Partnership for 21st Century
Skills. Learning for 21st Century: a Report
and Mile Guide for 21st Century Skills,
2002). Begge organisationer agiterer for,
at det er nødvendigt at udvikle nogle nye

og anderledes kompetencer, end man
hidtil har satset på ud fra den antagelse,
at livet i fremtidens samfund forudsætter
andre og langt mere selvstændige
samarbejdsformer. Kernen i begrebet det
21. århundredes kompetencer består, her i
Berthelsens sammenskrivning, af
[ …] evnen til at anvende sociale og
digitale teknologier, evnen til selvledelse og selvlæring, evnen til at
samarbejde og indgå i sociale relationer
(både lokalt og globalt), evnen til at
tænke kritisk samt evnen til at være
innovativ og kreativ (Berthelsen,
2016, p. 9).
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Et gram erfaring er
bedre end et ton teori.

På dansk oversættes begrebet til det
21. århundredes kompetencer. Dette
var eksempelvis temaet for Danmarks
Læringsfestival i 2015 (Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestilling, 2015).
Begrebet var ligeledes en del af målsætningen for de fem projekter, som udgjorde
Demonstrationsskoleprojektet i Danmark
fra 2013-16 (“auuc.demonstrationsskoler.
dk,” 2016). Dette projekt gik ud på systematisk at arbejde med it i undervisningen på
20 demonstrationsskoler over hele landet
for at undersøge, hvordan it kan understøtte børns læring og integreres bedre i
skolen. Om projektets formål hed det:
P
 rojekternes overordnede formål har
været at skabe en fagligt stærkere
folkeskole, hvor alle elever lærer mere
og får kompetencer, der rækker ind i
det 21. århundrede. Det har resulteret i
en indsats med fokus på elevcentreret,
samarbejdende, undersøgende og
virkelighedsnær problemløsning, som
samtidig har et globalt udsyn
(Læremiddel.dk, 2016).
Denne vision om at integrere det 21.
århundredes kompetencer og it i
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undervisningen kan ligeledes spores i
reformen af folkeskolen og revisionen af
faghæftet for faget dansk.
Undersøgelsesorienteret undervisning
med it
Jeg vil i denne artikel gribe fat i Demonstrationsskoleprojektets formulering om
en undervisning, som er undersøgende, og
som inkluderer begreberne elevcentreret,
samarbejdende og problemorienteret og
sætte dette i forbindelse med it og skolens
fag. Undersøgende kan her betyde, at
eleverne laver kildekritiske undersøgelser
af multimodale tekster på nettet i dansk
og samfundsfag, at de laver en online
surveyundersøgelse i natur/teknologi og
konstruerer viden om holdninger til lokal
affaldssortering, eller at de undersøger
algoritmers opbygning for at programmere robotter, som det nye valgfag
teknologiforståelse lægger op til.
Begreber som ’undersøgende’ og ’elevcentrerede’ er ikke tilfældige. Det er netop
disse begreber som ICILS-undersøgelsen
har vist har det vanskeligt i folkeskolen.
Undersøgelsen 1 fastslår, at elever i
Danmark i mindre grad anvender it til faglige undersøgelsesorienterede aktiviteter:
Danske lærere anvender således i
gennemsnit i mindre omfang it til undersøgende og samarbejdsorienterede
aktiviteter end deres kolleger i de
andre deltagende lande. […] der er
tilsyneladende sket en stagnation
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I projektet gik jeg tilbage til filosoffen
John Dewey (1859-1952) og tog afsæt i
den pragmatiske filosofi om deltagelse,
læring og demokrati som han for over
hundrede år siden formulerede. I hovedværket Demokrati og uddannelse (Dewey,
2005) findes kimen til projektarbejdsformen2 i hans banebrydende sammentænkning af begreberne deltagelse og
erfaring.

Danske elever lærer øjensynligt (eller
vænnes til) at bruge it til skriftlige opgaver
og præsentation (ibid., p. 87), men de lærer
ikke strategier til kritisk stillingtagen og
analyse i forhold til informationssøgning.

Men hvordan hænger det sammen med
ideen om det 21. århundredes kompetencer?
Jeg vil i det følgende pege på flere
sammenhænge mellem synet på læring,
pædagogik og fag hos Dewey og udvalgte
elementer i 21CS. Begrundelsen for dette
er, at 21CS kun er et meget overordnet
begreb, der ikke rummer konkrete
beskrivelser af indhold og tilrettelæggelse,
og derfor er der, efter min mening, brug
for mere konkrete forståelser af begreber
som undersøgelse og selvstyring, hvis vi
skal kunne anvende 21CS til andet en
hensigtserklæringer på policyniveau.
Opgaven for lærere og forskere må derfor
være at udvikle konkrete og praksisnære
didaktiske design. At pege på Deweys
tilgang som et fundament er et bud på ét
svar i denne sammenhæng.

Doing 21st century skills
Det var på den baggrund, som jeg her har
skitseret, at jeg i 2013-17 gennemførte et
ph.d.-studie, der undersøgte vilkårene for
en undersøgelsesorienteret undervisning
med it i udskolingen (Lorentzen, 2017).

Et gram erfaring er bedre end et ton teori
I Deweys filosofi er tanke og erfaring
uadskillelige. Det er, hævder Dewey,
forkert at forestille sig, at barnet kan
begribe verden uden samtidig at erfare
den 3 . I skolen præsenteres barnet som

i anvendelsen af redskaber til undersøgende undervisning (Bundsgaard,
Petterson, & Puck, 2014, p. 195).
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oftest for viden om verden, men det er
først gennem erfaringen, der skabes en
bevidsthedsmæssig sammenhæng:
E
 t gram erfaring er bedre end et ton
teori, simpelthen fordi det først er i
erfaringen, at enhver teori opnår en
vital og verificerbar betydning (Dewey,
2005, p. 161).
Som konsekvens af, at tænkning ikke kan
løsrives fra den konkrete verden, bør indlæring foregå i relation til situationer, som
er så konkrete og praktiske som muligt.
Dette fører Dewey frem til en pædagogisk
tænkning, hvis udgangspunkt er, at viden
ikke kan overføres til det passive barn.
Barnet lærer derimod først gennem
deltagelse i og interaktion med verden, og
derfor skal det have lejlighed til at
eksperimentere, prøve sig frem og udvikle
sin tænkning og egne ideer.
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Men eleven skal ikke nøjes med at gøre
sig erfaringer. Eleven skal overskride
erfaringerne gennem sin tænkning. Denne
undersøgende læringstilgang udviklede
Dewey til metoden Inquery Based
Learning, som bygger på følgende trin:
Aktivitet, eleven skal deltage i læringssituationer, som foregår i en social
sammenhæng
Erfaring, eleven skal kunne tilegne sig
erfaringer gennem et møde med stoffet,
som er forudsætningen for elevens
hypotesedannelse
Rekonstruktion af erfaringen, eleven skal
i den fortsatte proces have anledning til at
reflektere over erfaringerne og rekonstruere
disse.

O
 nly by wrestling with the conditions
of the problem at first hand, seeking
and finding his own way out, does he
think (Dewey, 2007, p. 118).

Der trives en folkelig forståelse af Dewey,
som reducerer hans teori til aforismen
learning by doing, men som det fremgår,
er det meningen, at handlinger skal
reflekteres og at umiddelbare erfaringer
altid rekonstrueres hos Dewey.

Dermed repræsenterer Dewey en kritik af
den skole, hvor læreren alene deducerer
viden, som eleverne passivt skal tilegne
sig. Skolen skal i stedet være et sted, hvor
læreren kan tilvejebringe de rette forudsætninger for læring. Sådanne forudsætninger
er aktiviteter, hvor eleven har mulighed for
at interagere og eksperimentere med
fænomener i konkrete situationer.

Undersøgende undervisning med it
Så vidt essensen i en undersøgelsesorienteret tilgang og den metode, som
er arven fra Dewey. Kunsten må herefter
være at omsætte tankerne til konkrete
didaktiske designs i skolen. Didaktisk
design defineres her som et samlet undervisningsforløb, som en lærer forbereder,
gennemfører og evaluerer, og det
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Eleven skal overskride
erfaringerne gennem sin
tænkning.

inkluderer derfor overvejelser over mål,
indhold, metoder og aktiviteter. Her har
historien og flere forskere vist 4 , at de
væsentligste udfordringer ved undervisning, som afhænger af elevernes evner til
selvstyring og initiativ, er at bevare et
fagligt fokus og at stilladsere elevernes
mere eller mindre selvstændige arbejdsprocesser. Disse udfordringer har sandsynligvis været medvirkende til, at undersøgelsesorienteret undervisning har en
relativ lille plads i folkeskolen.
Men lad os prøve at ændre dette billede!
I dag tilbyder digitale teknologier – eller
i daglig tale: it – os muligheder for at
understøtte en undersøgelsesorienteret
undervisning. I bogen It-didaktik i teori og
praksis (2016) om de fire elevpositioner for
arbejdet med it og medier i Fælles Mål har
jeg sammen med andre 5 givet eksempler
på, hvordan en it-didaktik kan understøtte
det undersøgelsesorienterede perspektiv
frem mod en udvikling af flere af det 21.
århundredes kompetencer. Læs selv mere
i bogen; her tillader pladsen kun at give et
par overordnede eksempler 6 :
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Det første er et didaktisk design i dansk,
hvor eleverne skal arbejde undersøgende
med multimodale artikler, kilder og begrebet
troværdighed. I forløbet lærer eleverne at
undersøge og problematisere forskellige
net-teksters troværdighed. De gør sig
personlige erfaringer, som kvalificeres med
konkrete begreber, mens de samarbejder.
I et andet didaktisk design skal eleverne
arbejde kreativt med digitale udtryksmuligheder. Det sker ved at afprøve og
remikse digitale produkter. Processerne
tilrettelægges ved hjælp af planlægningsguides, som hjælper med at fastholde et
fagligt fokus for både elever og lærere.
Her er der fokus på projektstyring og
sikring af faglig fordybelse.
I et sidste eksempel diskuteres muligheder
for at udvikle eleverne som ansvarlige
deltagere med digitale teknologier. Nøgleordet er deltagelse, og det handler om
at undersøge og gøre sig erfaringer med
budskaber og kommunikation. Undervejs
reflekterer eleverne over ansvarlighed i
forhold til egne handlinger i et demokratisk, digitalt fællesskab (eksemplerne er
alle hentet i: Bundsgaard et al., 2016).
På vej mod en ændret skolepraksis?
Disse didaktiske design-ideer giver
forhåbentlig et lille billede af en skolepraksis, der bygger på en undersøgelsesorienteret tilgang. Det væsentligste
er selvfølgelig, at forløbene inkluderer
progressionen fra aktivitet, erfaring og
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rekonstruktion af erfaringen gennem
refleksioner med læreren og kammeraterne i klassen.
Jeg indledte med at beskrive behovet for
en nærmere konkretisering af det 21.
århundredes kompetencer. De ideer til
undersøgelsesorienteret undervisning
med it, som er fremstillet i denne artikel, er
et bidrag hertil. Den udvikling kan stimuleres,
hvis vi som lærere og forskere bliver bedre
til at tænke i undervisningsaktiviteter i
skolens eksisterende fag, der giver eleverne
rum for ægte nysgerrighed og fordybelse og
udfordrer forestillinger om, at undersøgesesaktiviteter kun hører til i valgfag, Fablabs
og projektarbejdet i 9. klasse.

Eleverne i ovenstående eksempler skal
ikke alene eksperimentere og være undersøgende på vej mod et fagligt mål.
I sådanne processer indgår naturligvis
flere andre vigtige egenskaber som evnen
til at samarbejde, at kunne indgå i sociale
relationer, at beherske selvledelse, at være
kreativ, at inddrage elevernes omverden
samt opbyggelsen af evnen til at tænke
kritisk. Det er alle elementer, som indgår i
den overordnede forståelse af 21CS.
Dermed begynder der at tegne sig et
billede af en mere konkret tolkning af
konceptet om det 21. århundredes
kompetencer, der kan omsættes til
praksis i skolen i dag.

Fokus på elevcentreret,
samarbejdende, undersøgende og
virkelighedsnær problemløsning.
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Karsten Bjerg Düring er cand. pæd. i didaktik og læringskonsulent ved Tværgående Enhed
for Læring, Horsens Kommune

I Horsens Kommune ønsker vi at klæde børn og unge bedst muligt
på til at kunne begå sig i og bidrage positivt til fremtidens samfund.
Vi er derfor i fuld gang med at udmønte en strategi om det 21.
århundredes kompetencer og STEAM. I denne artikel beskrives,
hvordan vi forstår og understøtter arbejdet med begreberne i et
forvaltningsperspektiv. Sidst i artiklen beskrives et eksemplarisk
læringsforløb, som netop er udarbejdet for at understøtte og
inspirere kommunens lærere.
w

Det 21. århundredes

kompetencer i
Horsens Kommune

Fremtidens samfund og kompetencer
Diskussionen omkring det 21. århundredes
kompetencer handler i udgangspunktet
om, hvilke kompetencer børn og unge skal
besidde for at kunne bidrage positivt til
’fremtidens samfund’, dvs. det samfund,
der venter efter endt skolegang og uddannelse. Diskussionen er således ikke af
nyere dato. Uddannelsespolitikere,

forvaltninger, skoler og lærere har altid
haft ”noget for” med børn og unge. Det
nye skal findes i det 21. århundrede
samfunds hastige udvikling. Egentlig
har samfundet altid været i udvikling, fra
jæger-samlersamfundet til informationssamfundet, men hvor udviklingen tidligere
var langsom, og mennesket i høj grad
reproducerede viden fra tidligere
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generationer, har digitaliseringen revolutioneret vidensbegrebet og samfundet.
Alle – og måske især børn og unge – kan
producere, dele og modtage viden
uafhængigt af tid og rum. Samtidig medfører digitaliseringen, at mange børn og
unge efter skolen skal varetage et job,
som endnu ikke findes. Netop derfor er
diskussionen omkring det 21. århundredes
kompetencer aktuel, for hvordan skal vi
som uddannelsespolitikere, forvaltninger,
skoler og lærere bedrive skole for at ruste
børn og unge bedst muligt til ’fremtidens
samfund’? (Hvid og Pedersen, 2014).
Denne artikel beskriver, dels hvordan vi
forstår og arbejder med det 21. århundredes kompetencer i Horsens Kommune,
og dels hvordan man kan arbejde med at
udvikle børn og unges 21. århundredes
kompetencer i en konkret undervisningspraksis. Sidstnævnte beskrives med afsæt
i et eksemplarisk læringsforløb, som er
udarbejdet af teknologikonsulent, Stine
Bruus Sørensen og undertegnede ved
Tværgående Enhed for Læring i Horsens
Kommune til inspiration for kommunens
lærere. Det bemærkes, at ’eksemplarisk’
skal forstås som et eksempel på, hvordan arbejdet med det 21. århundredes
kompetencer kan se ud. Der er allerede en
stærk tradition for at arbejde med det 21.
århundredes kompetencer i folkeskolen, hvilket også er tilfældet i Horsens
Kommune, hvor vi ser mange eksempler
på kreativ, inspirerende og lærerig
undervisning.
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Det 21. århundredes kompetencer og
STEAM
Som beskrevet ovenfor må man se i
krystalkuglen for at finde ud af, hvordan
fremtidens samfund ser ud. Alt efter
hvilket samfund man ser, vil der således
findes forskellige forståelser af, hvilke 21.
århundredes kompetencer børn og unge
får brug for. I Horsens Kommune har vi
valgt at tage afsæt i Center for Undervisningsmidlers seks kompetencer, som
beskrevet på ressourcesitet 21skills.dk
(2017). De seks kompetencer er vist i figur
1 sammen med en kort beskrivelse af,
hvilke former for læringsaktiviteter der
understøtter børn og unges udvikling af
de enkelte kompetencer.
En vigtig pointe i relation til arbejdet med
det 21. århundredes kompetencer er, at
det skal integreres med både Fælles Mål
og Horsens Kommunes målsætning om, at
alle børn og unge skal have mulighed for
at udnytte deres læringspotentiale for at
trives og for at mestre. Arbejdet med det
21. århundredes kompetencer skal således
ikke opfattes som noget særskilt, men
derimod som en måde, hvorpå
eksisterende målsætninger fremtidssikres.
De seks kompetencer udgør den overordnede rammesætning i de dele af undervisningen, hvor der arbejdes med det 21.
århundredes kompetencer. For at gøre
arbejdet med kompetencerne håndgribeligt
i praksis har vi i Horsens Kommune valgt at
bruge STEAM som didaktisk tilgang.
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21. århundredes kompetencer
Kollaboration

IT og læring

Videnskonstruktion

Problemløsning og innovation

Selvevaluering

Kompetent kommunikation

Læringsaktivitet
Læringsaktiviteter, der styrker samarbejdsevnen hos børn og
unge, så de bliver i stand til at lytte til andres idéer, forhandle,
lave aftaler og skabe noget sammen med andre.
Læringsaktiviteter, der understøtter digitale kompetencer hos
børn og unge, så de bliver i stand til at bruge informationer og
designe vidensbaserede produkter ved hjælp af IT.
Læringsaktiviteter, der understøtter børn og unges mulighed
for at konstruere viden, så de bliver i stand til at integrere og
vurdere oplysninger for at bruge dem produktivt i deres arbejde.
Læringsaktiviteter, der styrker den kreative tænkning hos børn
og unge, så de bliver i stand til at løse virkelige problemer.
Læringsaktiviteter, der styrker børn og unges evne til at
evaluere sig selv og hinanden.
Læringsaktiviteter, der understøtter børn og unges evne til
at kommunikere hensigtsmæssigt, så de bliver i stand til at
fremstille og tilpasse kompleks eller multimodal kommunikation
om forskellige emner til bestemte målgrupper.

