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Bedømmelse
Kompetencer tæller kun, 
hvis de er synlige



Hvor mange forældre mener, at deres barn er et særligt, smukt

og ganske enestående barn? Alle. Hvad vil forældre gøre for at sikre

sig, at det nu også forbliver tilfældet? Mere end meget! Moderne

børn er ønskebørn.

Det viser sig tidligt, thi de kunne ikke have været! Allerede på fo-

sterstadiet er barnet udsat for opmærksomhed. Den voksende

brug af fosterdiagnostik ved kunstig befrugtning er et eksempel

herpå. Den dominerende pædagogik et andet: Her fokuseres nem-

lig på det enkelte barns udvikling gennem læring. Lige fra foster-

stadiet. Pointen er, at der står samme kraft bag brugen af foster-

diagnostiske anlægstest som bag omsorgen for barnets læring.

Kraften hedder selvoptagethed via sit kød og blods særlige udvik-

ling fra fosteranlæg til graven. Og som børn af et samfund be-

stående af en masse individer besatte af at blive enkelt- og ene-

stående så falder selvoptagetheden os naturligt: Når forældre for

eksempel går rundt og mener, at ‘Mit barns specielle karakter ikke

bliver tilgodeset af denne skole’, så er det naturligt, at de er hurtige

til at tage barnet ud af skolen. Eller også udbeder de sig en bedre

egnet pædagog til at forestå omsorgen for deres yndlings udvik-

ling. Barnet er rigtigt, miljøet forkert, i selvfremføringens æra.  

Hvor kender vi denne problematik fra? Fra H.C. Andersens Den

grimme ælling, hvor ællingen som bekendt bliver til en smuk

svane. Ja, på trods af opvæksten i andegården, slår dens naturlige

bestemmelse igennem. Og fra Henrik Pontoppidans Ørneflugt,

hvor det ikke hjælper at have ligget i ørneæg, når man er vokset op

i en andegård: Ørnen får luft under vingerne, føler sig som ørn og

flyver fra gården. Men må vende næbbet hjemad, da den rammes

af hjemfølelsen. Men novellen ender med, at avlskarlen skyder ør-

nen – på vej hjem – da han forveksler den med en rigtig ørn, en

hønserøver. 

I dag må vi sige, at H.C. Andersens svane har mere medvind end

Pontoppidans ørn. Men vi kan også konstatere, at vi siger fra over

for andegårde til svaneæg – og ørneæg. På 'pædagogisk' lyder det

sådan her: 'Mit barn skal have det optimale læringsmiljø. Intet

mindre.'  

Kravet om en særlig indsats for 'mit' barn bliver stadig mere fol-

keligt. Specialundervisningen var for de få skæve. I dag er den for

alle. Derfor vil vi gerne teste og diagnosticere. Vi vil sikre os. Ikke

skuffes. Ikke overraskes. Alle evalueringsforanstaltningerne er til for

ønske- og designerbarnets skyld – og for økonomiens forstås, ja,

og så den nationale ære ikke at forglemme. Mon barnet vil takke

Den grimme ællings svanesang 

os for anstrengelserne? Højst tvivlsomt. Burde barnet takke os?

Næppe. 

I Åndens fænomenologi fortæller Hegel, at 'knoppen forsvinder,

når blomsten åbner sig'. Og blomsten bliver erklæret falsk, når

planten af frugten viser sig. Men knoppen, blomsten og frugten er

momenter i en organisk enhed. Omvendt med Kierkegaard: I

Philosophiske Smuler fortæller han os, at vores viden er begræn-

set. Det gør os fri af nødvendigheden og giver frihed til at overra-

ske. Også os selv. Det sker, når vi griber øjeblikket, tager chancen

og tror på sagen. Stik imod forventningen er sagen den, at den nu-

værende forvaltning af projekt-barnet-i-centrum giver barnet alvor-

lige problemer med at blive sit eget projekt. De får nemlig kun lov

til at være 'på' som selvkredsende. Men for mange er det klaustro-

fobisk at skulle være sig selv. Være sin egen organiske enhed, fordi

man er nogle andres projekt. At få chancen for at blive mere end

det savnes. 

Vi ved alle, at idéen om den enkeltes læring og kompetence-

udvikling er et vilkår. Vi ved også, at tests skal til for at synliggøre

den enkeltes potentielle kompetencer. Herom hersker der enig-

hed. Uenigheden melder sig, når det gælder testenes formål. Er de

blot til for at sammenligne. Eller for at hjælpe hin enkelte. Det sid-

ste bør være tilfældet. Det bør vel dreje sig om at ville danne en

livsduelig og rig personlighed, der kan mere og andet, end tests

viser. Omfangslogikken må tematiseres. Engang havde vi hen-

holdsvis psykometriske tests og diagnostiske prøver; nu arbejder vi

på diag-nostiske tests. Men i en ny, buldrende evalueringskultur

risikerer man at glemme 'det diagnostiske' i iveren efter at stille

diagnoser.

At holde skole i læringens tegn må  handle om, at der udarbej-

des en balancerings- og en afbalanceringsplan for den enkelte

elev. Balanceringsplanen udpeger anlæg, der må arbejdes med. Af-

balanceringsplanen indstiller erstatningsmuligheder. I overens-

stemmelse med folkeskoleloven får man herved fremmet et ikke-

u-balanceret personskab og en ikke-éndimensionaiseret kom-

petenceudvikling. Herved fremmer vi udviklingen af rige personer,

der kan spille på flere tangenter  Det kræver blot, at professionelle

giver barnet og forældrene et 'frikvarter' fra deres trang til kun at

være opmærksomme på deres barns 'eneståendeheder'. Hvem

ved, måske vil forældre og børn blive glade for at blive lidt fri for

kun at være sig selv?  Der findes jo andre læringsmiljøer end sko-

ler, hvor man kan dyrke sine talenter. y

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet
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Samfundsansvar pynter på CV'et

Du behøver ikke længere skjule din fortid

som frivillig i en græsrodsbevægelse, når

du søger job. Tværtimod. Flere og flere

virksomheder går efter ansøgere, der kan

dokumentere samfundsansvar. 

Learning by leaving

I Europa rejser mere end 185.000 unge

mennesker årligt på praktikophold i ud-

landet. De kommende år ventes det tal

at stige med 400 procent. Som den

første nogensinde satte ph.d.-studerende

Søren Kristensen sig for at undersøge,

hvad praktik i udlandet egentlig betyder

for unges læring.

Jagten på den kloge 

globaliseringsstrategi

Den kloge globaliseringsstrategi har fået

et navn: Livslang læring. Men er strate-

gien klog, når den fører til et polariseret

arbejdsmarked? Og hvem skal betale for

at dygtiggøre folk gennem hele livet?

Asterisk har talt med professor Andy

Green fra University of London.

Repetitio mater studiorum est

Repetition er indlæringens moder, og test

af paratviden kan motivere den enkelte

elev. Men fremtidens prøveformer skal

teste et langt bredere kompetence-

begreb uden at tabe undervisningens

læringsmål af syne, siger lektor Michael

Søgaard Larsen fra DPU. 

Kære logbog …

Nogle ser en notesbog og en blyant.

Andre en avanceret teknologi til bemest-

ring af selvrefleksion og selvfremstilling.

Lektor John Krejsler ser det sidste og

spår, at logbogen bliver fremtidens

evalueringsredskab.

Beviset på det du kan

Danmark skal have et nationalt system til

vurdering af folks faktiske kompetencer.

Et bevis på kompetencer, de har erhver-

vet sig i deres fritid og på arbejdsmarke-

det. Systemet har eksisteret i årevis i

lande som USA, Frankrig og England. I

Danmark er det et brud på uddannelses-

stedernes monopol på udstedelse af

eksamensbeviser.

Medborgerskab som nøgle

Der er ingen grund til at tro, at demokrati

er noget, der opstår spontant, når folk

mødes. Demokrati bygger på normer,

som skal udbredes. Citizenship education

tager udgangspunkt i det basale pædago-

giske spørgsmål: Hvordan lære at leve

sammen, skriver Ove Korsgaard fra Insti-

tut for pædagogisk filosofi.
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Repetition er indlæringens moder, og test af paratviden kan motivere den enkelte elev. Men fremtidens prøveformer skal teste et

langt bredere kompetencebegreb uden at tabe undervisningens læringsmål af syne, siger lektor Michael Søgaard Larsen fra DPU.

Han anbefaler en vifte af prøveformer, der tester ud fra forskellige dimensioner og kompleksitetsgrader.
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En giraf har syv halshvirvler. Kartoffelplanten til-

hører natskyggefamilien. Blåhvalen er verdens stør-

ste pattedyr, og en nattergal har det med at sige tjuk,

tjuk, tjuk.

Sådan kunne en elevs tankeløse repetition lyde,

hvis det danske uddannelsessystem alene havde

fokus på fakta og udenadslæren, og hvis prøverne i

slutningen af skoleåret kun havde til hensigt at måle

netop de færdigheder. I sådan et system ville det

være forholdsvis enkelt både at være lærer, elev og

prøveansvarlig, for alle ville kende starten, slutnin-

gen og målemetoden.