Figur 1: Det 21. århundredes kompetencer og fokus i læringsaktiviteter med henblik på at udvikle
kompetencerne (21skills.dk, 2017).

Hvad er STEAM?
STEAM står for Science, Technology,
Engineering, Arts og Mathematics.
Betegnelsen, som oprindelig hed STEM,
blev udbredt, da den nu tidligere
amerikanske præsident, Barack Obama,
prioriterede en række initiativer på
uddannelsesområdet med det formål at

styrke kompetencerne og jobsøgningen
inden for de naturvidenskabelige og
teknologiske fagområder. I 2012 opstod
betegnelsen STEAM, da John Maeda,
Præsident ved Rhode Island School of
Design, argumenterede for, at børn og
unge først bliver innovative, når naturvidenskabelige og teknologiske
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kompetencer kombineres med kompetencer inden for kunst og design. Maeda
beskriver denne sammenhæng ved brug
af Apples iPod som eksempel:
“STEM by itself is extremely powerful.
Its scale is amazing. But that alone
doesn’t create warmth and humanity and
connection. For instance, a thing like an
MP3 Player is a STEM technology. But
until Apple came along, it didn’t become
desirable. It was a STEAM technology that
made it part of our everyday lives.”
STEAM har siden udviklet sig i flere
retninger. Med det 21. århundredes
kompetencer som bagtæppe har STEAM
bl.a. bevæget sig fra sit naturvidenskabelige og designteoretiske afsæt til et
bredere, tværfagligt fokus på faktiske
problemstillinger. I denne retning arbejdes
der med reel tværfaglighed, hvor
forskellige faglige perspektiver og
teknologier bruges til at løse konkrete
problemstillinger og behov på måder, der
endnu ikke er tænkt eller set.
På den måde reproducerer børn og unge
ikke blot viden – de omorganiserer
eksisterende viden og konstruerer ny
viden om og forståelser af verden. Hvor
det 21. århundredes kompetencer kan
betragtes som en overordnet læringsforståelse, kan denne tilgang til STEAM altså
betragtes som en konkret måde, hvorpå
der kan arbejdes med disse kompetencer,
dvs. en didaktisk tilgang.
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STEAM som didaktisk tilgang
Udgangspunktet for STEAM-læringsforløb
er faktiske problemstillinger, som kan
være både store og små: fra klimaforandringer og plast i verdenshavene til
tabte cykelnøgler og beskidte skoletoiletter. Karakteristisk for begge former
for problemstillinger er, at de lægger op
til åbne, tværfaglige læreprocesser, hvor
børn og unge får mulighed for at udforske
og løse problemer på innovative måder.
Børn og unges kompetencer inden for
problemløsning og innovation, som netop
er en af det 21. århundredes kompetencer,
kan styrkes yderligere ved at lære dem
selv at bemærke problemstillinger og
behov. Som lærer havde jeg eksempelvis
altid en notesbog i tasken, hvori jeg
noterede elevernes undringsspørgsmål.
Disse spørgsmål kunne senere danne
udgangspunkt for vedkommende og
lærerige forløb.
I figur 2 findes en simpel didaktisk model,
som viser, hvordan åbne læreprocesser
i et STEAM-læringsforløb kan se ud fra
udforskning af problemstilling til problemløsning. Modellen indeholder tre faser,
hhv. udforsk, skab og fortæl:

– 	Udforsk: I første fase udforskes
problemstillingen fx ved at indsamle
data eller søge information. Har man
ingen eller en ringe forståelse af, hvad
problemet rent faktisk er, vil de skabte
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løsninger sjældent løse problemstillingen.
Arbejdes der med beskidte skoletoiletter, kan børn og unge fx udvide
deres problemforståelse ved at
interviewe andre børn og unge om deres
opfattelser af toiletterne.
– 	Skab: I anden fase skabes og afprøves
forskellige løsninger på problemstillingen.
Det styrker børn og unges læring og
motivation at bygge og afprøve løsningerne i virkeligheden. I eksemplet
med skoletoiletterne er det en væsentlig
del af læreprocessen at afprøve, om
løsningerne virker – og evt. videreudvikle produkterne efterfølgende.
– 	Fortæl: I tredje fase demonstreres og
fortælles, hvordan produktet løser
problemet. I denne fase er det vigtigt at
drøfte løsningens kvalitet, dvs. i hvilken
grad løser produktet det faktiske
problem. I eksemplet med skoletoiletterne kan en ringe problemforståelse
medføre, at det skabte produkt ikke
løser problemet. Nogle børn mener
måske, at problemet med toiletterne
skyldes, at andre børn glemmer at
skylle ud, og de vælger derfor at skabe
automatisk udskylning. Havde børnene
udforsket problemstillingen – og dermed udvidet deres problemforståelse,
fx ved at interviewe andre børn – havde
det måske vist sig, at problemet skyldtes
noget helt andet, fx at toiletterne ofte
løber tør for toiletpapir, eller at mange
børn mangler viden om toilethygiejne.

I begge tilfælde kan automatisk
udskylning være et godt produkt, men her
løser produktet ikke det faktiske
problem, og løsningen er derfor ikke god
kvalitet. Når produktet demonstreres,
er det således vigtigt at relatere det til
udforskningen af problemstillingen, dvs.
hvordan er gruppen nået frem til netop
denne problemforståelse og løsning. På
den måde kan man begynde at skabe et
fælles sprog om design og ikke mindst
designkvalitet i klasserummet.
I tredje fase er det endvidere vigtigt at
(selv-)evaluere på læreprocessen, dvs.
hvordan har børn og unge arbejdet med
forløbets læringsmål.

FORTÆL

UDFORSK

SKAB

Figur 2: Didaktisk model over tre faser i STEAMlæreprocesser.
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Modellen skal betragtes som dynamisk
i den forstand, at arbejdet med en
problemstilling gennem de tre faser kan
tilpasses konkret undervisningspraksis.
Nogle forløb kan føre til en videre
udforskning af problemstillingen og
en videreudvikling af produktet, jf.
eksemplet med skoletoiletterne, hvor
produkterne udtrykker en manglende
problemforståelse. Her er der tale om
en iterativ læreproces, hvor arbejdet i
modellens tre faser gentages. Tilsvarende
kan man i nogle læringsforløb vælge at
fokusere på en af faserne og bruge mindre
tid på de resterende faser.
Det gode STEAM-forløb
Åbne og innovative læreprocesser, hvor
slutproduktet kan se meget forskelligt
ud, rummer et stort potentiale i forhold

Hvad karakteriserer det gode
STEAM-forløb?
– At børn og unge konstruerer viden
sammen med andre
– At børn og unge inddrages i hele forløbet,
fra identifikation af problemstilling til
problemløsning
– At børn og unge inddrager teknologier i
forbindelse med videnskonstruktion og
problemløsning
– At det tager afsæt i faktiske og tværfaglige problemstillinger
– At det munder ud i et produkt (som også
kan være en model, en kampagne, osv)

Figur 3: Karakteristika for det gode STEAM-forløb.
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til børn og unges motivation og læring.
I Horsens Kommune forsøger vi derfor
at undgå en normativ tilgang, hvor vi
foreskriver, hvordan det pædagogiske
personale bør arbejde med STEAM.
Vi foretrækker i stedet en deskriptiv
tilgang med karakteristika for det
gode STEAM-forløb. Nogle af disse
karakteristika er gengivet i figur 3.
Eksempel på et STEAM-læringsforløbI
I denne sidste del af artiklen gives et bud
på, hvordan man kan arbejde med at
udvikle børn og unges 21. århundredes
kompetencer i en konkret undervisningspraksis. Som nævnt i artiklens indledning
er det læringsforløb, der beskrives (i en
forkortet udgave), udarbejdet som et
eksemplarisk forløb til inspiration for
Horsens Kommunes lærere. Forløbet er
målrettet elever på 5.-6. klassetrin og
involverer fagene natur/teknologi, matematik,
dansk samt håndværk og design. Forløbet
strækker sig over ca. 30 timer, men
varigheden kan naturligvis variere, alt efter
hvor meget tid eleverne har behov for at
bruge i læreprocessens faser, hvor mange
fagligheder der bringes i spil, osv.
Designopgave
Det gode STEAM-forløb tager afsæt i
en faktisk problemstilling, som i dette
tilfælde handler om cykeltyverier. Eleverne
præsenteres for problemstillingen i en
såkaldt designopgave, der fx kan se ud
som vist i figur 4.
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OPLÆG

PROBLEMSTILLING

I de seneste to uger er der
blevet stjålet fire cykler fra
cykelskuret på din skole.
De børn, der har mistet deres
cykler, er meget kede af det.
Skoleledelsen og skolebestyrelsen ved ikke, hvad de
skal stille op. De har brug for
jeres hjælp!

I skal finde en løsning på
cykeltyverierne, så der ikke
bliver stjålet flere cykler fra
cykelskuret.

MATERIALER/
TEKNOLOGIER
I skal designe og bygge en
prototype, som løser
problemstillingen. Prototypen
kan skitseres i et digitalt
tegneprogram og bygges i
fysiske materialer, fx LEGO,
pap, træ, metal, plastik, osv. I
må gerne bygge flere prototyper på den samme løsning.

Figur 4: Designopgave til eksemplarisk læringsforløb.

En designopgave indeholder typisk et
oplæg, dvs. baggrunden for problemstillingen; den problemstilling, som
eleverne skal løse; samt en oversigt over
tilgængelige materialer og teknologier. En
designopgave kan endvidere indeholde
krav til fremgangsmåde eller materialebrug, fx ’I skal designe jeres prototype i
Tinkercad 1 og printe den i 3D’. Da dette er
et eksemplarisk forløb til lærere i mange
forskellige kontekster, har vi imidlertid
valgt ikke at stille sådanne krav.
Læringsmål
Sammen med designopgaven præsenteres eleverne for forløbets læringsmål. Som
nævnt tidligere skal arbejdet med det 21.
århundredes kompetencer ikke betragtes
som særskilt fra den ’almindelige

undervisning’, men derimod som en fremtidssikring af eksisterende målsætninger.
I dette læringsforløb integreres målsætningen om at udvikle elevernes 21.
århundredes kompetencer således med
eksisterende kommunale og nationale
målsætninger fx Fælles Mål.
I læringsforløbet har vi valgt at have fokus
på følgende tre 21. århundredes kompetencer: problemløsning og innovation,
videnskonstruktion og kompetent
kommunikation. Muligheden for at udvikle
disse kompetencer sker ved at arbejde
med en række læringsmål, som ligger i
forlængelse af STEAM som didaktisk
tilgang og de involverede fags kompetenceområder. Disse læringsmål kan ses
i figur 5.
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– J eg kan lave en undersøgelse af
problemstillingen, analysere og vurdere
de indsamlede data og bruge min nye
viden til at løse min skoles problemer med
cykeltyverier.
– J eg kan designe, skabe, afprøve og justere
en prototype, som løser min skoles
problemer med cykeltyverier.
– J eg kan lave en multimodal præsentation
af min prototype, som er tilpasset en
bestemt målgruppe.
– J eg kan lave en prototype med blik for
målestoksforhold.

Figur 5: Læringsmål i eksemplarisk læringsforløb

Læringsmålenes sammenhæng med
det 21. århundredes kompetencer ses
bl.a. ved, at eleverne skal analysere
problemstillingen og bruge deres nye
viden til at problemløse, dvs. videnskonstruere; eleverne skal designe og
skabe en prototype, dvs. problemløsning
og innovation; og eleverne skal lave en
multimodal præsentation, som er tilpasset
en bestemt målgruppe, dvs. kompetent
kommunikation.
Sammenhængen med STEAM som
didaktisk tilgang ses bl.a. ved at
læringsforløbet tager afsæt i en faktisk
problemstilling, som løses ved at
udforske, skabe og fortælle, og herudover
arbejder eleverne med flere af de
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involverede fags kompetenceområder.
Når eleverne designer, skaber, afprøver
og justerer en prototype, arbejder de
især med kompetenceområdet design
i faget håndværk og design, men også
med kompetenceområdet teknologi og
ressourcer i natur/teknologi.
Arbejdet med det 21. århundredes
kompetencer bruges således til at
fremtidssikre eksisterende målsætninger,
herunder fagenes kompetencemål.
Udforskning
Efter en præsentation og drøftelse af
designopgaven og forløbets læringsmål
skal eleverne udforske problemstillingen.
I dette tilfælde har eleverne ikke haft
indflydelse på problemstillingen, og den
kan derfor virke uvedkommende for nogle
elever. Vi foreslår derfor, at læreren starter
med at skabe motivation for forløbet
ved først at drøfte, hvad det vil sige at
løse et problem, og herefter forsøge at
løse et problem i praksis. Til sidstnævnte
kan man fx bruge øvelsen ’Æggefaldet’,
hvor eleverne skal kaste et æg ud fra 1.
sal, uden det går i stykker. Som hjælp får
eleverne udleveret en række materialer, fx
karton, tape, plastikkrus, snor, osv.
I udforskningsfasen skal eleverne
undersøge, hvad problemet rent
faktisk er, dvs. hvorfor bliver cyklerne
stjålet fra skolen? På den måde får

VIA University College

eleverne en problemforståelse, der
rækker længere end deres egne
hypoteser, og der er således langt større
sandsynlighed for, at de udvikler en
prototype, som løser problemet. I dette
læringsforløb kan eleverne undersøge
problemstillingen ved brug af forskellige
dataindsamlingsmetoder, hhv. interview,
observationer, fotodokumentation og
inddragelse via Instagram. Til hver metode
findes en kort metodebeskrivelse og et
forslag til, hvordan metoden kan anvendes
i praksis, fx en interviewguide eller et
observationsskema. Hver elevgruppe
eller designteam vælger en metode,
planlægger og indsamler data. Hensigten
med at anvende forskellige metoder
er at belyse problemstillingen fra flere
forskellige vinkler, før den analyseres
og vurderes. I læringsforløbet deler de
forskellige designteams deres indsamlede
data som afsæt for en plenumdrøftelse
af hhv. ligheder og forskelle på tværs af
de forskellige dataindsamlingsmetoder
samt identifikation af de 2-3 væsentligste
årsager til cykeltyverierne. Her arbejder
eleverne med at konstruere viden om
problemstillingen, som de efterfølgende
skal forsøge at skabe en løsning på.
Eleverne får således mulighed for at
udvikle den 21. århundredes kompetence,
som kaldes videnskonstruktion.
Skab
Som det var tilfældet i udforskningsfasen,
starter denne fase med en divergerende
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bevægelse, dvs. en bevægelse der udvider
elevernes perspektiv – her i forhold til
mulige løsninger på problemstillingen.
Det er altså vigtigt, at eleverne ikke straks
foretager en konvergerende bevægelse,
dvs. en bevægelse mod den første og
bedste løsning, men at de fastholdes i
en kreativ og innovativ proces. En vigtig
pointe i den forbindelse er, at det er svært
at tænke kreativt og udvikle idéer! Om
end det kan forekomme paradoksalt, bør
læreren derfor rammesætte elevernes
kreative processer ved brug af forskellige
metoder til idégenerering.
I dette læringsforløb bruges metoden
’Mash-up’, hvor karakteristika fra
to forskellige områder kombineres
for at opnå nye perspektiver og
løsningsmuligheder på en problemstilling.
Hvert designteam udvælger først den
årsag til cykeltyverierne, som de ønsker
at arbejde videre med og omformulerer
herefter årsagen til et spørgsmål. Er den
valgte årsag, at en tredjedel af cyklerne
ikke er låst, kan det fx omformuleres

Børn og unge skal
varetage job efter
skolen, som endnu ikke
findes.