Udfordringerne bliver straks langt større for alle

parter, når faktuel viden ikke længere er nok, og

samfundet i stedet – som i dag – kræver både

sociale kompetencer, demokratisk forståelse, faktuel

indsigt og evnen til at tænke selvstændigt.

Hvordan skruer man en prøve sammen i sådan et sy-

stem, og hvordan reagerer eleverne på en given prøve?

Sidste år henvendte Undervisningsministeriet sig

til Danmarks Pædagogiske Universitet og bad et for-

skerhold om at udarbejde et responsum omkring

moderniseringen af prøver i det danske uddannel-

sessystem. Det blev lektor Michael Søgaard Larsen,

der er tilknyttet Danmarks Pædagogiske Bibliotek

ved DPU, der sammen med professor Niels Egelund,

professor Jens Rasmussen, forskningsleder Poul

Skov, lektor Søren Langager og professor Bjarne

Wahlgren kiggede nærmere på prøverne, og resulta-

tet blev tankevækkende.

»Jeg vil karakterisere det på den måde, at der lig-

ger betydelige udfordringer og venter med hensyn til

en modernisering af prøvesystemet i Danmark,«

siger Michael Søgaard Larsen om konklusionen.

Faglighed og kompetence 

Selv om prøverne i det danske uddannelsessystem

ikke lægger op til så enkelt terperi, tyder det ifølge

Michael Søgaard Larsen alligevel på, at prøverne

mange steder i uddannelsessystemet har svært ved

at følge med undervisningen.

»Undervisningsformen har været i rivende udvik-

ling i de seneste mange år, men det er som om, at

prøvesystemet ikke har udviklet sig i helt samme

tempo. Det kan være alvorligt, for det betyder, at der

kan komme et misforhold mellem undervisningen

og så de prøver, som eleverne skal gennemgå. I

gamle dage var undervisningen typisk indholdssty-

ret, hvorimod den i dag er målstyret. Det betyder, at

eleverne i for eksempel folkeskolen har helt kon-

krete mål, der helst skal være opnået på et bestemt

klassetrin. Men det betyder også, at prøverne skal

være rettet mod at kunne måle netop de færdighe-

der, og det kan måske sommetider knibe,« mener

Michael Søgaard Larsen.

I forhold til før i tiden, hvor uddannelsessystemet

først og fremmest gik op i de faglige færdigheder, er

det  i dag en del af undervisningens målsætning, at

eleverne skal opnå sociale kompetencer og for-

ståelse af for eksempel de demokratiske spilleregler.

Men hvordan måles det?

»Det er bestemt en udfordring. Men man skal

undgå at falde i den grøft, der handler om, at bare

fordi det er nemmest at måle de faglige kompeten-

cer, så kan vi godt undlade de lidt mere indviklede

prøver i sociale kompetencer. Hvis man har den

slags kompetencer som mål i undervisningen, så bør

det også være en god idé i at prøve eleverne i dem,«

siger Michael Søgaard Larsen, der mener, at der

ellers kan komme uoverensstemmelse mellem

undervisningens indhold og prøverne.

Prøver virker motiverende

I gruppens responsum til Undervisningsministeriet

slår de fast, at prøver grundlæggende er en god idé

i det danske uddannelsessystem. Dermed tager de

et opgør med en udbredt ideologi fra 1970'erne, der

tog udgangspunkt i, at prøver ikke var nødvendige

for en god indlæring.

»For det første kan prøver i høj grad virke motive-

rende for den enkelte elev, men motivationen hol-

der kun så længe, at eleven føler, at der er sammen-

hæng mellem undervisning og prøve. Derudover

giver en prøve vigtig information om elevens stand-

punkt – både til omgivelserne, men også til eleven

selv. Går eleven rundt med en drøm om at blive

overlæge, kan det være særdeles nyttigt tidligt at er-

kende, at det måske kræver en ekstra indsats eller

måske slet ikke er muligt. Endelig siger man også, at

prøver er differentierende og kvalitetskontrolle-

rende, og det er også to vigtige grunde til at afholde

prøver,« mener Michael Søgaard Larsen.

Ligesom resten af gruppen, der står bag svarene til

Undervisningsministeriet, mener Michael Søgaard

Larsen derfor, at man i fremtidens undervisnings-

system bør bevare prøverne, men til gengæld for-

søge at gøre dem mere tidssvarende, så prøverne

lever op til de nye undervisningsmetoder og de nye

målsætninger.

Det kan for eksempel ske ved at indføre tre for-

skellige typer af prøver:

1. De monodimensionelle prøveformer. Typisk

prøver, der kun kan løses på en og kun en 

korrekt måde.

2. De flerdimensionelle prøveformer. Typisk

prøver, hvor feltet af mulige løsninger er åbent,

men hvor løsningerne dog ligger inden for en

defineret faglig ramme.

3. De polydimensionelle prøveformer. Typisk prø-

ver, hvor en lang række komponenter indgår og

spiller sammen, og hvor alle komponenter

måles og vurderes samtidig.

Polydimensionelle prøveformer 

Særligt de polydimensionelle prøveformer kan være

hensigtsmæssige at indføre i moderne undervis-

ningsforløb, hvor ikke kun det faglige niveau skal

måles.

»Hvis man tager en erhvervsuddannelse, hvor

man for eksempel skal lave en elektrisk forsøgs-

opstilling undervejs i prøven, kan det handle om,

hvorvidt eleven forstår den teoretiske baggrund for

opstillingen, men under den polydimensionelle

prøveform vil man også interessere sig for elevens

Repetitio mater studiorum est

>

Undervisningsformen har været i rivende
udvikling, men prøvesystemet har ikke
udviklet sig i helt samme tempo
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13-skalaen til eksamen 
Ved årsskiftet forventes Undervisningsministeriets karakterkommission at
fremlægge sine anbefalinger om modernisering af 13-skalaen. Kommissi-
onen har professor ved Aarhus Universitet Katherine Richardson som for-
mand og skal blandt andet komme med et bud på, om den 40 år gamle
13-skala skal skiftes ud eller bevares med justeringer. 

Ved en konference tidligere på året løftede Katherine Richardson lidt af
sløret for retningen i kommissionens arbejde. Hun forklarede, at en mo-
derne karakterskala skal leve op til fire overordnede krav:

• Dokumentation af graden af målopfyldelse, 
• Ensartet brug i uddannelsessystemet
• Mulighed for beregning af gennemsnit 
• International anvendelighed. 

Karakterkommissionens arbejde indgår i regeringens eftersyn af prøve-
og eksamensformer i hele uddannelsessystemet, som er beskrevet i op-
lægget »Modernisering af prøver, eksamener og karakterer«.

Hvis det skal give mening, at elever og studerende tager plads ved eksamensbordene i fremtiden, kræver det ifølge lektor Michael Søgaard Larsen
større overensstemmelse mellem undervisningens indhold og mål og prøvernes design.

5



6

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

evne til for eksempel at samarbejde eller til simpelt-

hen at lave en flot opstilling, hvor ledningerne ikke

bare hænger og dingler, men er forbundet ordent-

ligt,« siger Michael Søgaard Larsen.

At indføre en polydimensionel prøveform betyder

ifølge Michael Søgaard Larsen ikke, at man bør sløjfe

den monodimensionelle prøveform, der kan være

lettere for eleverne at afkode, og som derfor i nogle

tilfælde lægger op til klassisk terperi eller repetition.

»Repetition kan skabe overblik, og det kan be-

stemt være fornuftigt, og som det hedder i den

gamle latinske læresætning 'Repetitio mater studio-

rum est', så er det sandt, at gentagelsen i sig selv kan

være fin for indlæringen. Repetition er bare uhen-

sigtsmæssig, hvis det er et udtryk for, at undervisnin-

gen har lagt vægt på de forkerte ting i forhold til

prøven, eller hvis gentagelsen sker uden forståelse

for indholdet«.

En del af svaret på en modernisering af det dan-

ske prøvesystem er derfor  ifølge lektor Michael

Søgaard Larsen at indføre de tre prøveformer i  un-

dervisningsforløb, hvor de hver for sig kan være

særligt hensigtsmæssige. Og endelig skal prøverne

implementeres nogenlunde ensartet i det danske

uddannelsessystem, så man kan sammenligne be-

slægtede uddannelser – for eksempel på tværs af

universiteterne.

»I dag kan prøverne i det samme fag på tværs af

universiteterne være endog meget forskellige. Tager

man for eksempel en samfundsvidenskabelig ud-

dannelse på Roskilde Universitetscenter som scient.

soc., har man haft 13 prøver, hvorimod man efter en

samfundsvidenskabelig uddannelse på Københavns

Universitet som polit. kan have gennemgået over 30

prøver før endt uddannelse. Samtidig er prøverne

meget forskellige i forhold til hinanden, og det er

måske lige voldsomt nok, når man tænker på, at det

er samme type uddannelse«.

Behov for sammenhæng

Alt i alt står det danske prøvesystem måske ikke

ligefrem til dumpekarakter, men der ligger med Mi-

chael Søgaard Larsens ord  »betydelige udfordringer

og venter« med hensyn til en modernisering.

»Hvis systemet ikke ændres,  kan man frygte, at

undervisning og prøver  glider længere og længere

bort fra hinanden, og det er uheldigt i en globalise-

ret tid, hvor vi blandt andet skal konkurrere på

viden,« siger han.

At en modernisering af prøvesystemet har været

så længe undervejs i forhold til den løbende moder-

nisering af undervisningen kan blandt andet skyldes

økonomiske overvejelser. Det kan i nogle tilfælde

være kostbart at indføre de flerdimensionelle og de

polydimensionelle prøveformer, der både tager tid

og ofte  gør brug af en ekstern censor. I forbindelse

med gymnasiereformen har man dog lavet forsøg

med nye prøveformer, men tiltagene har netop kun

været forsøg og altså ikke egentlige permanente æn-

dringer af prøverne.  

Foreløbig ser det dog ud til, at responsummet fra

DPU har gjort indtryk på Undervisningsministeriet,

for flere af gruppens forslag kan genfindes i det op-

læg til modernisering af prøver, eksaminer og

karakterer, som ministeriet udgav tidligere på året.

Også rapporter fra OECD har efterlyst et tættere

samspil mellem undervisningsforløb og prøver i ud-

dannelsessystemet. y
Erik Bork 

asterisk@dpu.dk

Michael Søgaard Larsen

Michael Søgaard Larsen er lektor på Danmarks Pæda-

gogiske Universitet tilknyttet Danmarks Pædagogiske

Bibliotek. Han har kandidatuddannelse og ph.d. i

pædagogik fra Københavns Universitet. Han har des-

uden en dokumentalistuddannelse. Michael Søgaard

Larsen har forskningsmæssigt været aktiv på forskel-

lige områder: Unge indvandrere, minoritetsforhold,

international uddannelse, voksenuddannelse og brug

af IKT i lære- og  forskningsprocessen.

Repetitio mater studiorum est

>

Anbefalinger til en modernisering
DPU afleverede sidste år et responsum til
Undervisningsministeriet angående mo-
dernisering af prøver, eksaminer og ka-
rakterer. Af sammenfatningen fremgår
det blandt andet at:
• Ændrede undervisningsformer vil næp-

pe slå fuldt igennem, hvis de ikke mod-
svares af prøveformer og prøveindhold,
der harmonerer med kravene i undervis-
ningen. 

• Der er god grund til at arbejde videre
med udviklingen af en absolut karakter-
givning, men man bør være opmærksom
på risikoen for en mulig uhensigtsmæs-
sig indsnævring af undervisningen til det
lettest målelige. 

• Relativ karaktergivning indebærer, at en
vis procentdel af eleverne/de studerende
skal have de højeste karakterer og en vis
procentdel de laveste uanset deres
præstationer. Det kan være svært at se
logikken i, at en målrettet indsats i un-
dervisningen skulle resultere i en nor-
malfordeling af karaktererne. 

• En så bred sammensætning af prøver
som muligt i en eksamen – herunder
inddragelse af polydimensionelle prøve-
former – vil alt andet lige give det bedste
billede af de erhvervede kompetencer
set i forhold til uddannelsernes overord-
nede mål. 

• Der kan ses betydelige forskydninger i
gennemsnittet ved visse eksamensfor-
mer, som først og fremmest træffes ved
de videregående uddannelser. Dette
sker ved prøver, hvori indgår forud-
gående forløb med vejledning. 



Kære logbog …

Nogle ser en notesbog og en blyant. Andre en avanceret teknologi til bemestring af selvrefleksion og selvfremstilling. Lektor John

Krejsler ser det sidste og spår, at logbogen bliver fremtidens evalueringsredskab.
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Livet igennem bliver vi testet. Til den mundtlige

eksamen i skolen, ved ansættelsessamtalen eller

mødet på arbejdsformidlingen, men også i privatli-

vet, når vi f.eks. søger en kæreste, en livsledsager

eller udvider vores sociale netværk. De, som klarer

sig bedst, vil være dem, der evner at stille sig selv i

det mest gunstige lys. Det er dem, der kan for-

nemme, hvad situationen kræver, kan reflektere over

sine egne kompetencer og begrunde deres anven-

delighed. Og netop disse evner for refleksion og til-

pasning bliver man trænet i ved at føre logbog over

sin læring, mener John Krejsler, som er lektor ved  In-

stitut for Pædagogisk Antropologi ved Danmarks

Pædagogiske Universitet.

»Når samfundet og arbejdsopgaverne forandrer

sig, bliver man nødt til at udvikle nogle nye evalue-

ringsformer – former som gør, at man bedre kan ma-

nøvrere i et sådant samfund. Blandt andet derfor har

logbogen i de seneste år fået en markant udbre-

delse. Som evalueringsform er den seismografisk

følsom over for forandringer og bidrager til, at man

forholder sig personligt til det, man lærer, og argu-

menterer for det i forhold til den, man selv er,« siger

John Krejsler.

Kampen om individet

Individualisering, læring og magt er begreber, der

løber som en rød tråd gennem John Krejslers forsk-

ning. For nylig har han redigeret antologien Pædago-

gikken og kampen om individet – Kritisk pædagogik,

ny inderlighed og selvets teknikker. Hans eget bidrag

indeholder et afsnit om logbogen – både dens vel-

signelser og forbandelser. Om logbogens positive si-

der skriver John Krejsler, at den »tvinger eleven til at

reflektere over sig selv og sin egen læring«, den er ‘et

fleksibelt redskab’ med ‘potentielt mange anvendel-

sesmuligheder’, og den tilbyder desuden »et dag-

bogsagtigt refleksionsrum som baggrund for spænd-

ende dialoger«. Stærke argumenter, som gør det

svært at afvise logbogen i en tid, hvor alle synes at

abonnere på idéen om ansvar for egen læring.

Men der er naturligvis også en række negative

sider. Misbrug af logbogen kan ifølge John Krejsler

spænde fra lærerens ensidige kontrol af eleven til en

snagen i elevens personlige liv. Logbogen er med

andre ord et tveægget sværd. Den er på en gang do-

kumentation af elevens dannelsesrejse og en selv-

angivelse. Den er et redskab til faglig refleksion og

samtidig et intimt personligt dokument. Om log-

bogen lykkes som pædagogisk redskab, er derfor i

høj grad et spørgsmål om forholdet mellem elev og

lærer.

»I folkeskolen, hvor det personlige, det sociale og

det faglige blandes sammen, har man lærere, som

er meget psykoanalytiske og i øvrigt psykologisk in-

spirerede. Jeg har oplevet lærere, som er utroligt

dygtige til at hjælpe børnene og gerne vil forstå bar-

net i forhold til dets situation og drømme. Det kan

være godt, hvis læreren er et etisk menneske, der

går i spænd med børnene. Det kan også blive et

næsten terroristisk regime, hvis læreren bruger log-

bogen som en måde at kontrollere eleven på og

f.eks. hele tiden spørger ind til elevens hjemmesitu-

ation eller går for langt i at spørge ind til konflikter i

klassen, hvor eleven skal udlevere ting om sig selv,

som kan blive brugt mod ham/hende,« advarer John

Krejsler.

Man lærer at scanne sig selv, spørge sig
selv, hvad er det egentlig, jeg kan, og
hvad har jeg egentlig forstået af det jeg
har lært?

Kend dig selv – og dine kompetencer; det er i korteste form idéen med at føre logbog over sin læring.
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Ingen vej udenom

Det er imidlertid ikke et spørgsmål om at være for

eller imod. Logbogen er sammen med andre indivi-

dualiserede læringsformer som f.eks. projektarbej-

det kommet for at blive.

»De nye individualiserede undervisningsformer er

uomgængelige, hvis man skal lære at manøvrere i et

samfund, der består af mere eller mindre tidsbe-

grænsede projekter, uanset om det er uddannelse,

ægteskab eller arbejde. Men indsatsen forhøjes. Der

er fare for mere misbrug end nogensinde før. Der er

også chance for større gevinst, for alt kan i princippet

inddrages i læring – læring er ikke bare i skolen, men

gælder hele livet,« siger John Krejsler og giver et ek-

sempel.

»Man lærer ikke bare i skolen, men også på den

aktive kulturferie. Når du tager til Paris, så tager du

ikke bare af sted for at dovne. Du skal også på Louvre

og i teateret, og du evaluerer måske ligefrem, når du

tager hjem: Har jeg nu nået nok, mens jeg var i Paris?

Har jeg nået at læse de bøger, jeg skulle have læst?

Du evaluerer hele tiden dig selv med henblik på at

optimere eller realisere dig selv. Idéen om, at du skal

realisere dig selv, gør, at du ikke kan lade være med

at lære,« siger John Krejsler.

Hæsblæsende vil nogen sikkert mene, men for

John Krejsler er der tale om et simpelt vilkår.

»Fordelen er, at man lærer sig en masse kompe-

tencer, som man har brug for for at leve i et senmo-

derne samfund. Man lærer at scanne sig selv, spørge

sig selv, hvad er det egentlig, jeg kan, og hvad har jeg

egentlig forstået, af det jeg har lært? Det er utroligt

vigtigt, hvis man skal markedsføre sin egen kompe-

tenceprofil – hvis man f.eks. skal have et arbejde,

eller brænder varm på en anden person, man gerne

vil have som livsledsager. Man skal i stigende grad

kunne markedsføre sig selv som en interessant per-

son, og det lærer man bl.a. gennem logbogen,« siger

John Krejsler.