Liv i Skolen • 3/2017

21. ÅRHUNDREDES KOMPETENCER I HORSENS KOMMUNE

til: ’Hvordan kan vi gøre det sjovt at låse
sin cykel?’ Næste skridt er at udvælge to
kategorier, som ikke umiddelbart har noget
med hinanden at gøre. Første kategori
skal have forbindelse til spørgsmålet, fx
cykellås, mens anden kategori er valgfri fx
computerspil. Herefter laver designteamet
en liste med karakteristika for hver
kategori på tid. Listen kan fx se ud som
vist i figur 6.
Nu kombineres de forskellige
karakteristika fra de to kategorier til
idéer, fx 1+C: Når man låser sin cykel med
nøgle eller kode, får man et point. Hvert
designteam laver en masse forskellige
kombinationer – også nogle der kan
forekomme lidt skøre – hvorefter de
udvælger den idé, de vil arbejde videre
med.
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Med afsæt i den valgte idé samt de
tilgængelige materialer og teknologier
skaber designteamet en prototype.
Teamet afprøver og videreudvikler
prototypen på baggrund af feedback fra
selve afprøvningen, fra andre designteams
og evt. fra læreren. At give og modtage
feedback fra andre designteams er med
til at udvikle et fælles sprog om design og
designkvalitet, ligesom andres prototyper
kan inspirere i forhold til videreudvikling af
egen prototype.
Fortæl
I sidste fase demonstrerer og fortæller
hvert designteam, hvordan deres
prototype løser problemet, først til
de andre designteams og herefter til
skoleledelse og skolebestyrelse, som
var rådvilde i forhold cykeltyverierne.
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Demonstrationen skal være multimodal
og vise, hvordan netop denne prototype
løser problemstillingen. Ved at fremstille
og tilpasse kompleks og multimodal
kommunikation til en bestemt målgruppe,
får eleverne mulighed for at udvikle
kompetent kommunikation, som er en af
de 21. århundredes kompetencer, der er i
fokus i dette læringsforløb.

Lige så vigtig som demonstrationen af
prototypen er elevernes refleksion over
deres læreprocesser. I demonstrationen
skal derfor også indgå overvejelser
herover, fx hvilke udfordringer stødte vi
på i forhold til at lave prototypen, hvordan
løste vi dem, og hvad kan vi arbejde videre
med næste gang.

Børn og unge
omorganiserer
eksisterende viden og
konstruerer ny viden.

Hvordan kan vi gøre det sjovt at låse sin cykel?
Cykellås

Computerspil

1. Man skal bruge en nøgle eller kode
for at låse den

A. Figurerne kan styres

2. Den er lavet af jern
3. D
 er findes mange forskellige slags

C. M
 an får point, når man har udført en
opgave

4. . . .

C. . . .

B. Man kan spille sammen

Litteraturliste
21skills.dk – Available: http://info.21skills.dk/ [2017, 28-07-17].
Hvid, Anders og Pedersen, Jannick B. (2014): Forstå fremtiden. Hvad betyder
eksponentiel acceleration for dig? People’s Press.
STEM to STEAM: An interview with RISD’s President, John Maeda – Available:
http://www.huffingtonpost.com/darby-roach/john-maeda-interview_b_1254548.html
[2012, 28-07-17].
Noter

Figur 6: Mash-up

1

Digitalt 3D-tegneprogram, se evt. www.tinkercad.com
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Af Kirsten Hasse, teamleder

Kirsten Hasse er teamleder, Læring og kommunikation, Skoleafdelingen i
Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune

Den eksponentielle samfundsudvikling betyder, at mange af de børn,
der netop er startet i vores børnehaveklasser, vil få job, der slet ikke
findes i dag. Vi får et samfund, der grundlæggende stiller andre krav
og giver andre muligheder. Hvordan forbereder vi bedst vores elever
på det? Og hvilke dannelsesidealer vil vi gerne, at Folkeskolen fortsat
søger at udvikle?

Fremtidens
skole i
Gladsaxe
w

Det har i længere tid været en diskussion
i Gladsaxe, hvor politikere, medarbejdere,
forældre, ledere, faglige organisationer og
andre centrale interessenter på kryds og
tværs i arbejdsgrupper, udvalg, møder og
bestyrelser har drøftet, hvilke kompetencer
fremtidens elever skal have, og hvordan vi
kan nytænke skolernes bygninger og
sammensætning, så de fysiske rammer
bedst muligt understøtter trivsel og
læring. Målsætningen er, at alle elever skal

lære at lære det, der er nødvendigt for, at
de kan trives og klare sig godt i et fremtidens samfund, privat og på arbejdsmarkedet.
På baggrund af de mange drøftelser er der
udarbejdet en række strategiske pejlemærker 1 omkring fremtidens kompetencer
og læringsmiljøer. Det første pejlemærke
er: ”Børn og unge lærer fremtidens
kompetencer”.
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I Gladsaxe arbejder
vi ud fra et bredt
kompetencebegreb.

Diskussionen fortsætter i Gladsaxe, ligesom
vores udviklingsarbejde mod Fremtidens
skole kun har taget de første spæde skridt.
Arbejdet med at skabe Fremtidens skole i
Gladsaxe bygger videre på de pædagogiske
og strukturelle forandringsprocesser, vi
satte i gang i forbindelse med skole_
reformen 2 . De byggede bl.a. på professor
John Hatties forskning i, hvad der virker på
elevers læring 3 . Visionen derfra om, at alle
elever skal lære mere, gælder stadig. Derfor
arbejder vi fortsat med synlig læring,
styrkebaseret pædagogik og elevcentreret
skoleledelse 4 .
Et bredt kompetencebegreb
I Gladsaxe arbejder vi ud fra et bredt
kompetencebegreb, der omfatter et
udsnit af kognitive, sociale og emotionelle
kompetencer, men også rummer praktiske
færdigheder, holdninger og etiske
vurderinger. Allerede i slutningen af
90’erne blev der i Gladsaxe Kommune
udarbejdet et sæt af trinmål for elevens
alsidige, personlige og sociale udvikling
for også at give redskaber til, at lærerne
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systematisk kunne iagttage denne del af
elevernes udvikling fremfor udelukkende
at fokusere på elevernes faglige
progression.
Det 21 århundredes kompetencer
Vi har igennem en årrække, som mange
andre danske kommuner, ladet os inspirere
af det pædagogiske arbejde i delstaten
Ontario, Canada, hvor Michael Fullan,
professor Emeritus, OISE/ University of
Toronto, er en af hovedkræfterne bag
skoleudviklingen. Michael Fullan har også
beskæftiget sig med, hvilke kompetencer
det er nødvendigt at udvikle for at opnå
”deep learning”, og knytter seks centrale
kompetencer til begrebet – 6C:
– Character
– Citizenship
– Communication
– Critical thinking & problem solving
– Collaboration
– Creativity
Vi har i Gladsaxe diskuteret det 21.
århundredes kompetencer med udgangspunkt i Michael Fullans 6C, der i modsætning til mange andre bud på et 21. århundredes kompetencesæt også indeholder
kompetencer som medborgerskab og
personlige karakterstyrker. Langt hen ad
vejen er Fullans 6C et bud, som dækker
et stort felt af det, vi har talt os frem til
i Gladsaxe. Dog er vi ikke så glade for
begrebet ”kollaboration”, der har ledt
manges tanker hen på ordets betydning
under krig. Vi har i stedet erstattet ordet
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med samarbejde. Vi har ligeledes foldet
flere begreber ud, især ”Characterbegrebet”, så de passer til en dansk
kulturel kontekst. Vi har i en årrække haft
Ph.d. Mette Marie Ledreborg ansat som
skolepsykolog, og hun har uddannet en
række af kommunens lærere og pædagoger
i styrkebaseret pædagogik, herunder
motivation og mestring. Det er evnen til
at mestre sit liv, egen læring, små eller
store opgaver, elevernes tænkemåder 5 ,
læringsstrategier som ”The Pit” 6 m.v. vi
sigter mod at udvikle under kompetencen
”Character”, selvom vi endnu ikke er
blevet enige om et godt dansk ord for det.

3. F
 eedback på alle organisatoriske
niveauer
4. Inspireret

og passioneret undervisning

At lære at lære – synlig læring, faglighed
og fremtidens kompetencer
Evnen til at tilegne sig viden og forstå
egen videnstilegnelse er måske den mest
centrale kompetence af alle i et højteknologisk videnssamfund, der udvikler sig
eksponentielt. Gladsaxe Kommunes
skoler arbejder alle med synlig læring, der
har fire hovedområder:
1. Synligt lærende elever med sprog og
strategier for læring, der ved, hvad de
skal lære, hvordan de skal lære det, og
hvad deres næste skridt er
2. K
 end din virkning, professionelle
voksne, der ved, hvordan undervisningen
og læringsforløb virker på elevernes
læring og kender den enkelte elevs
læringsprogression samt lytter til og
medinddrager eleverne

I foråret 2017 havde Gladsaxe en uges
besøg af den Newzealandske forsker og
researcher Pam Hook, der afholdt seminar
for 300 medarbejdere og ledere. Pam
Hook er verdens førende i “SOLOtaksonomi i børnehøjde”, og hendes
arbejde udgør en vigtig brik i det
teoretiske grundlag, der sigter til, at
eleverne opnår kompetencer i “at lære at
lære”; når man skal uddanne til fremtidens
ukendte arbejdsmarked.
“SOLO” står for Structure of the Observed
Learning Outcome og er en taksonomi
udviklet af Biggs og Collins, 1982 til brug
på universitetsniveau. SOLO-taksonomien
giver sprog til læringen og bruges til, dels
at meddele læringens indhold, men også
til at vurdere kompleksiteten i strukturen
af elevens svar.
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det 21. århundredes kompetencer til praksis
i skolerne. Derfor bad vi professor Ole Sejer
Iversen, ITU, Aarhus Universitet, om at
komme med bud på, hvordan vi kan udvikle
elevernes 21. århundredes kompetencesæt
i skolen til et stort opstartsarrangement for
Fremtidens skole i august 2016.

Figur 1: SOLO-taksonomien
©Skoleafdelingen/Gladsaxe Kommune with permission from Pam Hook/Hook Education Ltd.
http// pamcook.com/solo-apps/hexagon-generator

Pam Hooks didaktisering af Biggs og
Collins arbejde, “SOLO Taxonomy - the
classroom based approch” har til formål at
give skoleelever lærings-sprog og progression. Eleverne skal lære at vurdere
niveauet af deres egen præstation for
derigennem at identificere de rette
strategier til at komme videre. Dermed
bliver det klart for eleverne, at læring er en
konsekvens af effektive strategier.

Metoden giver mulighed for at designe
et innovativt pensum, reflektere over
læringsprocesser og produkter og sikre,
at eleverne lærer at researche og finde
viden gennem spørgsmål. Læs evt. mere
om solo her 7.
Fra aspirationer til praksis
Vores udfordring er nu at oversætte de
aspirationer, der ligger i formuleringerne af
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Ole Sejer Iversens hovedbudskaber var,
at folkeskolen må påtage sig ansvaret for,
at alle elever klædes på til fremtiden med
digital dannelse, arbejdsformer, viden og
færdigheder, analoge og digitale, der modsvarer de forandringer, vi allerede nu ser
komme. Han pegede desuden på, at vi kan
lære eleverne et bredt spektrum af det 21.
århundredes kompetencer ved at tillade
dem læring gennem design og fabrikation.
Gennem arbejdet med at designe løsninger
på den virkelige verdens problemer kan
elever udvikle nye indsigter, design-evner,
analytiske evner og ikke mindst træne de
kompetencer, de får brug for senere i livet.
Der er ingen grund til, at de venter med at
lære dem, men det kræver, at skolerne tør
lade eleverne få langt mere indflydelse i
læreprocesserne, end det er tilfældet de
fleste steder i dag.
Det er centralt, at eleverne selv får lov til
at vælge og beskrive problemstillinger,
iterere, kreere løsninger med og uden
teknologi og samarbejde om konkrete
produkter eller prototyper til løsning af
virkelige problemer. Derigennem får de
styrket et bredt spektrum af kompetencer

og ikke mindst troen på egne evner. Det
oplæg blev vi stærkt inspirerede af, og vi
satte efterfølgende gang i en række
praksisforsøg og indgik en række partnerskaber for at blive klogere på, hvordan vi
kan videreudvikle praksis på skolerne.
Praksisforsøg og partnerskabslæring
Vi har en større partnerskabsaftale med
professionshøjskolen University College
Capital (UCC), Campus Carlsberg. Blandt
andet fordi vi har en fælles interesse i dels
at styrke lærer- og pædagoguddannelserne
og sikre fremtidige kompetente medarbejdere og ledere, som kan medvirke til
at udvikle fremtidens folkeskole, dels for
at sikre en løbende kompetenceudvikling
af skolernes nuværende medarbejdere og
ledere, så vores folkeskoler til enhver tid
har og kan rekruttere de forskellige fagligheder, som skolerne har brug for. Vores
partnerskab har fire spor, der tilsammen
bidrage til, at vi kan løfte opgaven omkring
det 21. århundredes kompetencer (se figur 1).

Feedback på alle
organisatoriske
niveauer.
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Kollaborativ ledelse

Kapacitet til pædagogisk
ledelse
Det 21. århundredes kompetencer
Udvikling af fremtidens
læringsmiljøer
Viden om det 21. århundredes
kompetencer i praktis
Figur 2: Fire spor i partnerskabet

Vi er i fuld gang med et samarbejde med
UCC afdelingen Center for Undervisningsmidler omkring et praksisnært kapacitetsopbygningsforløb om 21. århundredes
kompetencer for alle vores skoleledelser.
Vi har – sammen med skolelederne – valgt,
at netop ledelserne skal gå forrest i
udviklingen i den forstand, at de gennem
forløbet bliver både praktisk og teoretisk
klædt på til at forstå, hvilke forandringspotentialer de nye teknologier, læring med
design, fabrikation og meget mere har for
elevernes læring og skolernes læringsmiljøer. Vi har også et tæt samarbejde
omkring praktikforløb for de studerede
ved Future Classroom Lab. Det stiller
særlige krav for skolerne at få disse
praktikanter, der på mange måder bringer
de nye teknologier, ny viden og nye
læringsformer med sig ud på skolerne.
Derfor sikrer vi os, at der udover de faglige
praktikvejledere også er kompetent digital

lærerfaglighed, hvor de er. Derudover har
vi sammen en række af små praksisforsøg
omkring blandt andet digital dannelse, der
starter i dette skoleår.
Innovationscenter
Mørkhøj skole i Gladsaxe Kommune har
fået et nyt innovationscenter, der er
udviklet i samarbejde med den private
virksomhed Dyrup. Centeret er delt op i
forskellige læringszoner; præsentationszone, feedbackzone, kodningszone,
innovationszone, og forskellige produktionszoner. I produktionszonerne kan elever
lave prototyper på 3D printere, i Virtual
Reality eller analogt. I samarbejdet indgår
også, at skolens udskolingselever skal
besøge virksomheden, hvor de præsenteres
for aktuelle udfordringer. Efterfølgende
skal de hjem i centeret og arbejde med
mulige løsninger.

Folkeskolen skal give eleverne kompetencer
til at deltage og tage ansvar i et demokratisk
samfund, ligesom de har brug for en
række kompetencer for at kunne lykkes
med ungdomsuddannelse og det videre
uddannelsessystem og arbejdsliv. De skal
lære at være kompetente samarbejdspartnere, kunne tilegne sig og arbejde
med kompleks viden, problemløse
virkelige udfordringer, kommunikere
effektivt, være i stand til at planlægge og
gennemføre arbejdsopgaver alene eller
sammen med andre samt give og
modtage feedback.
Eleverne skal beherske at arbejde med
alle kompetencerne i en kompleks og
accelererende udvikling af nye digitale

redskaber. Skal vi lykkes med det, skal vi
også forandre en del af vores nuværende
praksis. Særligt læring med designopgaver – fra idé til produkt – rummer
mange muligheder for at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne kan træde ind i det
21. århundredes kompetencesæt. Det har
vi villet prøve af i praksis, og vi startede
allerede en række praksisforsøg i efteråret
2016 efter besøget af Ole Sejer Iversen.
De første praksisforsøg
De første to praksisforsøg, vi gennemførte, blev designet i et samarbejde med
teknologivirksomheden HippoMini, der
dels havde en stor viden om alle nye
læringsteknologier, dels kunne bidrage
med kompetente medarbejdere med
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uddannelsesbaggrund fra ITU, Aarhus,
der kunne indgå i praksisforsøget. I disse
første praksisforsøg skulle både medarbejdere, ledere og elever lære at samarbejde i innovative processer og arbejde
med alle processens elementer fra idé til
produkt. Medarbejdere og ledere fik et lille
førkursus forud for praksisforsøgets start,
men har primært gennem forløbet øvet
sig i at facilitere, vejlede og guide eleverne
i læringsprocesserne. Eleverne blev henover
fire uger trænet i selv at idégenere og
innovere. En del af læringsprocesserne
har været baseret på elevernes egne idéer
om, hvad der skulle læres og produceres,
og hvordan det skulle gribes an. Det
fælles tema har været medborgerskab
med udgangspunkt i FN’s 17 nye
udviklingsmål for bæredygtig udvikling.
Der er blevet planlagt og gennemført en
proces fra iterativ idégenerering gennem
alle faser af produktudvikling, til eleverne
stod med enten en prototype på den idé
eller det produkt, de ville skabe. Eleverne
og de pædagogiske medarbejdere og
ledere har gennem forløbene tilegnet sig
basale færdigheder omkring blandt andet
fabrikationsteknologier, programmering,
robotteknologi, 3D-design, medier,

analyseteknologier og fremstilling.
Eleverne har lært at arbejde i forskellige
læringszoner med forskellige roller,
opgaver og ansvar, både individuelt og
kollektivt i egen klasse og på tværs af
årgangen. Du kan læse meget mere om
det første praksisforsøg og de teknologier,
vi anvendte her. Blandt elevopfindelserne
var der en plasticspisende robot, der
udvandt sit eget brændstof fra plastic, en
sovebamse med natlys til de mørkerædde,
hjælpsomme Apps til mennesker i
flygtningelejre,produkter til at sikre at
utætte både hurtigt kan lappes og mange
andre fine idéer. Det er ret imponerede,
hvilke løsninger eleverne kan udvikle 8 .
I forbindelse med disse første praksisforsøg indkøbte vi en række materialer
og teknologier, der tilsammen indeholder,
hvad der skal bruges i læringsmiljø til
digital fabrikation – et såkaldt makerspace. Disse teknologier og materialer
flytter vi rundt mellem de forskellige
skoler, når de skal have praksisforsøg,
ligesom vi nu i de første to praksisforsøg har uddannet elever, medarbejdere
og ledere, der kan bistå de næste skoler i
deres praksisforsøg.