Hvad vil du med dit liv

Forventningerne til logbogen er høje: Den skal levere

dokumentation for den enkelte elevs læreproces,

muliggøre individualisering af undervisningen og

sætte eleven i stand til at reflektere over egen læring.

Men hvad nu hvis eleven ikke vil være med? Hvad nu

hvis eleven blot skriver det allermest nødvendige,

eller blot skriver det, som læreren gerne vil have? Bli-

ver logbogen da ikke et tomt ritual?

Risikoen er i udpræget grad til stede, siger John

Krejsler. Han har således stor forståelse for, at elever

må udvikle taktikker, der eksempelvis gør det muligt

at beskytte sig mod at blive påtvunget en personlig

involvering, som han eller hun ikke har lyst til. Som

eksempel på sådanne modstands-taktikker har John

Krejsler set elever, der blot har skrevet »Jeg lavede

mine lektier« i deres logbog. Graden af involvering vil

for det meste være afhængig af kemien og sympa-

tien mellem den enkelte lærer og elev og understre-

ger blot, at logbogen er et meget personfølsomt red-

skab. Men er der tillid mellem elev og lærer, har

logbogen potentialet til at blive en orienteringsnøgle

for både lærer og elev i en tid, hvor det bliver stadig

sværere at forudse, hvilken viden den enkelte får

brug for i sit livsforløb.

»Vi er stigende grad nødt til at sige: 'Vi er lidt i tvivl

om, hvad du skal lære for at få et godt liv, det må du

også selv forholde dig til'. Om vi skal læse Johannes

V. Jensen eller Tintin, se film af Steven King eller

Fassbinder, det kan man ikke sige på forhånd,

selvom man taler meget om en kanon for tiden. Det

er jo afhængigt af, hvilket livsprojekt man har for sig.

Og det må læreren tage alvorligt, altså hjælpe ele-

verne med at udvikle kompetencer til at finde ud af,

hvad de vil med deres liv. Derfor må læreren tage

teknologier til hjælp, som fremmer den form for

læring, og en af de teknologier er logbogen,« siger

John Krejsler, som mener, at det derfor vil være spild

af ressourcer at satse for ensidigt på mere traditio-

nelle tests og evalueringsmetoder i skolen.

»Jeg tror, man går galt i byen, hvis man begynder

at indføre meget håndfaste testformer. Det kan være

et supplement – aftagerne kan have brug for at få tal

på folk, og det kan være nødvendigt for at sammen-

ligne os med andre lande. Men når formålet er at

hjælpe elever og studerende til at orientere sig i de-

res kompetenceudvikling, så tror jeg, de mere hånd-

faste test giver bagslag,« siger John Krejsler. y

Anders Lindskov

anli@dpu.dk

John Krejsler

John Krejsler er lektor på Institut for Pædagogisk

Antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Han er tilknyttet forskningsprogrammet Profession,

Erhverv og Ledelse og forsker inden for områderne

læreruddannelse, universitetsreform, individualise-

rende teknologier og styringsformer i uddannelses-

systemet. I øjeblikket arbejder han på to internatio-

nale forskningsprojekter om henholdsvis

skoleledelse og universitetsreform.

Logbogen

Logbogen har sine rødder i det maritime sprog. På

skibet anvendes den til at optegne de daglige hændel-

ser, mens skibet er på fart. Det kan både være mere

tekniske optegnelser og kommentarer til hændelser

om bord.

I pædagogikken er logbogen en slags læringsdag-

bog, som eleven, den studerende eller kursisten fører

over sin egen læringsrejse. Optegnelserne kan være

kortfattede faktuelle kommentarer om, hvad man har

arbejdet med, men kan også have form af længere

personlige refleksioner over udbyttet af forskellige

aktiviteter.

Logbogen kan være i papirform eller føres elektro-

nisk. Ofte ser man logbogen kombineret med porte-

føljer. Porteføljer er mapper, hvor eleven eller den

studerende samler sin produktion af tekster og opga-

ver, som så bliver evalueret samlet ved afslutningen af

læringsforløbet.

Kære logbog ...

>



Bliv klogere på dit fag

Kender du den seneste forskning inden for dit fagområde?

Danmarks Pædagogiske Universitet udbyder fra foråret 2005 
som noget nyt erhvervsrettet, forskningsbaseret efteruddannelse.

Efteruddannelserne varer fra tre timer til to dage – eller et helt semester. Der er un-
dervisning i både København og Århus.

Læs mere om tid, sted og priser på 
www.dpu.dk/efteruddannelse

Kurser i foråret 2005

Læseundervisning i et moderne skriftsamfund

Nybrud i den første læse- og skrivetilegnelse

Didaktik og fagdidaktik

Mundtlig kommunikation – mundtlighed i

undervisning, undervisning i mundtlighed

Didaktisk design: Multimedier og læring

Danskfagets it-didaktik

Hvad bygger PISA-resultaterne på, og hvad kan

matematiklærere bruge resultaterne til i deres

undervisning?

Kompetencestyret undervisning – potentialer og

udfordringer

Evaluering i en kompetencestyret undervisning

Tværfagligt projektarbejde i en kompetencestyret

undervisning

Projektarbejde i en kompetencestyret matematik-

undervisning

Modellerings- og problembehandlingskompetence

i matematikundervisningens praksis

Ræsonnements- og tankegangskompetence i

matematikundervisningens praksis

Kan det være rigtigt, at der er forskel på drenges og

pigers matematiklæring?

Uformelle naturfaglige læringsmiljøer

Elevers naturfaglige kompetencer

Interesse og holdninger i naturfagsundervisningen

It, medier og naturfagene

Uddannelsesinstitutionernes naturfaglige kultur

Hvad er visuel kultur i læreruddannelsens

humanistiske fag?

Hvad er visuel kultur i læreruddannelsens natur-

videnskabelige fag?

Hvad er visuel kultur i læreruddannelsens praktisk-

musiske fag?

Hvad er visuel kultur i læreruddannelsens

pædagogiske fag?

Visuel kultur som pædagogisk fagområde – for

undervisere i billedkunst, medier og værkstedsfag

på CVU

Billedkunst i gymnasiet – i lyset af gymnasie-reformen

Uddannelsesdidaktik inden for læreruddannelsens

praktisk-musiske fagområde

Materiel kultur og kropslig læring

Ledelse af sokratiske dialoggrupper (for begyndere)

Multi-site-ethnographics og interkulturelle lære-

processer/kompetenceudvikling

Slagfærdighedens endeligt

Selvdannelse og smag for fællesskab

Kompetenceudvikling i arbejdet. Organisatorisk læring

Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde

Filosofiens pædagogik og pædagogikkens filosofi
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Hvornår har du sidst lært noget? På et uddannel-

sessted? På arbejdspladsen? I din fritid? Måske alle

tre steder? 

De fleste mennesker lærer ikke kun noget som

elever eller studerende i uddannelsesinstitutioner.

De fleste lærer hele tiden nyt og i mange forskellige

sammenhænge.

Men det er som regel kun, hvis læringen finder

sted i det formelle uddannelsessystem, at man kan

få eksamensbeviser for det.

Det vender realkompetencevurderinger op og ned

på.

Meningen med realkompetencevurderinger er at

anerkende erhvervelsen af kompetencer i ikke-

formelle og uformelle læringsrum – og at disse kom-

petencer kan have værdi for individet, uddannelses-

systemet, virksomheden eller samfundet.

For uddannelsessøgende med de rette faktiske

kompetencer kan resultatet af en vurdering blive, at

de kan tage uddannelser på halv tid – eller mindre.

Mens realkompetencevurdering har eksisteret i år-

tier i lande som Frankrig, USA og England, er fæno-

menet forholdsvis ubeskrevet i Danmark. 

Mere end eksamenspapirer

Fuldmægtig Agnethe Nordentoft og lektor Søren

Ehlers fra Danmarks Pædagogiske Universitet har

sammen med Danmarks Erhvervspædagogiske

Læreruddannelse undersøgt de udenlandske erfa-

ringer med realkompetencevurderinger. Det gælder

for eksempel udbredelsen og organisationen af real-

kompetencevurderinger – eller realkompetencevali-

dering som det også kaldes – i udlandet.

Efterforskningen har vist, at realkompetence-

målinger rummer store muligheder for at undgå

dobbeltuddannelse, fordi det giver anerkendelse af

folks egentlige kompetencer. 

Men realkompetencevurderinger rejser lige så

mange ubesvarede spørgsmål som mulige løsnin-

ger. Blandt de to største spørgsmål er, hvor stort be-

hovet for realkompetencevurderinger egentlig er i

Danmark, og hvem der skal autoriseres til at vurdere

realkompetencer.

De faktiske kompetencer 

Ifølge Søren Ehlers kan et nationalt system for real-

kompetencevurderinger betyde et løft for anerken-

delsen af reelle kompetencer, fordi man dermed

erkender, at læring ofte finder sted uden for formelle

læringssituationer. 

»I arbejdslivet kan vi fortsat finde masser af

eksempler på sidemandsoplæring, hvor medarbej-

dere er udlært i et fag, men begynder på et nyt. De

aflønnes ofte som faglærte, men hvis virksomheden

lukker, har de ikke papir på deres kunnen. Det er et

stort problem for især ældre medarbejdere, fordi

Danmark hidtil ikke har haft nogen dokumentati-

onsordninger for arbejdslivet,« siger Søren Ehlers.

Agnethe Nordentoft siger, at vi i Danmark er vant

til, at de formelle uddannelser vejer tungest på ar-

bejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Det er de

formelle uddannelser, der giver os job, og som vores

løn er beregnet ud fra. Og det er formelle uddannel-

ser, der giver os videre adgang i uddannelsessyste-

met.

»Men folk har flere kompetencer end de, der

fremgår af eksamenspapirerne. Realkompetence de-

fineres i regeringens 2001-udspil 'Bedre uddannel-

ser' som ‘det vi kan, frem for det vi har’. Formålet

med realkompetencevurdering er netop at give

papir på det, vi reelt kan. Det vil betyde, at der åbner

sig nye muligheder for at søge arbejde eller videre-

uddannelse«, siger Agnethe Nordentoft.

Ifølge Sørens Ehlers er det spild af ressourcer, at

nogle personers kompetencer ikke tæller i dag, og at

andre er nødt til at dobbeltuddanne sig for at er-

hverve sig dokumentation.

»De eneste, der forstår betydningen af faktiske

kompetencer, er de private konsulentvirksomheder.

De tester folk for at finde ud af, hvad ansøgerne i re-

aliteten kan, så de bedre kan sammenligne, når de

skal rekruttere. Uddannelsesinstitutionernes eget sy-

stem, eksamenssystemet, tror vi jo ikke engang selv

på. Folk med et højt karaktergennemsnit har måske

fået det på grund af systematisk fedteri for gymnasi-

elærere, at de smilede på en bestemt måde, eller at

de ikke var så frække, som de ellers ville være. Det

siger ikke nødvendigvis noget om, hvad de kan,«

siger Søren Ehlers.

Udenlandske erfaringer

Undersøgelsen af internationale erfaringer med real-

kompetencevurderinger viser, at vurderingerne er

mest udbredt i lande, hvor uddannelsessystemet er

mindre fintmasket end det danske. Især i Frankrig,

England og USA er vurderingerne almindelige, når

ufaglærte og indvandrere skal opsuges i uddannel-

sessystemet og på arbejdsmarkedet. I Frankrig be-

gyndte man at realkompetencevurdere ingeniører

allerede i 1930'erne.

Et af de mest omfattende systemer findes i Eng-

land, hvor man opererer med mere end 17.500 kom-

petenceprofiler i et system præget af bureaukrati og

træghed. Mere end 250 engelske instanser er knyt-

tet til arbejdet med validering af voksnes læring.

I USA varetages validering af kompetencer ude-

lukkende af private virksomheder, der måler

ansøgernes kompetencer til arbejdsmarkedet og ud-

dannelsessystemet.

I Frankrig er valideringerne mere statsstyrede og

hører under premierministerens ressort.

Hvad angår favorisering af bestemte grupper, viser

erfaringer fra England, at en af de uheldige konse-

kvenser af kompetencevurderinger set med arbejds-

giverøjne er, at det øger medarbejdernes mulighed

for at søge andre og bedre stillinger. 

»Virksomhederne står over for det dilemma, at de

gerne vil kende medarbejdernes ressourcer. Men det

giver også medarbejderne en ny frihed, at de kan

Danmark skal have et nationalt system til vurdering af folks faktiske kompetencer. Et bevis på kompetencer, de har erhvervet sig i

deres fritid og på arbejdsmarkedet. Systemet har eksisteret i årevis i lande som USA, Frankrig og England. I Danmark er det et

brud på uddannelsesstedernes monopol på udstedelse af eksamensbeviser

Folk har flere kompetencer end de, der
fremgår af eksamenspapirerne
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fremvise en varedeklaration på deres kompetencer,

når de skal søge jobs andre steder,« siger Agnethe

Nordentoft.

Herhjemme har LO også sine reservationer, siger

Søren Ehlers

»Fagbevægelsen er som udgangspunkt bange for,

at deres medlemmer bliver snydt for uddannelse.

Derfor kræver de formel uddannelse til alle med et

uddannelsesbehov. Forklaringen er, at LO deler den

udbredte opfattelse i Danmark om, at udannelse er

godt i sig selv, men resultatet bliver overflødige ud-

dannelsesforløb,« siger Søren Ehlers. 

Ensartet system

Spørgsmålet er, hvordan realkompetencevurderin-

ger skal organiseres i Danmark? 

Umiddelbart ligger det lige for, at de enkelte ud-

dannelsesinstitutioner, der har indsigt i pædagogik-

ken og fagligheden, skal tildeles opgaven. Men

Søren Ehlers advarer:

»Ud fra en økonomisk betragtning ville det betyde,

at uddannelsesstederne ville have sværere ved at

komme af med deres varer. Hver gang de anerken-

der en persons kompetencer, der er erhvervet ikke-

formelt, underminerer de deres eget marked for ud-

stedelse af uddannelsesbeviser. Hvorfor skulle

uddannelsesstederne frivilligt vinke farvel til nogle

indtægter,« spørger Søren Ehlers.

Han anbefaler, at opgaven gives til vejlednings-

centrene, der i forvejen har til opgave at vejlede uaf-

hængigt af institutionernes interesser. Eller at man i

EU etablerer en overnational model, som de enkelte

EU-lande kan støtte sig til, når der lovgives. 

Agnethe Nordentoft siger, at alt tyder på, at ud-

dannelsessystemets normer og krav bliver referen-

ceramme for realkompetencevurderingen i Dan-

mark. 

Hvis befolkningen skal have den uddannelse, der

er brug for – hverken mere eller mindre – kræver

det, at uddannelsesinstitutionerne får et incitament

til at skræddersy uddannelser til den enkelte. 

Realkompetencevurdering:
Realkompetencevurdering har til formål at afklare en persons formelle og faktiske kompe-
tencer. En realkompetencevurdering betyder typisk, at deltageren fremlægger dokumenta-
tion for uddannelse, kursusdeltagelse, erhvervserfaring m.m. Der er også et praktisk forløb
med observationer, en test af almene færdigheder og vejledning af deltageren. I Danmark
foretages realkompetencevurderinger af undervisere på erhvervsskoler og AMU-skoler i to
særskilte systemer.

I Frankrig har man
realkompetencevurderet
ingeniører i 70 år. I Frankrig
er valideringerne underlagt
staten, mens det i for eksem-
pel USA er overladt til de frie
markedskræfter.

>
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»Det betyder, at realkompetencevurderinger kan

ligge på uddannelsesinstitutionerne, hvis en slags

taxameterbetaling for realkompetencevurdering

tænkes ind i modellen,« siger Agnethe Nordentoft.

Hun peger på, at der endnu ikke er erfaringer med

det nye institutionsuafhængige vejledningssystem

for ungdomsuddannelserne.

»Men måske kan det give inspiration til et voksen-

vejledningssystem, der tilsvarende foretager uaf-

hængige realkompetencevurderinger. Under alle

omstændigheder er vejledning en helt central del af

en realkompetencevurdering,« forklarer Agnethe

Nordentoft.

Problemet er, at det kan blive et voldsomt appa-

rat, fordi realkompetencevurderinger omfatter alt fra

skriftlige tests til observation af konkret praksis. 

»Det kræver adgang til en maskinpark, når folks

kompetencer i for eksempel truckkørsel eller svejs-

ning skal vurderes. Der er det næppe en hensigts-

mæssig investering for et landsdækkende net af vej-

ledningscentre. Et lokalt samarbejde med

eksisterende uddannelser eller virksomheder er nok

at foretrække,« siger Agnethe Nordentoft.

IKA og IKV

Agnethe Nordentoft henviser til, at realkompetence-

vurderinger allerede finder sted i mindre skala i Dan-

mark. Det sker i form af 'Individuel Kompetence-

afklaring' på AMU-skolerne og 'Individuel Kom-

petencevurdering' på erhvervsuddannelserne. 

I resten af uddannelsessystemet er erfaringerne

minimale, men modstanden stor.

»Det nye er, at de to eksisterende modeller, 'Indi-

viduel Kompetenceafklaring' og 'Individuel Kompe-

tencevurdering', slås sammen for at skabe et mere

ensartet og standardiseret system. Det kan fore-

komme at være et lille skridt, men det giver god me-

ning at starte med beslægtede uddannelsesområ-

der. Et system, der omfatter andre dele af

uddannelsessystemet, vil kræve en revolution i vores

måde at tænke uddannelse på. Det vil betyde, at vi

skal acceptere, at forskellige typer viden er lige vær-

dige og bør anerkendes som sådan,« siger Agnethe

Nordentoft.

Hun forklarer, at visionen med et nationalt system

for realkompetencevurdering er at sikre fleksibilitet

og sammenhæng mellem uddannelserne og at lette

adgangen til uddannelserne for ansøgere, der ikke

lever op til de hidtidige formelle adgangskrav. Det

gælder for eksempel også ansøgere fra andre lande.