VIA University College

i mødet med disse andre fagligheder,
lærings-, ledelses- og organisationsformer, så vi oplever disse partnerskaber
som en særlig innovationsmulighed, hvor
vi gensidigt kan berige hinanden med en
vidensbaseret tilgang til praksis.
Gladsaxe har fået sin egen læringsmesse
En gang om året samles repræsentanter
fra alle vores skolers sjette, syvende og
ottende årgang til en 21. århundredes
læringsmesse. Første gang messen
afholdes i sin nye form bliver januar 2018,
men skolerne starter forberedelserne her i
starten af det nye skoleår.
Gladsaxe Læringsmesse giver elever
og medarbejdere på sjette, syvende og
ottende årgang mulighed for at dele deres
læring, viden og erfaringer med hinanden.
De kan inspirere og blive inspireret i
arbejdet med fremtidens kompetencer og

Vi har på mange områder haft en stejl
læringskurve i det sidste års tid, både

får mulighed for at se konkrete eksempler
på, hvordan der bliver arbejdet på de
andre skoler. På læringsmessen viser
eleverne de projekter og læringsforløb, de
har arbejdet med omkring det 21. århundredes kompetencer ved at demonstrere
deres opfindelser, vise deres prototyper,
fremlægge deres idéer og/eller beskrive
deres arbejdsprocesser.
Flere praksisforsøg
I skrivende stund er vi ved at lægge sidste
hånd på en beskrivelse, så skolerne kan
søge om at gennemføre flere praksisforsøg omkring det 21. århundredes
kompetencer, nye læringsmiljøer, arbejdsformer eller organisering. Rammerne er
vide, fordi vi netop ønsker, at alle vores
dygtige medarbejdere og ledere får
mulighed for at iterere, afprøve og skabe
løsninger omkring udviklingen af
fremtidens skole.

Noter
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/
F0C4D17921847BA8C12581090024B0A3/$FILE/Bilag_42.1.1_Pejlemærker for Fremtidens
skole.pdf
2
https://issuu.com/webmaster_gladsaxe/docs/skolereform_pjece
3
John Hattie, Visible learning, 2009 & Visible learning for teachers 2013
4
Viviane Robinson, Elevcentreret skoleledelse, Dafolo, 2015
5
Carol Dweck, Mindset, 2007, Kahneman, “Thinking fast and thinking slow”, 2013
6
James Nottingham,
7
http://pamhook.com/solo-apps/
8
https://issuu.com/webmaster_gladsaxe/docs/fremtidens_skole_praksisfors__g1
1 

En del af opgaven omkring praksisforsøgene er også at analysere, hvilke krav
de nye arbejdsformer og teknologier stiller
til vores bygninger.
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Ove Christensen er cand.mag. og ansat som adjunkt ved Center for skole og læring,
Professionshøjskolen Absalon.

Der er meget snak om det 21. århundredes kompetencer (eller 21st
century skills, som er den gængse betegnelse på engelsk), og mange
kommuner og skoler kæmper for, at netop de kan forbindes med
denne tendens. De synes at mene, at det signalerer, at de er med på
det sidste nye - og mest moderne - inden for undervisning og læring.
Og det er vel også mest i sammenhæng med markedsføring af
enten kommuner, skoler eller private konsulentfirmaer, at termen ‘21.
århundredes kompetencer’ giver mening.

Det 21. århundredes

arbejdskraft

Det 21. århundredes kompetencer er
varm luft
Hvis noget skal være virkningsfuldt og
effektivt, skal det enten have en lang
historie bag sig og indikere tidløs visdom
eller - som i tilfældet med det 21. århundredes kompetencer - være ‘det sidste
nye’, der indikerer, at det er her udviklingen
er nået til; det er dens toppunkt, der
således bygger på alle de erkendelser, fejl
og fremskridt, der er gået forud.

Hvis man dykker ned i, hvad der menes
med ‘det 21. århundredes kompetencer’,
så bliver det hele lidt mere mudret og
uklart, og man kan se, at der er forskellige
aktører, der kæmper om betydningen
og definitionen af ‘det 21. århundredes
kompetencer’. Kompetencer for det 21.
århundrede er et begreb, der i udgangspunktet er helt tømt for indhold. Det er en
betegnelse for noget, ingen ved, hvad er
og i princippet ikke kan vide hvad er.
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Det 21. århundredes
kompetencer er ikke
noget i sig selv..

Vidste man det, kunne man jo bare definere
og pege på det, der er og bliver brug for af
viden, færdigheder og kompetencer.
Det 21. århundredes kompetencer er som
begreb bare varm luft; flatus vocis.
Af ‘indhold’ kan man naturligvis pege på
de fire K’er: Kommunikation, Kreativitet,
Kritisk tænkning og Kollaboration (samarbejde), der ser ud til at være de mest
gennemgående i forskellige aftapninger af
‘det 21. århundredes kompetencer’.
Men det er vanskeligt at se, hvordan disse
er specifikt knyttet til vores tid, hvilket
Neelen & Kirschner også argumenterer
for i deres indlæg 21st century skills don’t
exist. Så why do we need them? (2016) De
påpeger også det dybt ulogiske i
anvendelsen af kategorien ‘skills’ (som
man bruger på engelsk) for noget, der
angiveligt både indeholder viden,
færdigheder og kompetencer.
De fire K’er har der i høj grad været både
brug for i mange (alle?) perioder i den
menneskelige historie, og de er blevet
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bragt i anvendelse. Så hvad har disse fire
K-kompetencer specifikt at gøre med det
21. århundrede? Det er et problem med
henvisningen til det særlige ved det 21.
århundrede, hvad enten det gælder ‘indholdet’ eller måden, man lærer på. Det er
muligt, at man anvender nyere værktøjer,
og at visse arbejdsmåder har ændret
sig, men dybest set lærer mennesker på
samme måde i dag, som de gjorde for 20,
50 eller 200 år siden.
Kompetencer og kundskaber
Det er ligeledes vanskeligt at se, hvad
disse kompetencer (de fire K’er) eller
‘skills’ egentlig dækker over. Hvad betyder
det for undervisningen, at disse fire
elementer er vigtige pejlemærker?
Hvordan opnår eleverne eller de
studerende disse kompetencer?
Det er tydeligt, at det er processer mere
end kundskaber, der er i centrum. Dermed
kan man også foreslå, at ‘det 21. århundredes kompetencer’ retter sig mere mod
forestillingen om ‘at lære at lære’ end mod
et konkret indhold eller kundskaber. I den
standende diskussion om kundskaber
over for kompetencer er det tydeligt, at
21st er en del af en kompetencetænkning og en tænkning, der har fokus på
hvilke kompetencer, der tænkes at være
efterspurgt (af erhvervslivet/samfundet) i
øjeblikket og i stigende grad i fremtiden.
‘Det 21. århundredes kompetencer’ er
tænkt som en måde, hvorpå den lærende
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til stadighed kan tilpasse sig samfundets,
livets og produktionens foranderlige
forhold. Livslang læring er et andet udtryk
for forestillingen om, at omgivelserne hele
tiden forandrer sig med en hastighed, der
gør, at viden og det, den enkelte har lært
sig, har en stadig kortere halveringstid
og dermed hurtigere og hurtigere bliver
forældet.
Forestillingen er, at kompetencerne er
vigtige i en fremtidssikring af det, børn
skal lære i skolen og i ungdomsuddannelserne. I modsætning til en skolelogik der
siger, at børn skal lære en række almene
kundskaber og færdigheder, der vil gøre
dem i stand til at bringe disse i anvendelse
i mere arbejdsrettede kompetencer, så er
logikken i kompetenceorienteringen og
dermed og også i 21. århundredes
kompetencer, at kompetencerne skal
læres i skolen. Man må altså vide, hvilke
kompetencer der bliver brug for, for at
man kan undervise, så eleverne kan
tilegne sig kompetencerne.
Mange argumenter for 21st. virker i
udgangspunktet som ‘selvfølgelige’
opdateringer til ‘vores tid - videnssamfundet, informationssamfundet, den
globaliserede tid, eller hvad man vil kalde
den nutidige kultur. Når man ser på
traditionelle klasselokaler med borde
stillet i rækker - eller evt. i hestesko - så er
det selvfølgelig nærliggende og tænke på
forbindelsen mellem skolen og fabrikken.
Skolen og hele vores undervisningssystem
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er skabt over industrialismen og hele den
tænkning, der kan forbindes med denne.
Det kan dog hævdes, at opstillingen
af stole og borde allerede var etableret
længe før industrialismen og egentlig
nok snarere skal ses som et levn fra en
klosterkultur, hvor munkene sad på rad og
række og kopierede de kanoniske skrifter.
Med denne logik kan man kritisere skolen
for at være forbundet med industrikulturen,
og man kan derfor også se behovet for en
anderledes skole, når industrikulturen ikke
længere er den dominerende. Når digital
kommunikationsteknologi bliver et vigtigt
element i den kulturelle reproduktion, så
må skolen jo også afspejle det.
Dette argument er der selvfølgelig noget
om. Skolen og undervisningen må hele
tiden stå i en relation til den kultur, den
er en del af. Men hvilke tilpasninger og
ændringer, der er ønskværdige i skolen
kan ikke udledes af en simpel sammenligning mellem en industriel og en ‘digital’
kultur, hvor man tager nogle mere eller
mindre tilfældige parametre og gør dem
til afgørende, eksempelvis at elever skal
blive dygtige til det der med it. Det svarer
lidt til, at alle elever skulle være dygtige til
det der ingeniørarbejde og dermed skulle
have ingeniørkompetencer i industrikulturen.
Konkurrencestatens kompetencer
Kravet om at man skal undervise, så
elever og studerende tilegner sig ‘det 21.
århundredes kompetencer’ er oftest
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tænkningen i det 21. århundredes kompetencer, som dateres til 1987, som en “ide
om en nødvendig målretning af uddannelsessystemet mod de nye krav, der som følge
af globaliseringen stilles til arbejdsstyrken.”
(Berthelsen u.å. s.4)
Den enkeltes frie udvikling, hvor udvikling
af myndighed og demokratisk deltagelse,
må derfor vige til fordel for kompetencer,
der umiddelbart kan bringes i anvendelse
i de jobs, der formodes at bringe rigdom
til landet i den nære og lidt mere fjerne
fremtid.

knyttet til forestillingen om, hvilke typer af
jobs der nu og i fremtiden skaber værdi for
samfundet. Det 21. århundredes arbejdsmarked stiller andre krav end det 20.
århundredes, hvilket jo lyder meget rigtigt.
Der er ikke længere typografer, og hvis
man ser på jobindholdet hos bankpersonalet, så ligner det nok ikke ret meget
det, man så i Korsbæk Bank eller en
virkelig bank for 100 år siden. Det 21.
århundredes kompetencer bliver ikke
alene tænkt fra et fremtidsperspektiv
(selvom det 21. århundrede ikke rigtig er
fremtid længere), men også fra et
perspektiv af globalisering og globaliseret
konkurrence. Det er begrundet i, at
Danmark skal klare sig i konkurrencen
med de øvrige nationer, at 21. århundredes

kompetencer er vigtige og bliver gjort
til det, skoler skal indrettes sig efter.
Tænkningen passer meget godt til den
vending i hele uddannelsespolitikken, Ove
Kaj Pedersen har peget på med begrebet
Konkurrencestaten, hvor man groft sagt
kan tale om en vending væk fra velfærdsstaten og fokus på den enkeltes
udvikling til en konkurrencestat, hvor det
er erhvervslivet og konkurrenceevnen, der
bliver afgørende for at opretholde en del
af det, velfærdsstaten stod for. (Pedersen
2011)
I `21st skills. Om det 21. århundredes
kompetencer - fra arbejdsmarkedspolitik
til allemandseje` beskriver Ulf Dalvad
Berthelsen ligefrem udspringet for

Hvad er det så, vi taler om, når vi taler om
det 21. århundredes kompetencer?
Som tidligere nævnt er der mange, der
forsøger at få definitionsretten til det 21.
århundredes kompetencer. Store konsulenthuse, forskningsinstitutioner og overnationale organisationer som eks. OECD har
bud på, hvad det 21. århundredes
kompetencer betyder.
I en af de mest gennemgribende oversigter
over begrebet om det 21. århundredes
kompetencer har et forskerhold fra
Michigan State University med Kristen
Kereluik i spidsen undersøgt de mest
indflydelsesrige og dominerende udgaver
af ‘21st century skills’. De finder, at det 21.
århundredes kompetencer defineres
inden for tre dominerende områder:
nemlig grundlæggende viden, værdier
(eller måske snarere ethos) og handlekompetencer. Den sidste kræver såkaldt
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‘meta-viden’, og er det tætteste på den
almindelige betydning af kompetencer,
altså evnen til at sætte viden i spil i forskellige kontekster og ud fra forskellige
målsætninger. De to første bliver så i de
undersøgte modeller for det 21. århundredes kompetencer mere eller mindre
set som forudsætninger for den sidste.
Eksempelvis kan man hævde, at det
kræver personlige og menneskelige
værdier og konkret viden at være kreativ
og innovativ.
Det er indlysende, at store dele af det der
fremgår som 21. århundredes kompetencer
er indeholdt i det, man allerede har arbejdet
med i uddannelserne hele tiden. Det drejer
sig om at være vidende, at besidde
grundlæggende viden om bestemte
forhold i verden, der typisk også er indeholdt i de traditionelle fag. Det handler
også om at være et menneske, der kan
forholde sig til sin omverden ud fra
værdier og gennem kulturelt anerkendte
være- og handlemåder, hvilket Kereluiks
forskerhold samler i en kasse, de kalder
humanistisk viden. Det handler blandt
andet om, at man kan være i en gruppe,
hvilket er et af formålene med klasserumsundervisning: at eleverne skal lære at
være sammen med andre og have målrettede aktiviteter sammen eller samtidigt.
Kereluiks forskerhold samler de forskellige
modeller i et konglomerat eller destillat
af de undersøgte modeller i figuren på
næste side.
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‘humanistisk viden’, som hos Berthelsen
faktisk oversættes med ‘dannelse’.
Men, hævder Elf, det er jo noget andet end
dannelse. Humanistisk viden består af
elementerne ‘life-job’-skills (altså evnen til
at balancere arbejdsliv og ‘fri’-tid), etisk og
følelsesmæssig opmærksomhed og
kulturel kompetence (eller interkulturel-kompetence).

Core Content
Knowlegde
Cross-disciplinary
Knowlegde

Digital/ICT
Literacy

Foundational
Knowlegde
(to Know)

21st Century
Learning
Life/Job &
Skills

Humanistic
Knowlegde
(to Value)

Meta
Knowlegde
(to Act)

Creativity &
Innovation

Problem Solving &
Critical Thinking

Ethical/Emotional
Awareness
Cultural
Competence

VIA University College

Communication &
Collaboration

Figur 1. Synthesis of 15 different 21st century learning frameworksinto one visual image.

‘Humanistisk viden’ bliver kaldt bløde
værdier eller ‘soft skills’, og det drejer sig
om en særlig viden, givne færdigheder og
kompetencer, og kan altså ikke oversættes
til dannelse, der handler om den enkeltes
udvikling af myndighed i en given kontekst.
Disse softskills er i tænkningen om 21st
nødvendige i forhold til at udfylde (fremtidige) jobfunktioner, hvor man kan blive
mere effektiv, kreativ og innovativ, når
man kan indgå i gode professionelle og
følelsesmæssige relationer til dem, man
skal løse opgaver sammen med.

Kereluik, K. m.fl 2013 s.130

Hvis man anlægger et lidt kritisk blik, er
det tydeligt, hvordan modellen afspejler et
ønske om, at undervisning skal være rettet
mod en række mål, der harmonerer med
målsætninger for en konkurrencestat.
Selvom man kan sige, at det 21.
århundredes kompetencer er blevet
allemandseje, som Berthelsen hævder
(Berthelsen u.å), så har det ikke fjernet
den tydelige forbindelse til ‘fremtidig

arbejdskraft’, og dermed også en
svækkelse af dannelsesaspektet.
Dannelse og verdensmål
I en diskussion af hvordan man skal forstå
det 21. århundredes kompetencer, peger
Nikolaj Elf netop på fraværet af et
dannelsesaspekt. Det, der kommer
tættest på dannelse, er det, Kereluik og
kolleger samler under betegnelsen

Elf samler kritikken af tænkningen om
det 21. århundredes kompetencer op ved
at sige, at “formålet med uddannelses og
læring, som fortalerne for det 21. århundredes kompetencer formulerer det (..) i høj
grad retter sig mod uddannelse til arbejde.
Jovist, tales der også om det humanistiske
projekt (…) Men det forekommer at være
ret formålsbestemt rettet mod nytte og
arbejde i det globale markeds og de
verstatslige institutioners interesse.”
(Elf u.å. s.4)
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Der er efter Elfs vurdering ikke plads til
det æstetiske, det legende, det ‘formålsløse’ og så videre.
Og man kan supplere Elfs kritik med, at
tænkningen netop ikke er et forsøg på at
formulere et formål med uddannelse og
undervisning, men snarere er et middel,
hvor (for)målet enten ikke findes eller er
underforstået. Der er derfor heller ikke
nogen visioner for, hvad kompetencerne
skal bidrage med udover, at det er
betingelserne for jobs og for at erhvervslivet klarer sig i konkurrencen mod ‘de
andre’. Der er ingen visioner for en bedre
verden, hvis den ikke kan gøres til job og
bidrage til konkurrenceforbedringer på
det globale marked. Det 21. århundredes
kompetencer ser uddannelse som middel
til noget andet. Det er en nyttetænkning,
der accepterer konkurrencestaten som
præmis og mål for uddannelse.
Afsluttende omvending
Men er der da slet ikke noget fornuft i
at sige, at vores tid stiller andre krav til
undervisning end man gjorde i industrisamfundets tid? Er al snak om at skolen
og undervisningen må følge med tiden
bare varm luft og markedsføringslir?
Rent faktisk kan der være meget fornuft
i mange af tankerne bag det 21. århundredes kompetencer. Problemerne, jeg har
peget på i denne sammenhæng, er
forbundet med, at det 21. århundredes
kompetencer ses som et svar på et
spørgsmål, man ikke har stillet. Eller rettere:

Liv i Skolen • 3/2017

DET 21. ÅRHUNDREDES ARBEJDSKRAFT

Der er ingen visioner for
en bedre verden.

det ser ud til, at konkurrencestaten har
været den underliggende forforståelse
for begrundelsen for indførelsen af det 21.
århundredes kompetencer som et tankesæt, man har ønsket, skoler skal anvende.
Men det 21. århundredes kompetencer er
ikke noget i sig selv. Det meste af indholdet er noget, der har været i uddannelsessystemet hundrede år med vekslende
styrke. Det afgørende er, at man først og
fremmest tænker på, hvad formålet med
skolen og undervisningen er. Og at det er
denne, der er afgørende for, hvordan man
arbejder med såvel kundskaber og
kompetencer.
De fire K’er er sammen med en grundlæggende forståelse for, hvordan samfundet
og kulturen fungerer - og dermed også
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hvilke konsekvenser for samvær,
kommunikation og vidensproduktion
digitale medier og værktøjer har - afgørende for undervisningen og det elever
gerne skal tilegne sig i løbet af deres
skoletid.
Noget af det værdifulde ved kritisk
tænkning og problemløsning, kreativitet
og innovation, kommunikation og samarbejdsevne (kollaboration) er, at det kan
bruges til mange formål. Hvis man dertil
lægger evnen til et indgå i netværk og
anvende disse som en del af egen
kompetence - altså også har fokus på det,
der kaldes netværkslæring, hvor viden og
kompetencer forstås distribueret - så er
det et godt udgangspunkt også for, at
eleverne kan udvikle sig som myndige
individer. Men det vigtige er, at det er
udviklingen af eleverne som selvstændige,
der er (for)målet med undervisningen.
Og dette perspektiv er (i udgangspunktet)
helt fraværende ved det 21. århundredes
kompetencer, fordi den tænkning tager
udgangspunkt i, hvordan man kan
uddanne en arbejdskraft.

VIA University College
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værktøjer i undervisningen og innovation.

Fokus på de 21. århundredes kompetencer er godt for eleverne.
Det kræver ikke særlig forberedelse, og du kan med små twist på
din undervisning skabe et miljø, der lægger op til kommunikation,
kreativitet, kritisk tækning og kollaboration. Det svære er måske at
ændre dit mindset, om, hvad undervisningen skal kunne.
For vi er selv del af en lang tradition. Vi har alle gået i skole, og vi
mener, vi ved hvad skole er. Læs med og få inspiration til at dyrke
det 21. århundredes kompetencer i praksis.

Det 21. århundredes

kompetencer
i praksis

Det er i grunden et mærkeligt begreb; det
21. århundredes kompetencer. Pludselig er
eksempelvis det ”at kommunikere” knyttet
til det 21. århundrede som en ny opfindelse.
Mennesker har altid kom-munikeret og
været afhængige af at kommunikere. Når
det alligevel er blevet så populært, og jeg
selv bruger det i flere sammenhænge, er
det fordi, der er brug for at kunne tale om
et skift i synet på undervisningen

Fra det mere docerende til det mere
samskabende. Der er brug for at have et
fælles begreb for det, at vi stiller skarpt på
bredere, kreative kompetencer end smalle
faglige færdigheder.
Kompetencerne i sig selv er altså ikke
noget nyt, men det, at de får mere plads
og opmærksomhed, er nyt. Det, at virksomheder meget tydeligt lægger vægt på
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Fra det mere
docerende til det mere
samskabende.

evnen til at samarbejde og løse problemer
i fællesskab fremfor karakterer, er nyt.
Det, at vi tydeligt melder ud, at vi har brug
for mennesker, der kan præstere i
fælleskab, bruge deres netværk, ringe til
en ven og google en løsning, er nyt.
Det er et modsvar til at kunne præstere
alene; i et lukket rum uden hjælpemidler.
En meget tænkt og efterhånden
usandsynlig situation i det 21. århundrede.
Kender du selv nogen, der har sådan et
arbejdsliv?
At udfordre plejer
For det første kræver det noget af ens
mindset omkring skole, hvis man skal
arbejde med det 21. århundredes
kompetencer. Du kan ikke holde eleverne
i begrænsende rammer og forvente, de
udvikler kreativitet.
Har du en klasse på lige rækker, der alle
arbejder med side 27 i grundbogen, får
du sandsynligvis en klasse, der er gode
til at følge instruktioner, tie stille og lave
opgaver i grundbogen. Du får nok ikke en
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klasse, der er gode til at tage initiativ, tør
udforske ideer og som skaber i fællesskab.
Tag et kig på alle selvfølgelighederne i din
hverdag og i din klasse. Hvad fordrer det?
Hvad er formålet?
Den klassiske bordopstilling med rækker
har til formål at have én taler med et
publikum. At alle vender ansigtet samme
sted hen. Hvis formålet er, at eleverne
skal tale, interagere og producere med
hinanden, er det ikke den mest optimale
indretning.
Hvem skal være i centrum i din klasse?
Dig? Eleverne? Hvordan kan du skabe et
rum, der centrerer sig omkring eleverne
og deres aktivitet?
At sige ja
En måde hvorpå at gøre noget andet end
du plejer er at sige mere ja. Jeg giver ofte
lærere (og mig selv!) den udfordring at
sige ”ja” en hel dag. Er det for grænseoverskridende, så start med en time. At sige
”ja” en hel dag handler ikke om at afgive
kontrol eller om at lade undervisningen
sejle. Det handler helt simpelt om at
opdage, hvad der sker. Hvilke nye
situationer opstår? Er elevernes forslag
gavnlige for noget? Får de rent faktisk
noget ud af deres initiativer, som du ikke
havde regnet med?
Lærere siger nej til mest besynderlige
ting, fordi vi ikke vil risikere, at helvede
bryder løs. Vi siger nej til, at elever deler

kopiark ud. Vi siger nej til, at elever låser
døren op for dem. Vi siger nej til, at elever
læser i matematiktimen. Vi siger kort sagt
nej til initiativ og motivation.

pladser på samme niveau. Når vi havde
brug for præsentationer, oplæg eller
instruktioner samledes vi i et hjørne foran
Smartboardet.

Udvikling af innovation, kreativitet og en
overflod af ideer kræver, at man får lov at
teste ting af, prøve sig frem og forfølge
en tanke. Vi er med mellemrum nødt til at
give plads til, at det sker.

Mit næste skridt blev bevægelsen fra et
elevcentreret klasserum til et elevledet.
Kunne jeg skabe muligheder for
empowerment og initiativ hos eleverne?

Selvfølgelig er vi andre, og færre, gange
nødt til at sige: ”Det er en god ide, men
det kan ikke blive lige nu.” Oftest mere for
fællesskabets skyld og overblikkets skyld
end for individets skyld.
Elevledelse er vejen
Min udvikling med det 21. århundredes
klasserum startede rent fysisk med
indretningen. Jeg centrerede lokalet om
elevernes arbejdspladser og fjernede
katederet. Det var ikke noget fremme eller
tilbage i lokalet. Der var et antal arbejds-

Kunne jeg skabe 28 små projektansatte i
klasserummet? Nogle med ledelsesansvar, nogle fokuseret på HR og andre
med designkompetencer? Det krævede,
at jeg gav dem mere plads og rum til at
træffe beslutninger. Det krævede, at jeg
opmuntrede dem og sagde ”Fed ide!”

At udfordre plejer.
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mere og i mindre grad følge en instruktion
slavisk. Åbne opgaver er en enkel måde at
differentiere på, slippe læringen mere løs
og inspirere til mere selvstændige elever.
Der er forskel på at lave et udfyldningsark
om jeg-fortæller og så bede eleverne om
at producere et materiale om jegfortæller.
Arbejder I med rumfang, kan du enten
komme med den lukkede opgave: mål
denne papkasse, eller du kan bede eleverne om at skabe en beholder, der kan
indeholde 15 liter mælk.
Vil du lade eleverne lære færdigheder eller
bruge og udvikle deres kompetencer?

fremfor ”Det skal du ikke lave nu.”
Konkret frigav jeg stilletegnet i klassen.
Du ved, den lyd lærerne laver for at få
eleverne til at tie stille. Den lyd, der
betyder: ”Jeg skal sige noget”. Den lyd,
der lægger autoriteten og ansvaret hos
læreren alene.

med vold og magt holder fast i, at det er
mig, der lærer eleverne noget, så lukker
jeg af for mange initiativer, aktiviteter,
samtaler og derfor i sidste ende læring.
Min grundtanke blev derfor: ”Jeg kan ikke
lære jer noget, men jeg kan få jer i gang
med at tænke.”

Jeg frigav den. Jeg sagde, at stilletegnet
var vores alle sammens. Fordi vi alle
sammen har noget at byde på. Fordi
Olivia, lige så vel som jeg, kan dinge på
klokken og sige: ”Jeg vil vise jer, hvordan I
opretter en ny kanal i Skoletube.” Hvis jeg

Åbne opgaver
Når jeg lader eleverne lede mere, og jeg
siger mere ja og dropper det jeg plejer,
er jeg også nødt til at åbne opgaverne og
aktiviteterne i klassen. Samtidigt vil jeg
også have eleverne til at tale mere, tænke

Bonus er et forberedelsen er helt anderledes. Jeg skal ikke kopiere og producere
materiale i mange timer, men jeg skal
reflektere, sparre med kollegaer, søge
inspiration på nettet og komme op med
ideer til at åbne opgaverne, brede dem ud
og give eleverne lige tilpas inspiration, så
de har noget at kaste sig over.
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Det må godt være sjovt at gå i skole
Måske handler alt det ovenstående slet
ikke om 21. århundredes kompetencer.
Måske handler det bare om god klasseledelse og en idè om, at børn skal være
glade for at gå i skole. I praksis betyder
det ikke så meget for mig. Det betyder til
gengæld meget for mig, at skolen er for
elevernes skyld, og jeg kan stå inde for de
rammer, jeg skaber for eleverne.
Aldrig har det været så sjovt at være lærer,
som efter jeg begyndte at sige mere ja.
Tre tips til at bringe det 21. århundredes
kompetencer ind i praksis.
– K
 ig på det du siger nej til. Giver det
mening? Er det bare en dårlig vane? Kan
et ja give nye muligheder?
– T
 ænk på eleverne som lige så (eller
mere) ressourcefulde som dig. De kan
i mange situationer lige så vel forklare,
hjælpe og instruere.
– Lad eleverne følge en lyst og motivation.
Det er en vigtigere læring end udfyldningsarket.

Komme op med ideer til
at åbne opgaverne.
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Jette Hildebrandt Andersen er uddannet lærer og har en pd som it-vejleder
og er ansat som udviklingskonsulent i Vejen Kommune

Arbejdet med
21st century
skills i Vejen
Kommune

I denne artikel vil vi koncentrere os om arbejdet med det 21.
århundredes kompetencer i forhold til eventen Nørdcamp, der
afholdes i uge 39 i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival.
Nørdcampen tager udgangspunkt i STEM fagene. (Science,
Technology, Engineering and Math). I 2016 havde vi 34 nørder, der var
med hele ugen.

108 elever fra 5 forskellige klasser var på
besøg. Nørderne og de besøgende klasser
var fra 3. – 6. kl.
Det var de samme fire voksne personer,
der var til stede hele ugen.

Artiklen er krydret med små anekdoter,
som kan tolkes som tegn på læring.
I Vejen Kommune har vi valgt at fokusere
på fire kompetencer som det 21. århundredes kompetencer:
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Det 21. århundredes kompetencer:

K

K

K

K

Kommunikation

Kollaboration

Kritisk tænkning

Kreativitet

At lytte, udtrykke
ideer, bruge forskellige platforme,bruge
forskellige udtryk

At samarbejde,
deltage i ligeværdigt
i processer, have
ansvarlighed, være
åben

At forholde sig til
verden, være problemløsende, analysere,
evaluere, stille opklarende spørgsmål

At skabe og
innovere, være iderig,
opfindsom, lære af
erfaringer, udvise
originalitet

Note: For præcisering af Det 21. århundredes kompetencer kan du gå ind på www.p21.org/

K- Kommunikation
At lytte, udtrykke ideer, bruge forskellige
platforme, bruge forskellige udtryk.
Hver dag starter med, at eleverne bliver
præsenteret for en a-ha dims eller en
grubler. Dvs. noget som de skal finde ud
af, hvordan fungerer. Eleverne har hele
dagen til at finde en løsning på udfordringen
og præsentere den på Nørdcamps
Facebookside.
I et eksempel bindes en snor i cyklens
nederste pedal. Hvilken vej kører cyklen,
når man trækker i snoren?
I arbejdet med disse udfordringer kommer
eleverne omkring forskellige kommunikationsformer og flere af de naturfaglige
kompetencer:
– H
 ypotesedannelse, stille spørgsmål og
formulere hypoteser

– U
 ndersøgelse, planlægge og gennemføre en undersøgelse
– Modellering, anvende og designe
modeller
– Perspektivering, fortolke resultater og
drage konklusioner
– Kommunikation, dokumentere og
diskutere
Vi forventer, at alle eleverne producerer
noget, der kan kommunikeres via
Facebook eller hjemmesiden. Det kan
være noget, de har produceret eller en
udfordring, som de har klaret. Eleverne
tager opgaven meget seriøst. Vi har også
haft elever, der via Skype har diskuteret
deres løsninger med Søren Storm (kendt
fra fjernsynet).
K - Kollaboration
At samarbejde, deltage ligeværdigt i
processer, have ansvarlighed, være åben.