Meritlærere og kvote 2

Ifølge Søren Ehlers og Agnethe Nordentoft er det for

tidligt at sige noget om, hvor komplekse kompeten-

cer, realkompetencemålinger kan omfatte. Kan man

valideres til at blive maskinmester? Translatør?

Kirurg? 

I England kan chefer i virksomheder blandt andet

få valideret deres lederevner. Men langt de fleste va-

lideringer omhandler kortuddannede eller ufag-

lærte, der for eksempel gerne vil køre truck, arbejde

som parkbetjente, frisører eller servicemedarbej-

dere. 

Ifølge Agnethe Nordentoft er det ikke utænkeligt

at realkompetencevurderinger kan bruges inden for

mellemlange eller videregående uddannelser. Man

skal blot være opmærksom på, at jo mere omfat-

tende og komplekse uddannelser desto større op-

gave bliver det at validere korrekt, fordi vurderingen

skal være baseret på en vifte af redskaber. 

»I England har man fundet ud af, at kompetence-

vurderinger for eksempel er meget velegnede inden

for frisørfaget, fordi det er en synlig proces at klippe

folks hår. Dermed er det også nemt at vurdere kvali-

teten af arbejdet. Men i mange andre fag er det

svært for en observatør at følge processen, og det er

ikke alle mennesker, der er lige gode til at gøre rede

for, hvordan de er nået frem til et bestemt resultat.

Et godt resultat kan være udtryk for held – ikke nød-

vendigvis, at der ligger den rigtige proces bag,« siger

Agnethe Nordentoft.

Hun tror ikke, at en landsdækkende realkompe-

tencevurdering i Danmark kommer til at revolutio-

nere uddannelsessystemet. Selv om Danmark inter-

nationalt og i EU for længst har forpligtet sig til, at

ikke-formelt erhvervede kompetencer skal anerken-

des, har processen været meget langsommelig.

»Problemet er, at vi underskriver de internationale

erklæringer, men vi handler ikke i overensstem-

melse med dem. Det gælder for eksempel udfasnin-

gen af kvote 2, og det gælder meritlæreruddannel-

sen, der blev en for stor succes. Begge systemer er

udtryk for den samme tankegang som realkompe-

tencevurdering – at man kan samle point til at få ad-

gang til det formelle udannelsessystem eller afkorte

sit ophold i det formelle uddannelsessystem,« siger

Agnethe Nordentoft. y
Jakob Albrecht 

jaal@dpu.dk

Søren Ehlers

Søren Ehlers, lektor, dr.pæd. ved Institut for pædago-

gisk sociologi ved DPU. Hans forskningsfelter omfatter

blandt andet voksenuddannelse og uddannelsespoli-

tik. Har været tilknyttet ‘Kompetencemålingsprojektet’,

et forsknings- og udviklingsprojekt etableret i samar-

bejde mellem Danmarks Erhvervspædagogiske Lærer-

uddannelse og DPU med støtte fra Den Europæiske

Socialfond.

Agnethe Nordentoft

Agnethe Nordentoft, AC fuldmægtig i forskningssekre-

tariatet på Danmarks Pædagogiske Universitet. Har

under ‘Kompetencemålingsprojektet’ som forsknings-

assistent undersøgt og beskrevet kompetencemåling i

Danmark, Norge, England og internationalt.

Beviset på det du kan

>



13

Aster i sk ·  20 · 2004

1972: 
Ved UNESCOs verdenskongres i Tokyo forpligter Danmark sig til at
anerkende viden og færdigheder erhvervet uden for det formelle
uddannelsessystem.

1995: 
EU-kommissionen beder de europæiske lande om at identificere
‘nøglefærdigheder’, og den bedste måde til at erhverve, vurdere,
certificere og sammenligne dem på.

1995:
Arbejdsmarkedsuddannelserne i Danmark indfører Individuel Kom-
petenceafklaring. IKA giver merit for realkompetence.

1996:
OECD bekender sig til målsætningen livslang læring for alle. Organi-
sationen arbejder intenst med at definere nøglekompetencer, der
kan vinde international udbredelse. 

1999:
Udredning om voksen- og efteruddannelserne (VEU-rapporten)
påpeger, at uformel læring på arbejdspladser bør give merit i det for-
melle uddannelsessystem.

2000:
EUs regeringsledere underskriver Lissabon-erklæringen, et potent ud-
dannelsespolitisk udspil, hvor livslang læring tillægges en helt central
rolle for at sikre beskæftigelse og social sammenhængskraft. 

2000: 
EU-kommissionen supplerer livslang læring med begrebet 'lifewide'
læring. Det vil sige læring udviklet i såvel formelle som ikke-formelle
og uformelle sammenhænge.

2001:
Med VEU-reformen anerkendes resultater af ikke-formelt erhvervede
kompetencer. Samtidig tilbydes kortuddannede en Individuel Kompe-
tencevurdering, IKV, på erhvervsuddannelserne. Formålet er kortere
uddannelsesforløb tilpasset den enkelte.

2001:
I EU-kommissionens rapport ‘Making a European Area of Lifelong
Learning a Reality’ gøres validering af realkompetence til en central
del af strategien for livslang læring. 

2002:
Undervisningsministeriet går ind i arbejdet med at udarbejde et nati-
onalt kompetenceregnskab. Forskere ved DPU er med til at udrede
og definere substansen i de 10 kompetencer.

2002:
Med handleplanen 'Bedre Uddannelser' introducerer den danske
regering anerkendelse af realkompetence.

2003:
DPU og Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL)
publicerer på www.kompetencer.net resultaterne fra Socialfondspro-
jektet ‘Kompetencemåling’. Det gælder for eksempel oprindelsen af
begreberne 'kompetence' og 'livslang læring' samt landerapporter
fra England, Frankrig, New Zealand, Norge og Tyskland. 

2004:
Danmark tilslutter sig i Dublin de fælles europæiske principper for
realkompetencevurdering. Den danske regering fremlægger i novem-
ber en redegørelse om mulighederne for et nationalt system for real-
kompetencevurdering
Kilde: Agnethe Nordentoft

Den lange vej for  realkompetencevurderinger
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Da den polsk-britiske sociolog Zygmunt Bauman holdt åbningsforelæsning til

semesterstart den 3. september 2001 på Danmarks Pædagogiske Universitet, be-

tonede han, at alt er under konstant forandring; derfor er konstant læring blevet

en nødvendighed. Men hvordan kombinere evnen til mobilitet med evnen til at

indgå i et politisk fællesskab, der i sagens natur må bygge på visse værdier, der

ikke er (totalt) mobile, men (relativt) stabile? Da han blev spurgt om, hvad der

skal til for at holde sammen på et fællesskab i en verden under konstant forand-

ring, svarede han: Citizenship education.

I højere grad end tidligere er det at etablere og opretholde fællesskaber ble-

vet afhængigt af evnen til at lære at leve sammen. Selv om det inden for socio-

logien er almindeligt at skelne mellem 'Gemeinschaft og Gesellschaft', mellem

'naturlige' og 'kunstige' fællesskaber, har fællesskaber sikkert altid bygget på et

element af læring; men denne læringsdimension synes at få større betydning i

en verden under konstant forandring. Det er baggrunden for, at Bauman henvi-

ser til citizenship education som en nødvendig nøgle til formning af fremtidens

fællesskaber. 

Interessen for begrebet medborgerskab har været svingende. Da nazismen og

fascismen for mere end 70 år siden satte demokratiet under voldsomt pres, blev

demokratisk medborgerskab et centralt begreb frem til de første år efter 2. ver-

denskrig.  Men derefter forsvandt det ud af forskning og offentlig sprogbrug. Efter

at have levet noget af en skyggetilværelse gennem flere årtier er begrebet igen

kommet til ære og værdighed inden for nyere samfundsteori. Den amerikanske

sociolog Richard Sennett har gjort opmærksom på, at mange forskere inden for

området politik har vendt sig bort fra studiet af politiske institutioner til fordel for

analysen af begrebet medborgerskab. Det hænger sammen med den erken-

delse, at et samfunds sammenhængskraft ikke kun er bestemt af dets institutio-

ner, men også af i hvilken grad dets borgere opfatter sig som medborgere – og

ikke modborgere. 

Ikke kun forskere er blevet interesseret i begrebet medborgerskab. Op gen-

nem halvfemserne voksede medborgerskab frem som et centralt begreb inden

for såvel politik som pædagogik. I lande som Storbritannien, Australien og

Canada blev 'aktivt medborgerskab' indført som et tværfagligt tema i underskol-

ens undervisning. Også på mange andre uddannelsesmæssige områder er 'aktivt

medborgerskab' blevet et nøglebegreb, hvilket bl.a. ses af Europarådets program

om Democratic citizenship fra 2000 og i EU-kommissionens Memorandum om

livslang læring fra 2001.

Citizenship education tager udgangspunkt i det basale pædagogiske spørgs-

mål: Hvordan lære at leve sammen? Der er ingen grund til at tro, at demokrati er

noget, der opstår spontant, når folk mødes. Demokrati bygger på normer, som

skal udbredes. De er der ikke på forhånd, men skal implementeres og læres. At

implementere og opretholde demokratiets normative grundlag kræver en be-

vidst indsats, der helt grundlæggende må bygge på den forestilling, at demokrati

er bedre end diktatur. Som andre samfundsformer opretholdes demokratiet af et

samspil mellem styreform og subjektivitet.