VIA University College

Der opstilles ikke generelle mål for
elevernes læring, men målet er den
enkelte elevs faglige, sociale og/eller
personlige udvikling inden for nærmeste
udviklingszone.
Selvstyring: Undervisningens ydre
rammer ophæves så vidt muligt (fx tidsrammer, voksenstyring, lokaler etc.), så
initiativet lægges over på eleven, og han/
hun i højere grad har muligheden for at
opleve flow i læringen og forblive heri.
Eleverne oplever relationer og en ligeværdighed på kryds og tværs af skoler og
klassetrin. En elev i 2. klasse kan således
opleve relationer med en elev i 9. klasse.
Specielt oplever vi piger, der vokser
socialt ved at være sammen med piger
med samme interesse i en hel uge.
Da vi var i gang med at planlægge år 2,
havde vi en sjov oplevelse. Min telefon
ringede. Det var en dreng, der havde været
med sidste år. Han var nu kommet i 7.
klasse og havde skiftet skole. Han kunne
ikke forstå, at læreren ikke havde fortalt
om Nørdcamp. Så en dag, hvor læreren var
syg, havde eleven henvendt sig til skolens
sekretær for at få mit mobilnummer, for
de var en gruppe, der gerne ville med.
De fik selvfølgelig lov af os og senere
af læreren. Da de ankom til Nørdcamp,
fortalte de, at de synes, de havde spillet
for meget Minecraft året før, så I år ville
de slet ikke spille. Gruppen engagerede
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sig efterfølgende dybt i mange forskellige
projekter og formåede også at motivere
og hjælpe de nye nørder.
Vi havde også en elev, hvor læreren havde
fortalt os, at han helst skulle være
sammen med sin kammerat, ellers blev
han usikker og ked af det. På dag tre
oplevede vi, at han underviste elever fra
en anden skole. De var så glade for det, at
de gav ham hånden og sagde tak. Næste
dag, da læreren kom på besøg og så
ham, kunne hun med det samme se, hvor
meget han havde udviklet sig. Det havde
forplantet sig til hele hans kropsholdning
og i hans smil.
K-kritisk tænkning
At forholde sig til verden være problemløsende, analysere, evaluere, stille
opklarende spørgsmål.
I Nørdcamp arbejder vi uden mange af
de vante rammer. I stedet præsenterer vi
eleverne for nogle udfordringer, de kan
vælge mellem. Udfordringerne er meget
forskellige både i forhold til sværhedsgrad
og til hvor åbne/lukkede opgaverne er. Vi
støtter eleverne i deres arbejdsproces og
de eneste krav, de møder er, at de ikke må
give op og hoppe fra opgave til opgave,
samt at de skal rydde op.
Vi havde eksempelvis et par drenge fra 7.
klasse, der havde været med til at skille
computere ad. De skulle så efterfølgende
bygge et eller andet ud af delene. De tog
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programmere et flygel, der kunne spille
Für Elise. Hun gik i gang med LEGO
Mindstorm og byggede og programmerede.
Efter noget tid fandt hun ud af, at hun
måske skulle afgrænse opgaven lidt. Hun
besluttede, at tangenterne ikke
behøvede at bevæge sig.

straks fat i blæserne og fik dem koblet
sammen med nogle batterier. De undrede
sig over, at alle blæserne ikke kørte lige
hurtigt rundt. Så de havde en udfordring
og ville gerne have hjælp. Vi spurgte til
deres kredsløb, om de kunne forklare,
hvordan strømmen løb. Det kunne de
ikke - ledningerne lå hulter til bulter. Så
efter lidt snak frem og tilbage pillede de
det hele fra hinanden og startede forfra,
men nu med ledningerne tapet til bordet,
så de bedre kunne forstå deres kredsløb.
Problemet var dog ikke løst. Så næste
spørgsmål var, om de kendte til parallel
og serieforbindelse. Det gjorde de ikke men de ville lige prøve at arbejde videre.
Efter noget tid, hvor de havde arbejdet
mere systematisk med opgaven, kom de
og spurgte, om vi ville fortælle dem om
serie- og parallelforbindelse. Nu var de
motiverede, så efter en hurtig gennemgang på tavlen fløj de hen og lavede deres
kredsløb om - og løste problemet.
K-Kreativitet
At skabe og innovere, være iderig, opfindsom, lære af erfaringer udvise originalitet

Kreativitet er et væsentligt omdrejningspunkt i Nørdcamp. Vi starter ugen med at
snakke om disse husker regler:
– Del seje projekter, selvom de ikke er
færdige
– Byg videre på dine yndlings projekter
– Samarbejd! Spørg efter hjælp, og hjælp,
når du kan
– Smil når nogle videreudvikler på dit
projekt – det er den største kompliment
– Vær vedholdende! Jo mere du leger, jo
bedre bliver du!
– Kopier ikke bare andres projekter.
Tilføj i stedet noget nyt
Noget af det vi har set blive udviklet år
efter er år er brugen af Makey Makey. Det
startede med det første år, at det var sjovt
at anvende Makey Makey til små Scratch
spil, senere blev det til styring af Minecraft. Sidste år blev det udvidet, så man
brugte mange Makey Makeys til styring af
Minecraft.
Et eksempel på innovation er en pige fra
7. klasse, der gerne ville konstruere og

85

VIA University College

Med denne afgrænsning løste hun
opgaven og var stolt, da hendes flygel
endelig kunne spille.
Evaluering
Da vi planlagde Nørdcamp for første gang
i 2014, var vores ønske at lære eleverne
noget om elektronik og programmering.
Responsen fra lærerne, når eleverne kom
hjem, var, at det især var på det sociale og
personlige plan, de kunne mærke eleverne
havde udviklet sig.
Det er selvfølgelig ikke alle typer elever,
der profiterer af en sådan undervisning,
men rigtig mange gør. Hverken vi eller
lærerne, der udvælger nørderne kan endnu
stille kriterier op for, hvad der skal til. Ikke
andet end at de skal have lyst, og at de

Referencer
http://noerd.vejenskoler.dk/
http://vejentilteknologi.vejenskoler.dk
Nørdbølling på Facebook

ikke skal ønske det for at slippe for skolen.
Vi har bedt eleverne bedt stille kriterier op
for en nørd:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Prøv, prøv, prøv
Nysgerrig
Samarbejde
Villig til at prøve noget nyt
Ikke give op
Vedholdende
Husk computer med strøm
Interesse
Alt kan forbedres
Det er dejligt at have orden i tingene

Når man ser på disse kriterier skinner det
21. århundredes kompetencer tydeligt
igennem. Kan vores erfaringer overføres
til dagligdagen? Det tror vi!
Det kan være i en emneuge eller en fagdag, eller det kan være i en dobbeltlektion. Man vil selvfølgelig ikke kunne opnå
lige så meget på enkelt dag, men det er
fantastisk at se, hvor meget eleverne
tager ansvaret til sig, når de får det på en
ligeværdig måde.

Vi kommer som
mennesker og går som
nørder
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Mads Brandsen er uddannet lærer og cand. pæd. i filosofi og ansat som adjunkt i efter- og
videreuddannelsen og læreruddannelsen i Via University College Aarhus.

Det 21. århundredes kompetencer synes på vej til at blive det nye
pædagogiske plus- og slagord. Dét skal vi debattere, hvis man ikke
vil stå tilbage på perronen med andre, der forsøger at trække i nødbremsen, mens det selvindlysende ”udviklingstog” - her med navnet
”21Skills” - alligevel bare kører videre.

21. århundredes kompetencer

Den ”nye” pædagogiske
og didaktiske
orienteringshorisont

Selvom spørgsmålet om det 21. århundredes kompetencer aspirerer til det nye
slagord, er kompetencebegrebet ikke nyt i
en dansk sammenhæng. Kravet om
kompetenceudvikling har sammen med
makkeren læring i forskellige udformninger
- fx livslang læring og senest synlig læring
og læringsmål - siden midt 1990’erne
i stigende grad domineret den danske
og transnationale uddannelsespolitiske
debat, tænkning og folkeskolens praksis.
Et fænomen som også omtales som den
”lærings- og kompetencepolitiske
vending” i den nationale og transnationale
uddannelsespolitik” 1.

Fra at ligge i yderkanten eller slet ikke
tidligere indgå i pædagogikkens idéhistorie er de rykket ind og blevet nøgleepokale overbegreber og grundværdier.
Klassiske begreber som undervisning,
opdragelse og dannelse må ofte underordne sig disse, hvis de vil indtage en
position og stemme i epokens paradigme.
Undervisningsministeriet selvopfundne
begreb læringsmålstyret undervisning
viser denne udvikling i skole- og
uddannelsespolitikken. Læringsmålstyret undervisning eksemplificerer,
hvordan undervisningsbegrebet
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underordnes læringsbegrebet på den ene
side og rettes direkte mod kompetencer
på den anden jf. Fælles Mål. Undervisningsbegrebet er blevet endimensionaliseret og
tømt for sin klassiske bestræbelse på at
samle en række pædagogiske og didaktiske
bestræbelser under sig. Det er blevet,
hvad man kunne kalde begrebskoloniseret
af makkerparret læring og kompetenceudvikling.
Ovenstående billede af epoken 2 rejser en
række spørgsmål, som det er artiklens
ambition at undersøge. Hvad er og
hvorfra stammer fordringen om det 21.
århundredes kompetencer? Hvis det 21.
århundredes kompetencer er svaret,
hvilken problemstilling løser de så? Kan
der indkredses et skole- og uddannelsespolitisk paradigme, som makkerparret
læring og det 21. århundredes kompetencer
kan indskrives i? Og sidst, hvad er værdien
af paradigmet? Er det langtidsholdbart,
eller er der tegn på nye pædagogiske
vinde ude i horisonten?
Undervisningsministeriets bud på det 21.
århundredes kompetencer.
Hvis man søger på ”21. århundredes
kompetencer” på nettet kommer der
13.900 resultater og på engelsk ”21st
Century Skills” 549.000 resultater. Der
er selvfølgelig en række gengangere
og resultater fra samme sider, men det
indikerer, at der er en opmærksomhed
omkring at indkredse og definere det 21.
århundredes kompetencer, hvilket
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nærværende udgave af ”Liv i Skolen” også
viser. For en dansk folkeskolesammenhæng er det særligt interessant, at der på
Undervisningsministeriets officielle
hjemmeside EMU findes en siden med
navnet 21st Century Learning Skills 3 .
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Læringsmål, feedback, taksonomier,
metarefleksion, data og evaluering/
vurdering osv.

and Learning projekt), som er et globalt
forskningsprojekt initieret af Microsofts
“Partners in learning program” 8 .

Efter de samtidstypiske spørgsmål om,
hvilke læringsteknologiske redskaber
undervisningen skal benytte for at
målrette undervisningen mod det 21.
århundredes kompetencekrav, nævnes
der seks kompetenceområder:
– Kollaboration
– Problemløsning og innovation
– Videnskonstruktion
– Kompetent kommunikation
– Selvevaluering
– It og læring

Af ovenstående fremgår det tydeligt,
hvordan 21Skills indskriver sig i epokens
paradigmatiske nøglebegreber: læring
& kompetencer og den seneste bølge
omkring evidensbaseret undervisning.
En udfoldet normativ begrundelse for,
hvorfor de seks kompetenceområder
er særlige værdifulde, er svært at finde
udover, at de er krav som et globaliseret,
gennemdigitaliseret samfund under
hastigt stigende forandringsudvikling
stiller 6 . En mere præcis beskrivelse af
intentioner med 21Skills synes alligevel
at kunne findes, når ophavet til kompetencerne undersøges nærmere.

På Microsofts´ hjemmeside udbydes der
flere niveaudelte kurser i: “21st Century
Learning Design”. Kurserne udbydes også
i en dansk version. Bemærkelsesværdigt
er det, at kurset som professionshøjskolen UCC udbyder har nøjagtig samme
titel: ”21st Century Learning Design”.
Om indholdet på UCC´s kurser er det
samme som Microsofts eller deres danske
version er umiddelbart ikke til at vide, men
det er opsigtsvækkende, hvis et privat
firma som Microsoft og deres “Partners in
learning program” skal definere, hvordan
der skal arbejdes med det 21. århundredes
kompetencer i folkeskolen.

De læringsteknologiske redskaber findes
via et link til centeret for undervisningsmidler (CFU), hvor landets professionshøjskoler har sat sig i spidsen for at
tilbyde vejledning, sparring og skolekurser
i, hvordan lærere kan arbejde med de seks
kompetenceområder - eller 21Skills som
de her omtales – i undervisningen.
Bl.a. er der udarbejdet en 10 siders guide:
”Kom godt i gang – guide til at arbejde
med det 21. århundredes kompetencer”. 4
CFU har også lagt en video 5 ud, og heraf
kan man forstå, at 21Skills ligger i forlængelse af den seneste didaktiske bølge:
Synlig læring, læringsmålstyret- og
forskningsbaseret undervisning. 21Skills
skal også didaktisk udfoldes gennem:

Hvorfra stammer ideen om 21Skills? - et
forsøg på en udredning
Skiftet mellem det danske 21. århundredes
kompetencer og det engelske 21st
Century Learning Skills samt dét, at CFU
omtaler 21Skills som et nationalt CFU
projekt, peger indirekte på, at ophavet til
spørgsmålet om det 21. århundredes
kompetencer sandsynligvis ikke skal
findes i en intern dansk didaktisk og
pædagogiske kontekst. På siden findes
da også et indlæg – ”De 21. århundredes
kompetencer” 7 – skrevet af Karin Dyrendom fra CFU UCC, der forklarer, at CFU´s
seks kompetenceområder og måden at
arbejde med dem på udspringer af et ITL
Research project (ITL; Innovative Teaching

Af et notat fra 28. september 2009 9 kan vi
læse, at Microsofts´ “Partners in learning
program” i samarbejde med forskellige
regeringspartnere – bl.a Finland, UK,
Nordamerika samt Australien - forsker i,
hvordan lærerens praksis kan transformeres,
for at højne deres effekt på studerendes/
elevernes lærings-outcome. Det må her
underforstås, at det er udbyttet omkring de
seks kompetenceområder, som er i fokus.
I notatet kan det yderligere læses, at det
er og var Microsofts ambition at transformere “21st Century Learning Design”
fra et internt amerikansk eller nordamerikansk projekt til et internationalt
globalt projekt. I denne ambition finder
Microsoft “Partners in learning program”
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Kompetencebegrebet
er ikke nyt i en dansk
sammenhæng.

et teoretisk grundlag i en række organisationer, hvis navne er mere eller mindre
velkendte i en dansk pædagogisk og
didaktisk sammenhæng. Her nævnes bl.a.:
UNESCO, OECD og PISA. Med projektets
forankring og udgangspunkt i Nordamerika og lande som UK og Australien
samt forholdet mellem læringsinpact/
outpact – omskrevet til dansk med kend
din effekt og evalueringstilgangen –
indskriver og understøtter CFU/EMU´s
21Skills en anden af de bølger, der med
stigende betydning er slået ind over den
danske folkeskole: Inspiration fra den
angelsaksiske uddannelsesforskning med
New Zealænderen John Hattie som det
nok meste kendte navn. En forsker, der
med begrebet Synlig læring og credoet fra
undervisning til læring, har været med til
at knæsætte læring og ikke undervisning
som uddannelsespolitikkens og folkeskolens omdrejningspunkt.
I forsøget på at udrede baggrunden for
EMU/CFU´s 21Skills og svare på, hvilken
problemstilling de skal svare på, foruden
EMU/CFU´s egen udlægning, er det
oplysende at fokusere nærmere på et af
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de projekter Microsofts “21st Century
Learning Design” bygger på: ”Partnership
for 21st Century Skills”. Projektet er
særligt interessant, da det danner den
teoretiske ramme for Microsofts eget
program.
Hvis det 21. århundredes kompetencer
er svaret, hvilken problemstilling løser
de så?
”Partnership for 21st Century Skills” eller
blot P21 er et OECD program under
organisationsnavnet CISCO. På et møde
i Paris maj 2008 tones der rent flag
omkring intentioner med P21, da
oplægget kaldes: ”21. Century Skills: How
you can prepare students for the global economy?” 10. Med teksten: “We are
currently preparing students for jobs and
technologies that don’t yet exist… in order
to solve problems that we don’t even know
are problems yet” 11, får vi et tydeligt svar på
den problemstilling, som det 21. århundredes kompetencer er sat i søen for at løse.
Koblingen mellem kompetenceområderne
og den globale økonomi findes også i
Microsofts eget ITL project om end knap
så eksplicit: “We believe that education
is the single most important investment
in the future of individuals, communities,
nations and the world - that it is vital to
sustainable social and economic
success” 12 .
De seks kompetenceområder findes også
hos CISCO i 2008, hvilket indikerer at
ITL-projektet fra 2009, har hentet dem
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her. OECD/PISA og ”Partnership for 21st
century skills” nævnes da også eksplicit
som en del af ophavet til ITL-projektet.
Hermed er det også sandsynliggjort, at
der kan trækkes en linje mellem de seks
kompetenceområder på EMU’s og CFU´s
hjemmesider over Microsofts ”21st
Century Learning Design” til OECD/
CISCO P21’s program. Det faktum, at P21
programmet så eksplicit kobler kompetenceområderne sammen med de
studerendes – herunder må der gennem
EMU også forstås elevers – muligheder
i fremtidens globale økonomi, er ikke
tilfældigt. Orienteringen er et grundlæggende træk ved epokens uddannelses-og
skolepolitik. Som Korsgaard m.fl. skriver
”…uddannelse har fået en fremtrædende
betydning som det centrale konkurrenceparameter i nationers, virksomheders og
individernes kamp om at klare sig i den
åbne globale økonomi, som samtidigt har
været under forandring til en videns- og
innovationsøkonomi” 13. ”Økonomi og
konkurrencedygtighed har trængt den
forudgåendes periodes demokrati og l
ighed i baggrunden som de politiskepædagogiske pejlingspunkter for skoleog uddannelsespolitikken” 14 .
Det økonomiske humankapitale menneskesyn, hvor menneskers humanitet er
reduceret til økonomiske formål og
menneskets værdighed erstattet med
værdi på markedet, er blevet det normative
værdifulde. Det karakteriserer ifølge
Korsgaard m.fl.. epokens og hermed
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samtidens uddannelses- og skolepolitiske
syn på samfundet og eleven15.
OECD´s P21 og Microsoft ITL projekt
kan i høj grad spejles ind i ovenstående
karakteristik af epokens paradigmatiske
uddannelses- og skolepolitik. Om EMU og
CFU 21Skills også skal forstås i lyset af
samme eller i stedet skal fortolkes som en
særlig fordansket udgave, vil jeg være op
til læseren at vurdere. Og hvorvidt
forfatteren til EMU´s og CFU´s hjemmesider ikke er opmærksom på, ikke lægger
vægt på eller tilslører 21Skills forbindelsen
med den grundlæggende intention med
P21, vil jeg også lade læseren vurdere.
Det er på ingen måder klart. En åbenhed
for spekulation som sidernes uklarhed
desværre selv åbner op for.
Transnationale og vidensagentures indflydelse på skole- og
uddannelsespolitikken.
Der kan selvfølgelig trækkes på
skulderene over EMU´s og CFU´s 21Skills.
Det er jo endnu ikke et eksplicit lovkrav at
arbejde med de seks kompetenceområder
på den måde EMU/CFU fremlægger. For
den lærer og pædagog, som hver dag
møder folkeskolens elever, vil jeg mene, at
det vil være at undervurdere de ”kræfter”,
der støtter op om udfoldelsen af det 21.
århundredes kompetencer i folkeskolen.
Idéen og intentionen er som beskrevet
ikke udfoldet alene i en dansk kontekst,
men kan sandsynligvis spores tilbage
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Koblingen mellem
kompetenceområderne
og den globale økonomi.