Citizenship education er et begreb, der refererer til såvel politik som pædago-

gik. Det er Folketinget, der ved lov bestemmer, hvem der kan blive statsborgere

i Danmark, mens det er folkeskolen, som forventes at undervise børn og unge på

en sådan måde, at de som 18-årige kan udfylde rollen som myndige danske

statsborgere. Gennem de senere år er der også i Danmark opstået langt større

opmærksomhed om både den politiske og den pædagogiske side af sagen. Po-

litisk er det således blevet vanskeligere for folk fra andre lande at få dansk stats-

borgerskab. Samtidig er folkeskolens undervisning og opdragelse af næste ge-

neration kommet under kraftig beskydning i den offentlige debat. Den kritiseres

for hverken at indpode tilstrækkelig med kundskaber eller det rette sindelag i

næste generation. 

Når det gælder børnenes samfundsetiske opdragelse, har det altid været et

delikat spørgsmål, hvor grænsen går mellem forældrene og staten. Med ind-

førelse af demokrati for mere end 150 år siden blev spørgsmålet yderligere skær-

pet: Skal en demokratisk stat forestå al undervisning for at sikre national inte-

gration? Eller skal staten netop ikke forestå al undervisning, fordi det kunne

underminere selve demokratiets grundlag: det enkelte individs autonomi og

selvbestemmelsesret? Kan den demokratiske stat i sin iver efter at sikre demo-

Medborgerskab som nøgle

Der er ingen grund til at tro, at demokrati er noget, der opstår spontant, når folk mødes. Demokrati bygger på normer, som skal

udbredes. Citizenship education tager udgangspunkt i det basale pædagogiske spørgsmål: Hvordan lære at leve sammen, skriver

Ove Korsgaard fra Institut for pædagogisk filosofi.
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kratiet gennem opdragelse komme til at undergrave fundamentale frihedsrettig-

heder? Eller kan fundamentale frihedsrettigheder undergraves, hvis ikke demo-

kratiet sikrer, at børnene får en demokratisk opdragelse?

Dilemmaet hænger sammen med, at pædagogik pr. definition er en normativ

videnskab. Den beskriver ikke bare det, som er, men det, som bør være. Men

hvordan definere hvad der er godt for andre og samtidig fastholde den enkeltes

selvbestemmelsesret? Det er den moderne pædagogiks dilemma. Den må der-

for på den ene side hævde, at demokrati er godt, og på den anden side afvise, at

der på forhånd kan udpeges et sæt af normative værdier og handleformer, som

blot skal indlæres. Det er denne afvisning, der gør den moderne. Derfor bygger

pædagogikken i et demokrati (nødvendigvis) på et paradoks. 

På den ene side må den tage udgangspunkt i visionen om personlig myndig-

hed og på den anden side i visionen om demokratisk medborgerskab. Hvordan

man kan få udvikling af personlig myndighed og demokratisk medborgerskab til

at gå op i en højere enhed, er således et af de vanskeligste og mest kontroversi-

elle pædagogiske spørgsmål. Sat på spidsen kan man spørge: Skal en demokra-

tisk opdragelse søge at fremelske et demokratisk sindelag? Eller er en demokra-

tisk opdragelse kendetegnet ved netop ikke at fordre et bestemt sindelag, men

blot forlange at demokratiets spilleregler overholdes?

I denne sammenhæng er det vigtigt at understrege, som den norske historiker

Rune Slagstad har gjort, at demokratiets værdi ligger i den vedvarende spænd-

ing mellem konsensus og konflikt, enighed og uenighed. I sidste instans beror

demokrati på en anerkendelse af konfliktens civiliserende betydning. På den ene

side kræver demokrati politisk assimilation af næste generation, ligesom det for-

drer politisk assimilation af nye borgere, der kommer hertil og optages i det dan-

ske samfund. Men på den anden side kræver demokratiet på ingen måde, at de

gældende samfundsforhold skal accepteres. Tværtimod. Historisk blev det mo-

derne demokrati skabt på grundlag af forestillinger om universelle rettigheder,

om lighed og frihed, om borgernes ret til at stemme, om magtens tredeling, om

pluralisme m.v. Mellem disse forestillinger og de faktiske realiteter vil der kon-

stant være spænding, idet der altid vil være en forskel mellem den symbolske

konstruktion og den sociale virkelighed. På den måde kan man tale om, at der

altid vil være et demokratisk underskud, der skal reduceres. Og en sådan reduk-

tion kræver som regel kamp. Forholdet mellem demokratiets idealer og de sam-

fundsmæssige realiteter kan justeres gennem en social kamp, der følger demo-

kratiets spilleregler. Demokratiets styrke synes at være dybt forbundet med

evnen til selvkorrigering – gennem kamp. 

Skolen har altid været en vigtig læreplads i medborgerskab, men hvilken form

for medborgerskab, skolen har understøttet, har ændret sig gennem historien.

Den undervisningspligt, der er skrevet ind i Grundloven, kan betragtes som en

del af det nationale medborgerskabs formelle rettigheder og pligter; men også

som den institutionelle orden, igennem hvilken individers og gruppers tilhørs-

forhold og identiteter overføres, reproduceres, kultiveres og om nødvendigt om-

dannes. Opbygning af nationalkulturel identitet har uden tvivl været en vigtig for-

udsætning for, at demokratiet kunne vokse sig stærkt inden for en

nationalstatslig ramme. Hvordan denne forbindelse mellem konstruktionen af

moderne nationalstater, medborgerskab og (ud)dannelse kan og skal oprethol-

des i fremtiden, er et særdeles påtrængende spørgsmål. 

Identitetsspørgsmålet er gennem de senere år er blevet en central politisk og

pædagogisk problemstilling. Det skyldes sikkert, at den forbindelse, der gennem

en længere periode har været mellem nation, demokrati og identitetsdannelse,

er under ombrydning. Den nationale proces indgår i stigende grad i et samspil

med andre processer, for eksempel processer der ofte sammenfattes i slagord

som individualisering, globalisering, europæisering og multikulturalisering. Disse

processer trænger i disse år dybt ind i den nationale skolevirkelighed og nød-

vendiggør selvrefleksion, nyorientering og værdiafklaring. Det bliver således et

stadig mere påtrængende problem af få afklaret: Hvilke fællesskaber og identi-

teter skal skolen bidrage til at danne og omdanne? y

Kommentaren er et uddrag af forordet til antologien ‘Medborgerskab, identitet

og demokratisk dannelse’ redigeret af Ove Korsgaard. Bogen udkommer på

DPUs Forlag i begyndelsen af 2005.
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Af Lektor, dr.pæd. Ove Korsgaard,  Institut for pædagogisk filosofi ved DPU

Ove Korsgaard har især beskæftiget sig med dannelse, medborgerskab og demokrati. 

Forsvarede tidligere på året doktorafhandlingen ‘Kampen om Folket - et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år’. 

Han er en af initiativtagerne til en ny masteruddannelse i citizenship education udviklet af Danmarks Pædagogiske Universitet i

samarbejde med Syddansk Universitet. Uddannelsen udbydes af DPU til studiestart februar 2005.
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Forestil dig følgende:

Shell søger en ny akademisk medarbejder. Det

multinationale selskab har udvalgt to ansøgninger.

Begge fra fagligt kvalificerede ansøgere. Men med to

meget forskellige profiler. Den ene ansøger har i

mange år været aktiv i miljøorganisationen Green-

peace. Den anden har en mere traditionel karriere

bag sig og sidder i dag i en tilsvarende stilling i et an-

det større selskab.  

Hvem får jobbet?

»Jeg er sikker på, at Shell ville være meget inter-

esserede i at høre, hvorfor Greenpeace-manden

gerne vil ansættes hos dem. Jeg tror slet ikke, at det

er umuligt, at han ville få stillingen.«

Vurderingen kommer fra Mette Morsing. Hun er

forsker og lektor på Handelshøjskolen i København.

I 15 år har hun arbejdet med virksomheders sociale

ansvar. Hun ser en klar udvikling i den type af men-

nesker, som virksomhederne vil ansætte. 

»Samfundsansvar er blevet mere og mere efter-

spurgt. I et stigende antal job-funktioner er det ble-

vet vigtigt, at du kan vise, at du har forståelse for

samfundet, der omgiver dig. At du kan dokumen-

tere forståelse for nogle større perspektiver end

bare dit snævre fagområde,« siger Mette Morsing,

der har samarbejdet med en række større danske

virksomheder. Blandt andet Novo Nordisk, Grund-

fos, Sonofon, Danfoss, Carlsberg, TDC, Coro Foods

og Oticon.

Lykkeformularen

'Bare du får dig en uddannelse, så skal du nok klare

den.' 

Rigtig mange, især yngre danskere, vil nok kunne

genkende sætningen. Mor og far øsede af deres

erfaring. Og lykkeformularen var: Hvis man bare har

papir på, at man kan noget, så skal man nok klare

den. 

Det var sådan set også rigtig nok – dengang. 