OECD´s eget CISCO-projekt P21.
Om netop OECD skriver Korsgaard mf. i
bogen: ”Pædagogikkens idehistorie” at
det er en af den række af transnationale
organisationer og videns-agenturer - som
UNESCO, IEA, og OECD´s PISA – der
har haft helt afgørende indflydelse på
udformningen af epokens internationale
og nationale skole- og uddannelsespolitik.
Opgaven for disse transnationale
organisationer er at skabe et komparativt
rum, hvor nationer kan måle deres
placering på internationale globale ranglister, som herved kan danne baggrund for
nationale reformer. Her drejer det sig ikke
om nye universelle normer for god
uddannelse, men på best-pratice, som
nationer kan måle sig i forhold til16. En
intention danske folkeskolelærere bl.a.
kender gennem folkeskolens nationale
test.
OECD og dens komparative PISArapporter vil da også for de fleste lærere
indgyde en del respekt, ikke at forveksle
med accept, når der tænkes på den
indflydelse den første rapport fra 1994
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”Den grimme ælling – og svanerne” har
haft og som PISA stadig har på den
danske folkeskole. Den tyske statistiker
Andreas Schleicher, som i 1994 blev
centerleder for OECD` CERI (Center for
Educational Research and Innovation)
og hovedansvarlig for PISA-programmet,
er da også blevet betegnet som en af
verdens mest indflydelsesrige mænd på
skole- og uddannelsesområdet17.
I forlængelse heraf fremhæver Korsgaard
m.fl., at periodens mest indflydelsesrige
uddannelsespolitiske tænkere formodeligt
har været OECD økonomer og statistikere 1 8.
Under overskriften ”Børnenes økonom”
oplyser Korsgaard m.fl. også, at et andet
af samtidens pædagogiske bestræbelser
”Den tidlige indsats”, som har haft stor
global gennemslagskraft på social – og
uddannelsespolitikken, er udklækket af
den amerikanske økonom og nobelpristager James J. Heckmann og dette netop i
regi af både EU og OECD´s og ECEC (Early
childhood and care) projekt19.
Makkerparret livslang læring og
kompetence har også sin baggrund i en
serie rapporter og hvidbøger, som OECD,
EU og UNESCO udgav perioden fra 1993
til 1996. Makkerparret skulle indføres som
de nye skole- og uddannelsespolitiske
nøglebegreber med den hensigt at imødekomme nye og stigende krav til arbejdskraftens fleksibilitet og omstillingsparathed. Det blev med stor succes
introduceret på dansk grund gennem

VIA University College

kompetencerådets første rapport i 1999.
Læringsbegrebet var selvfølgelig velkendt,
men livslang læring og kompetencebegrebet, som i dansk sammenhæng er
kendt som et juridisk og forvaltningsretslig
begreb, kom ind som kernebegreber, når
folkeskolens opgave skulle defineres20.
OECD P21 trækker som nævnt på denne
forståelse af makkerparret. Når EMU/CFU
selv skriver, at 21Skills er svaret på de
krav, som et globaliseret samt gennemdigitaliseret samfund under stigende
forandringsudvikling stiller, kommer EVU´s
hjemmeside vel næsten så tæt på denne
forbindelse til arbejdsmarkeds krav, som
det lader sig gøre uden direkte at nævne
forbindelsen.
Ovenstående skal ikke bevise, at EMU/
CFU´s 21Skills selvfølgelig bliver et lovkrav
til folkeskolen. Det skal i stedet sandsynliggøre, at 21Skills med deres forbindelse
til OECD´s P21 program er noget enhver
lærer og skolepædagog må forholde sig til
og tage alvorligt.
Private aktører og uddannelsespolitikken
Et sidste træk der skal nævens, som
karakteriserer epoken, er den indflydelse
som private aktører har på samtidens
uddannelses- og skolepolitik 21. Det indflydelsesrige kompetenceråd (1998-2001),
som nævnes ovenover, var faktisk skabt i
regi af den private neoliberale tænketank
”Mandag Morgen”. I dag kender de fleste
til A.P.Møller fonden og dens milliard til
skoleudviklingen - for at nævne to
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eksempler af mange. Med hensyn til EMU/
CFU´s seks kompetenceområder kan
dette træk også genkendes. Microsoft er
selvfølgelig et privat foretagende, men i
udfoldelsen af deres program indgår en
række private firmaer og partnere. De selv
samme firmaer er medlemmer af OECD´s
P21 program. CISCO melder klart ud, at
P21 mission er at bygge et kollaborativt
partnerskab mellem ”…education,
business, community and government
leaders so that all learners acquire the
knowledge and skills they need to thrive
in a world where change is constant and
learning never stops” 22 .
Når de seks kompetenceområder finder
deres baggrund i et privat foretagende
som Microsoft, kan det nok forundre og
kritiseres, men det er altså ikke
ualmindeligt i samtiden.
En foreløbig opsamling
Der er i samtidens epoke opstået en
pædagogisk og uddannelsespolitisk
universalisme omkring livslang læring
og kompetenceudvikling som svaret på
nationernes konkurrence (kraft) på det
globaløkonomiske marked. Selvindlysende
synes det at være, når nationer sætter
alle deres ressourcer ind i denne kamp for
nationens, og i Danmark velfærdsstatens,
overlevelse. Som Korsgaard m.fl. med slet
skjult kritik påpeger, kan epoken minde
om en tilbagevending til middelalderen,
hvor det var den katolske kirke, som alene
leverede universelle diskurser og
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Dannelsesintentionen
peger på individets
overskridelse af sig selv.

formålsbestemmelser for alle Europas
skoler og samfund. Dette gennem universalsproget latin, som i dag er erstattet af
engelsk 23.
Jeg har i det ovenstående forsøgt at
argumentere for, at idéen samt tankerne
bag det 21. århundredes kompetencer og
makkerparret livslang læring og kompetencer bedst lader sig forstå i lyset af
samtidens epoke. Som tidligere nævnt
er dette kun en fortolkning. Det skyldes
ganske enkelt, at der ikke på EMU´s side
nævnes, hvor kompetenceområderne er
hentet fra. På CFU’s hjemmeside refereres
foruden ILT-projektet kun til den megen
forskning på området. Ikke hvilken
forskning.
Det rejser flere spørgsmål, end det kan
forlanges at blive besvaret på et par
hjemmesider. Men det forhindrer ikke, at
der for den lærer eller pædagog, som vil
forankre sig i de forrige epokes pædagogiske
idehistorie, tegner sig et dystert billede.
Tidligere epokers klassiske dannelsesbegreb, der greb ud mod det selv-
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bestemmende, harmoniske og gode
mennesker med rod i humanitetsbegrebet, er under kraftig afvikling eller
skubbet ud i periferien af uddannelsesog skolepolitikken. En situation der også
stiller spørgsmål, om folkeskolens formålsparagraf stadig har status som folkeskolens
overbegreb eller er blevet erstattet af
epokens makkerpar.
En epokeforladt kæmper for oplysningen,
selvbestemmelse og humanitetsbegrebet
som Jürgen Habermas nok ville kritisere
epoken for systemverdenens totale
kolonisering af livsverdenen.
Emancipationstanken ville for Habermas
sandsynligvis være mere aktuel end
nogensinde. En endnu tidligere kæmper
for folkets nationale dannelse med
virkningshistorisk gennemslagskraft
helt op til i dag – N.F.S Grundvig - ville
begræde en udvikling, der ikke forankrede
uddannelses- og skolepolitikken i det
danske folk, sprog- og kulturophav. Hans
gamle slagord: Skolen for livet synes at
være under stærk dekonstruktion.
Som Michel Foucault gjorde opmærksom
på i slutningen af bogen: ”Ordene og
tingene – en arkæologi og humanvidenskaberne” fra 1966 er humaniteten
det pædagogiske grundbegreb siden
nyhumanismen fra starten af 1800-tallet,
en ret ny opfindelse, der nok ville blive
afløst af andre strukturmønstre og
diskurser som et ”…ansigt, der er tegnet i
vandkandens sand” 24 . Om denne
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globaløkonomiske diskurs selv er på vej til
at afløses af andre bølgeskvulp, vil
artiklen slutte med at spørge om.
Epokens reduktionisme,
begrebskolonisering og overbegreber
Med det 21. århundredes kompetencer
belyses fremtiden. Men hvad med samtiden eller den nære fortid? Hvordan kan
epokens gennemslagskraft ses her, og
hvilken betydning har den for de klassiske
idehistoriske begreber: Dannelse og
undervisning samt folkeskolens normative
grundlag: Formålsparagraffen.
Er de digitale elevplaner et udtryk for
epokens uddannelses- og skolepolitik?
På Undervisningsministeriet hjemmeside25 kan det læses, at de lovpligtige
digitale elevplaner skal indeholde mål,
hvor der skal være fokus på, hvad eleven
skal lære og ikke hvad de skal lave. Det
med afsæt i Fælles Mål, status og opfølgning. Fælles Mål er nationalt bindende og
skal være styrende for undervisningen26.
Fælles Mål er bygget op omkring en række
videns- og færdighedsmål med afsæt i
kompetencemål. Målet med elevplanen,
som forældrene skal inddrages i, er at
den skal tydeliggøre og forbedre elevens
individuelle udbytte af undervisningen og
læreren skal planlægge og evaluere sin
undervisning i den optik. Fra 8. klasse skal
”elevplanens opfølgningsdel være med
til at afklare elevernes uddannelsesvalg
og gøre dem parate til at gennemføre en
ungdomsuddannelse” 27. Den individuelle
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elevplan forpligter dermed læreren til at
kontrollere, om undervisningens output i
forhold til elevens læringsmål er nået og
evt. ændre undervisningens input.
Spørgsmålet er, hvordan elevplanen skal
forstås. Skal den også ses gennem epokens
paradigme? Dette er selvfølgelig et fortolkningsspørgsmål, men med elevplanens
tydelige uddannelsesmæssige sigte fra 8.
klasse - der naturlig rejser spørgsmålet
om, med hvilken optik de tidligere klassetrin skal ses – kunne tyde på det. Det
synes faktisk rimeligt, at diskutere om
dette stærke lærings- og kompetenceorienteret styringsredskab for lærerens
planlægning og gennemførelse af undervisningen ikke indirekte bliver folkeskolens formålsparagrafs overbegreb.
Med de semioffentlige elevplaner er det i
hvert fald blevet langt sværere for lærerne
at begrunde undervisning, der ikke kan indordne sig under de individuelle elevplaners
mål, statusopfølgning og uddannelsesoptik. Hvordan folkeskolens forpligtelse på
åndsfrihed, ligeværd og demokrati (§ 1 tk. 3)
kan finde vej og plads ind i elevplanernes
mål, status og opfølgningsstyring står
ubesvaret tilbage. Svaret ville nok være,
at formålsparagraffen bestræbelser selvfølgelig skal tænkes ind i elevplanerne og
skal bære det hele. På denne måde skal
formålsparagraffen underordne sig og
finde plads og ikke omvendt – noget af en
omvurdering af folkeskolens normative
værdibegreber.
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Læringsgørelsen af
uddannelsen.

Kan dannelse forstås som ren
kompetence?
Den danske professor Jens Rasmussen
trækker en linje mellem dannelsesbegrebet og kompetencebegrebet. Hans
pointe er, at dannelsesintentionerne
genfindes i kompetencebegrebet28.
Dannelse kan indskrænkes til at forstås
som ren kompetence29. I forhold til
artiklens tema skal det nævnes, at
Dyrendom fra CFU synes, at ville sidestille
21Skills kompetencer og dannelsesbegrebet: ”Ud over de faglige mål, kan vi
også prøve at overveje hvilke kompetencer
der er nødvendige, når vi går ud over de
enkelte fag. Hvilke kompetencer og
dannelsesmæssige aspekter er nødvendige
for de børn vi har i skolen i dag?
Bliver der stillet større og nye krav til dem
i fremtiden?”30.
Disse sammenblandinger og omskrivelser
af dannelsesbegrebet er et udtryk for
en reduktionisme eller en halvdannelse,
som Peter Kemp skriver i stridsskriftet:
”Løgnen om dannelse – opgør med halvdannelse”31. De giver kun forståelse og
mening i epokens lys. At være kompetent
er at kunne bruge sin viden og færdigheder
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med succes i en given situation.
Kompetencer er pr. definition personlige
og individuelle. Den enkeltes ejendom,
ansvar og selvudvikling32 . Dannelse er ikke
et underbegreb, men et overbegreb til
kompetencer, da kompetencer kan indgå
som et element i dannelsen33. Idéhistorisk
har dannelse handlet om forholdet mellem
individet og det almene. Derved ikke kun
om den enkeltes ejendom og personlige
selvudvikling. Det har handlet om det
etiske og dermed først og fremmet om
ansvaret for den anden og ikke kun sig
selv. Dannelsesintentionen peger på
individets overskridelse af sig selv og
dets forbindelse til noget højere og større
såsom fællesskabet, nationen, humaniteten
og det sociale34 .
Det gode, værdifulde, effektive og
demokratiske – hvilket ord skiller sig ud?
I en meget brugt lærebog -”Effektiv
Undervisning” skrevet af Peter Brodersen
m.fl. - til undervisning på seminariet står
der i indledningen: ”Lærerens input skal
have et bestemt output…vi definerer
effektivitetsbegrebet positivt, idet vi
ønsker, at effektivitet kædes sammen
med forestillingen om det gode eller
det værdifulde – med en demokratiske
undervisningskultur”35.
Begreberne om det normative, etiske
gode, værdifulde, den demokratiske
undervisningskultur og det effektive
kobles helt problemløst sammen.
Begreber, som igennem pædagogikkens
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idehistorie har været klart adskilte med
store udfordringer og slagsmål om,
hvordan de kan sættes sammen i en
helhed, ordnes her med en sammenkædning og en positiv omskrivning af det
effektive. Et effektivitetsbegreb som de
andre begreber ofte er blevet defineret i
modsætning til. Sammenkædningen giver
kun mening, hvis det effektive ses som
overbegreb og de andre begreber tømmes
for deres oprindelige indhold, altså hvis
eller når de andre begreber er blevet
koloniseret af effektivitetsbegrebet.
Skal dannelse begrundes gennem den
transnationale organisation IEA/ICCS?
Peter Kemps stridsskrift ”Løgnen om
dannelse – opgør med halvdannelse” kan
i høj grad læses som et grundlæggende
opgør mod epokens paradigme. Kemp er
stærkt kritisk overfor kompetencebegrebet og konkurrencestaten. Efter
han idehistorisk og pædagogisk filosofisk
argumenterer for det verdensborglige
dannelsesbegreb, vil han sidst i bogen
give et overbevisende argument for, at
vi i en dansk pædagogisk sammenhæng
kan noget med dannelse og demokrati
på grund af vores dannelsestradition. Her
henviser han ikke længere til dannelsens
ret i sig selv med forankring i humanitetsbegrebet, men i stedet til, at Danmark
ligger i top med hensyn til elevernes
demokratiforståelse. Kemp refererer
sandsynligt til en IEA/ICCS rapport, der
netop viste dette36. Referencen kan selvfølgelig betragtes som et godt argument,
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men det peger på, hvordan pædagogiske
argumenter må underordne sig effektivitetsog nyttehensyn for at få legitimitet i epoken.
Det er jo lidt paradoksalt, at Kemp selv
synes, det er nødvendigt at henvise til
forhold, som han igennem hele bogen
argumenterer imod for at retfærdiggøre
dannelsesbegrebet. Det kan selvfølgelige
betragtes som harmløst, men det peger på,
hvor svært det kan være at argumentere
for andre pædagogiske idealer uden at
gøre det igennem epokens paradigme,
hvorved begreberne allerede ”smittes” af
epokens selvforståelse.
Tegn på nye pædagogiske vinde ude
i horisonten – dannelsesbegrebets
genkomst
Er samtidens epoke på vej mod sin
afslutning og er en ny på vej? Ja, mener
Korsgaard m.fl. Der er tydelige symptomer
på, at et epokalt skift er under opsejling.
Et skifte der vil få betydning for fremtidens
uddannelses- og skolepolitik37.
Den afgørende forudsætning for et epokalt
skifte er spørgsmålet om globaliseringens
mulige tilbagetrækning. Epoken der
startede med den økonomiske, politiske
og kulturelle globalisering, efter murens
fald i 1989, Tysklands genforening i 1990
og dannelsen af den Europæiske Union
i 1992, er kommet i folkeligt modvind,
mener Korsgaard m.fl. 38.
Fremkomsten af antiglobaliseringens
bølge synes at kunne genkendes i
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fænomener som fx: Brexit, Donald
Trump’s slogan ”America First”, finanskrisen og flygtninge/indvandrer debatten,
hvor mange danskere sætter spørgsmålstegn, ved, om landets sammenhængkraft
kan holde til mange flere. Der har også
internt været tegn på oprustning af det
særlige danske: Folkemøderne på Bornholm
og en række kulturkanoner er blevet
udgivet. Når danskere ”skal stemme med
fødderne”, købes og spises der i stigende
grad lokale varer, og det er blevet trendy
at have fokus på genbrug og ikke forbrug
osv. Korsgaard m.fl.’s pointe er, at da
epokens uddannelses- og skolepolitik
er bundet op på globaliseringen vil en
tilbagetrækning af denne få betydning for
netop uddannelses- og skolepolitikken.
Der synes i kølvandet på antiglobaliseringen
at tegne sig et billede af dannelsesbegrebets genkomst og en nyorientering
mod det nationale særpræg, nationens/
folkets historie, kultur og sprog39. De
synes dermed igen at skulle indtræde som
pædagogikkens overbegreb eller kernebegreber og således presse makkerparret
læring og kompetence i baggrunden.
For mange er dette kærkommende nyheder.
Fra store dele af den pædagogiske verden
har kritikken af uddannelses- og skolepolitikkens globaløkonomiske diskurs
samt lærings- og kompetencebegrebet
som pædagogikkens overbegreber været
massiv og vedvarende. Da den tyske
didaktiker Wolfgang Klafki udfoldede
fordringen om ”Kategorial Dannelse”, var
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den vendt mod læringsdagsordenen40.
Den hollandske professor i uddannelse
Gert J.J. Biesta har kritiseret transformationen til læringsvokabularet og det han
kalder læringsgørelsen af uddannelsen41.
På dansk grund kan Kemps bog nævnes.
Den kritiske læser vil med god grund også
kunne læse den nærværende artikel i
forlængelse af denne kritik. Det vil være
rimeligt, at læseren spørger om alt i den
nuværende epoke nu også har været
sådan en katestrofe for uddannelses- og
skolepolitikken. Dette mener jeg absolut
ikke, det har.
Det kommende epokale skifte vil næppe
heller betyde, at uddannelsessystemet som helhed vil ændre sig. Det vil
nok ikke betyde, at indflydelsen fra den
transnationale uddannelsespolitik totalt
vil forsvinde42 . Dette ville absolut heller
ikke være ønskværdigt for den danske
folkeskoles kvalitet. Der har i epoken
været mange pædagogiske og didaktiske
landvindinger, som absolut er værd at
fastholde i den ”nye” epoke. Dette gælder
fx den evidensbaserede uddannelsesforskning, som har bragt meget godt nyt
til det didaktiske felt.
Det som i epoken ofte har været
problematisk og man kan være bekymret
over kunne forstærkes i den nye epoke er
særligt to forhold.
1. At den normative dannelsespædagogik
og den evidensinformerede
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effektforskning - som 21Skills også
knytter an til - kommer til at stå endnu
mere skarpt over for hinanden og
gensidigt kritisere hinanden. Teoretisk
er det forståeligt, da deres ophav er vidt
forskellige, men set fra en uddannelsesog skolepraktisk synsvinkel er dette
en uhensigtsmæssig situation. I min
læsning af situationen ligger ansvaret
herfor særligt på den normative
pædagogiks skuldre.

Undervisningens former eller metoder
(Hvad der virker)

Undervisningens formål
(Hvad der er ønskværdigt)

2. E
 n videreførelse af den urimelige
sammenblanding og begrebs
kolonisering af begreber som idéhistorisk har været adskilte. Begreberne
taber hermed udsagns-kraft som
pædagogiske og didaktiske orienteringsog refleksionspunkter. Ansvaret herfor,
mener jeg, primært skal findes i den
pædagogiske og didaktiske oversættelse
af uddannelsesforskningen til en dansk
kontekst. I et forsøg på at retfærdiggøre denne har oversættelsen haft
en tendens til at gå langt videre med
forskningen og begreberne end det er
rimeligt. Når Jens Rasmussen mener, at
kompetencer er ren dannelse, kan det
fortolkes som et eksempel herpå.

Undervisning som overbegrebet, der kan
samle og rumme både uddannelsesforskning og den normative dannelsespædagogik. Den professionelle dømmekraft som begrebet der kan bygge bro
mellem hvad der virker, og hvad der er
ønskværdigt. Dømmekraftens opgaver
bliver dermed, at bygge broen mellem
uddannelsesforskningen og dannelsesintentionerne, når undervisning planlægges
og udvikles.

Det vil være værdifuldt, hvis der kunne
skabes et langt gunstigere samspil
mellem de to lejre. Begreberne uddannelsesforskning og dannelse synes ikke at kunne
løse denne opgave alene. Her vil jeg
foretrække, at to andre klassiske begreber
indtræder på scenen.

Når dette er sagt, er det legitimt at hævde,
at epoken har tabt noget pædagogisk
væsentligt – det normative (herunder
dannelsesintentionen). Med introduktionen
af det 21. århundredes kompetencer som
de præsenteres af CFU og EMU, har dette
ikke forandret sig væsentligt, da disse
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netop skal læses i forlængelse af
epoken. Når dannelsens genkomst
varsles, er det absolut positivt nyt.
Dette skal dog forstås på en bestemt
måde for at give mening. Det giver nemlig
ikke mening, at genkomsten bliver en
genintroduktion af tidligere tiders
dannelsessyn og orientering mod
nationen/folk, sprog og kultur eller
bestemte udlægninger af disse. Det vil
være meningsløst, da tidligere epokers
uddannelses- og skolepolitik og evt.
dannelsessyn var svar på bestemte
udfordringer i den historiske periode.
Det er fx vanskeligt at forstå Grundtvigs
pædagogiske skrifter uden at se dem i
sammenhæng med nationsbegrebets
fødsel.
Det vi kan bruge de nye pædagogiske
vinde til er at få genplaceret dannelse,

101

livsoplysningen og den folkelige
orientering som uddannelses- og skolepolitikkens udgangs- og omdrejningspunkt samt genoptage debatten om,
hvordan disse skal udlægges i forhold
til nutiden. Derudover vil det i fremtiden
blive nødvendigt at tage debatten om
hvilke begreber, der skal være under- og
overbegreber i uddannelses- og skolepolitikken. Her vil jeg altid argumentere
for, at de klassiske normative spørgsmål
om formålet med uddannelse og skolen
skal generobre sin plads som overbegreber. Vi kan og skal altså ikke
undvære de åbenlyse vindinger, som
samtidens uddannelsesforskning har
bragt med sig. Diskussionen af det 21.
århundredes kompetencer er relevant,
men de skal begge underordnes og
korrigeres af folkeskolens normative
spørgsmål og intentioner.
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Formålet med denne artikel er at give nogle forskellige vinkler til
sociale medier, internettet og de udviklingspotentialer, som disse
platforme medfører. Faktisk vil jeg gå så langt som at sige, at det
er kulturteknikker, som er nødvendige at beherske for at indgå i
nutidens/fremtidens samfund.
Hvis man ikke behersker disse kulturteknikker, vil simple ting som at
deltage effektivt i en demokratisk debat eller få succes med at søge
et job være sværere. Derfor skal du have styr på din digitale værktøjskasse, som bør bestå af hardware og software samt dit bagkatalog af
refleksive kompetencer.

Nødvendige
kulturteknikker

Software og Hardware
Normalt når man tænker digitalisering
inden for uddannelsesområdet, starter
man med at fokusere på hardware. Hvor
mange Ipads skal vi købe? Hvor mange
smartboards er der brug for? Kan WIFIen
trække alle de devices, vi køber? Og ja det

er rigtigt nok, at noget så simpelt som
infrastruktur skal tænkes ind, for at få det
hele til at løbe rundt.
Men før man tænker i hardware, bør man
starte et andet sted, så det er ikke
teknologi og alle dens lyksaligheder, man
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Hovedformålet skal
altid være eleverne.

sætter først. Hovedformålet skal altid
være eleverne, og hvordan skolen kan
understøtte, at eleverne bliver klogere/
bedre. Herefter skal man tænke teknologien ind og overveje, hvordan den kan
bruges i elevernes læringsproces.
For at få succes med dette bør ledere/
digitaliseringskonsulenter etc. starte med
at danne sig et overblik og stille sig selv
spørgsmål som; Hvilke behov har lærerene
på denne skole? Hvor kan vi bedst understøtte eleverne i det hele taget? Hvordan
byder vi nye elever/forældre og lærere
velkommen til vores virtuelle skole? Når
man har dannet sig et overblik gennem
disse spørgsmål, kan man begynde at
overveje, hvordan teknologien kan understøtte denne proces i stedet for at træffe
sådanne beslutninger gennem et regneark, hvor man kommunalt nogle gange er
enige om at ”one size fits all”, for det gør
det meget sjældent.
Refleksive kompetencer
De fleste er efterhånden klar over, at
vi har fået en ny møntfod i verden med
navnet data. Spørgsmålet ”Er Google/
Facebook gratis?” er heldigvis et retorisk
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spørgsmål på de fleste skoler, men den
nye ”data-møntfod” til Google og
Facebook medfører en række af nye
spørgsmål som; Hvor meget er dit data
værd? Hvem har adgang til mine data?
Hvordan finder jeg ud af, hvem mine data
bliver videresolgt til?
Lad os tage et eksempel for at forklare
problematikken. Du står nede i dagligvarebutikken og skal til at købe et æble.
Du kan ikke se, hvor meget det koster, så
du spørger derfor en medarbejder.
Du får at vide, at æblet koster 2 kroner.
Du tænker, at det er en fair pris og betaler.
Næste dag har du endnu engang lyst til
et æble, så du går ned i samme butik og
skal til at betale, men får nu at vide, at
æblet koster 1000 kroner. Du vælger ikke
at købe æblet, da du synes, at det er for
meget. I begge situationer bruger du dit
bagkatalog af refleksive kompetencer til
at analysere situationen, og du kan uden
problemer komme frem til, at 2 kroner er
en fair pris, men det er 1000 kroner ikke.
Eksemplet skal altså illustrere, hvordan vi
allerede har de rette værktøjer i værktøjskassen til at kunne vurdere en lignende
situation og være kritisk tænkende
digitalt.
Ovenstående illustrerer indholdet af den
digitale værktøjskasse, som er det 21.
århundredes vigtigste kompetencer for
elever og lærere, når de færdes digitalt.
Faktisk er disse kompetencer grundsten
for at kunne deltage i et demokratisk
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samfund. Kompetencerne kan selvfølgelig
gribes an fra utallige vinkler, da der i den
digitale verden kan opstå lige så utallige
udfordringer. Her kommer nogle
eksempler på vinkler, som du kan prøve at
forholde til den egen digitale færden.
Første vinkel kunne være at se individet
som et dataprodukt, der bliver brugt i et
større markedsføringscirkus af diverse
firmaer. Dette fører nemlig nogle fundamentale spørgsmål med sig som f.eks.,
hvor meget data har jeg lyst til at betale
for min brug af sociale medier? Det vil
sige, hver gang du downloader en app eller
opretter en bruger på et socialt medie, så
skal du bruge de refleksive kompetencer,
som blev illustreret i eksemplet med
æblet. Du skal altså begynde at overveje,
hvad får jeg igen for mine data, og er det
en fair deal? Hvorfor skal lommelygteappen f.eks. have adgang til mine
geografiske data, og hvor mange data
henter Facebook appen egentlig om mig,
hvis jeg ikke har sat mine privatindstillinger?
Det nødvendige værktøj fra værktøjskassen
er her en kritisk stillingtagen opbygget af
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viden og begreber, så du bliver i stand til
at tage stilling og handle på en forsvarlig
måde.
En anden vinkel er det kommunikative i at
være en digitale medborger/medskaber.
Tag f.eks. udgangspunkt i det komplekse
kommunikationsbillede, der hersker på
hele Danmarks intranet Facebook. Her
bliver kompleksiteten hurtig stor, når
man simultant koordinerer kanotur med
vennerne, man skal lige informere sin mor
om, at man er ved at komme for sent til
kaffeaftalen samtidig med, at man giver
en utilfreds smiley til et politisk budskab
i sit news feed. Her er det blot evnen til
at kommunikere i komplekse situationer,
der står sin prøve. Altså at kommunikere
til forskellige målgrupper med forskellige
kommunikations produkter simultant.
Disse værktøjer bliver nødt til at ligge
på rygraden på samme måde som din
indkøbstur til supermarkedet gør det eller
cykelturen til og fra arbejde. Det er en
værktøjskasse, som du skal bruge resten
af livet for at kunne overleve digitalt.

Indholdet i den digitale
værktøjskasse er det 21.
århundredes vigtigste
kompetence
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Kommende temaer
Nr. 4/2017
Bevægelse og sundhed
Med kravet i den nye Folkeskolereform om
bevægelse som led i en mere varieret og
længere skoledag sætter dette nummer af
Liv i skolen fokus på emnet ”Bevægelse og
sundhed”.
Vi tager pulsen på udvalgte praksisser i de
danske skoler og ser nærmere på, hvordan
bevægelse indgår dels som et pusterum fra
undervisningen, fx som ”brain breaks” og
aktive pauser og dels hvordan man direkte
indtænker dette i den faglige undervisning.
Bevægelse kan nemlig noget: Det kan først
og fremmest styrke sundheden, men det er
også et led i en mere alsidig personlig
udvikling, hvor der arbejdes med det sociale,
med fællesskab og samarbejde og med
koncentration, koordinering og motion.
Uddannelsesforskningen, der pejler på hvilke
kendetegn der øger elevers læringsudbytte,
peger entydigt på at variation i undervisningen er en vigtig faktor. Også dette kan
bevægelsesdelen i skolen understøtte.
Derudover inddrager vi i nummeret artikler
om hvordan kosten kan indgå som et
pædagogisk redskab i skolen.

Nr. 1/2018
Dynamisk mindset
Liv i skolen sætter i dette nummer fokus på
begrebet dynamisk mindset.
Hvad betyder begrebet, og hvordan adskiller
det sig fra at have et fikseret mindset? Carol
Dwecks forskning har vist at egne opfattelser af intelligens og evner hos mange af os er
fikserede, og at en mere dynamisk indstilling til egne evner kan gøre store forskelle.
Et dynamisk mindset understøtter en tanke
om, at vi altid kan forbedre os, at vi ved hårdt
arbejde kan gøre en forskel og at man ikke
skal lade sig begrænse. Modgang, evnen
til at søge hjælp og modtage feedback, se
udfordringer i stedet for barrierer og kende
til strategier, der kan anvendes i givne situationer, er alle en del af et dynamisk mindset
og dermed et beredskab, som vi i skolen skal
videregive og understøtte hos alle elever.
Dette mindset giver læreren mulighed for
at sætte fokus på hele læringsprocessen og
ikke kun på umiddelbare præstationer. Dermed taler et dynamisk mindset sig også ind i
den formative evalueringstradition og i hele
det resurseorienterede afsæt, der ligger i at
skabe inkluderende læringsmiljøer i skolen.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse med
temaerne, og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema, og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.
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