»Tidligere kunne man skille sig ud ved at have en

kandidat-grad eller en ph.d.-grad. Men flere og flere

blev kandidater og mange fik en ph.d.-grad. Så det

kan man ikke bruge længere.«

Virksomhederne begyndte derfor på et tidspunkt

at se mere på ansøgernes personlige og sociale

kompetencer.

Hvis en virksomhed havde brug for en person, der

skulle arbejde meget alene i et konkurrencepræget

job, så ville en tidligere elitesvømmer være oplagt.

Havde man brug for en person, der skulle indgå i et

team-arbejde, så var den rigtige en person, der

havde dyrket holdsport. 

»Den slags tænkte man meget på i en periode.

Det gør man selvfølgelig stadigvæk. Men jeg ser en

ny tendens i, at virksomheder er blevet mere op-

mærksomme på, om folk har udført frivilligt arbejde.

Om de kan vise – ud over deres faglige ekspertise –

at de også har forståelse for samfundsforhold og kan

sætte sig ind i andre perspektiver end fageksper-

tens,« siger Mette Morsing.

»Det er et spørgsmål om at kunne forstå andre.

Relatere sig til andres argumenter og andres per-

spektiver. Og at kunne se virksomhedens opgaver og

indflydelse i forskelligt lys.«

Mette Morsings pointe er med andre ord, at frivil-

ligt arbejde i nogle typer jobs kan bidrage til at gøre

et CV mere attraktivt. 

»Børns Vilkår, Amnesty International, Animals

Right. Nogle af de der organisationer, som jo ofte er

topprofessionelle, men som rejser den kritiske

stemme over for virksomhedens beslutninger og

dermed kan være med til at hjælpe virksomheden til

at træffe mere ansvarlige beslutninger,« siger lek-

toren. 

»Det kunne også være, at man har været sports-

træner i en klub. Der udvikler du en forståelse for,

hvordan du med en relativt lille indsats kan bidrage

til at gøre en stor forskel for en gruppe børn eller

unge. Den slags er der flere og flere virksomheder,

der efterspørger.«

Fra dækningsgrad til sustainability

Spørgsmålet er, hvorfor danske og internationale

virksomheder lige pludselig er blevet vilde med folk,

der har kæmpet for dyre-rettigheder eller solgt tøj i

en Røde Kors-butik.

»Vores virksomheder kan ikke kun tænke på pro-

fitmaksimering. Globaliseringen har betydet, at virk-

somhederne er blevet mere synlige. Det betyder

også, at en lille NGO på fem mand nærmest kan

vælte en multinational virksomhed.«

Den slags kan ske, hvis en virksomhed bevidst el-

ler ubevidst træder ved siden af de skrevne eller

uskrevne regler i verdenssamfundet. Hvis virksom-

heden eller underleverandører udnytter børn i pro-

duktionen, har kummerlige forhold for forsøgsdyr,

sænker boreplatforme de forkerte steder eller fælder

regnskov. 

Hvis den slags kommer frem, kan det få katastro-

fale konsekvenser for en virksomhed i løbet af få ti-

mer. 

Logikken er, at hvis medarbejderne har en be-

vidsthed om bæredygtighed og social ansvarlighed,

så kan man undgå katastroferne, før de opstår. 

Du behøver ikke længere skjule din fortid som frivillig i en græsrodsbevægelse, når du søger job. Tværtimod.

Flere og flere virksomheder går efter ansøgere, der kan dokumentere samfundsansvar. 

I et stigende antal job-funktioner er det
blevet vigtigt, at du kan vise, at du har
forståelse for samfundet, der omgiver dig.

Tidligere kunne man skille sig ud ved 
at have en kandidat-grad eller en
ph.d.-grad.

>
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CV med fritidsaktiviteter 
Kompetencer erhvervet gennem fritidsaktiviteter kommer til at optræde
side om side med formel uddannelse og erhvervserfaring i det nye euro-
pæiske cv. Det europæiske cv træder i kraft i 2005 og er tænkt som en
skabelon for best practise for jobsøgning i EU-landene. Målet med initia-
tivet er at give borgerne mulighed for at beskrive alle kvalifikationer og

kompetencer – for eksempel sociale og organisatoriske kompetencer
opnået gennem fritidsaktiviteter som kultur, sport og frivilligt arbejde. 
Frivilligt arbejde og fritidsaktiviteters betydning for EU-borgeres kompe-
tenceprofil får dermed formel status på linie med kompetencegivende
uddannelser og erhvervserfaring.

På vej op ad karriere-
stigen? Frivilligt arbejde, 
der signalerer samfunds-
ansvar, kan give job-
ansøgere  et forspring. 
Her er det aktivister fra
Greenpeace under en
aktion i Århus Bugt i 2001.
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Men der er flere grunde til, at udtryk som 'Sustai-

nability' og 'social responsibility' er blevet lige så

almindelige udtryk på Handelshøjskolen som

'dækningsgrad' og 'bundlinje'. 

Helt præcis fem, ifølge forskerne. 

De fire første grunde er pudsigt nok, at det i sidste

ende gavner virksomheden at være socialt ansvarlig.

Samfundsansvar giver bedre omdømme, er forebyg-

gende i forhold til offentlig kritik, øger virksomhe-

dens legitimitet i samfundet, og endelig kan det

være med til at skabe en udviklende virksomheds-

kultur, hvor medarbejderne er opmærksomme over

for relevante ændringer i samfundet. 

Det femte og sidste argument bruger virksomhed-

erne flittigt over for offentligheden, men knap så ofte

over for aktionærerne.

»Det handler om den moralske forpligtelse til at

gøre noget godt. Du tror på, at det her er den rigtige

vej mod et bedre samfund,« smiler Mette Morsing. 

Det er en oplagt tanke: Det hele dækker bare over

et mere kynisk ønske om at tjene flere penge. 

»Gør det noget, hvis det fremmer begge dele,«

siger Mette Morsing. »Du kan både fremme menne-

skerettighederne og samtidig tjene flere penge. Det

er jo en win-win-situation,« siger hun.

Unge kræver ansvarlige chefer

Job-søgere skal dog være varsomme med bare at

plastre CV'et til med samtlige frivillige bedrifter.

Ifølge Mette Morsing er det stadig kun nogle jobs i

mellemstore og store virksomheder, hvor der er

kommet stor fokus på, at man har en samfundsfors-

tåelse. 

Men feltet af virksomheder, der har arbejdet med

for eksempel menneskerettigheder i frivillige organi-

sationer, vokser. 

Brdr. Hartmann var en af de første danske virk-

somheder, der fik øjnene op for bæredygtighed.

Ifølge Mette Morsing gennemsyrer det i dag hele

virksomheden. Selv blandt ansatte i produktionen er

det afgørende at have en forståelse for begreber

som 'rige contra fattige lande', 'miljøpåvirkningen

ved at fælde regnskov' og børnearbejde. 

Brdr. Hartmann laver emballage til blandt andet

mobiltelefoner. Virksomheden får pap fra Brasilien. 

»Hvordan sikrer de sig, at det ikke er børn, der

samler pap ind?« spørger Mette Morsing og lader

spørgsmålet hænge i luften et øjeblik:

»Ved at rejse til Brasilien, samarbejde med under-

leverandørerne og ved at sørge for at have sam-

fundsmæssigt bevidste medarbejdere i Danmark og

i udlandet.«

På sin hjemmeside formulerer Hartmann selv sin

politik således: 

Hartmann prioriterer bæredygtighed højt, ikke

bare for at positionere sig selv...og tjene flere penge,

men fordi virksomhedens anstrengelser  i forhold til

bæredygtighed afspejler nogle af organisationens

værdier...

Hvis Hartmann lagde hånden på hjertet, ville sva-

ret nok indeholde mindst et element mere. 

Ord som 'bæredygtighed' tiltrækker nemlig flere

ansøgere. Samtidig med at virksomheder vil have

ansøgere med samfundsforståelse, så vil ansøgerne

også have arbejdsgivere med et ordentligt om-

dømme. 

Det viser en stor dansk undersøgelse lavet af Net-

værk Danmark, Studenterhjælpen/Moment og kom-

munikationsbureauet JØP, Ove og Myrthu fra juni

2004 med meget stor tydelighed. 1892 studerende

på forskellige videregående uddannelser deltog.

Hele 76 procent siger nej til at arbejde i en virksom-

hed, som de mener benytter sig af uetiske forret-

nings- eller produktionsmetoder. Flere og flere unge

tager også afstand fra at arbejde i blandt andet

medicinalvarebranchen. 

Bivirkningerne

Det tegner jo et lovende billede af fremtidens

arbejdsmarked. Virksomhederne bliver mere ansvar-

lige over for det omkringliggende samfund. Og de vil

oven i købet have medarbejdere, der også er gode

samfundsborgere. 

Men udviklingen kan også få negative konsekven-

ser. Tidligere skulle man bare koncentrere sig om

sine studier. Det kostede måske mange timer. Men

når man havde fri, så havde man i det mindste fri.

Sådan er det måske ikke længere. 

»Det er ikke længere ligegyldigt, hvad vi laver i

vores fritid. Og på den måde bliver disse krav selv-

følgelig adfærdsregulerende.«

Selv foretrækker Mette Morsing at se det fra den

positive side. 

»Tænk på alle de frivillige 'natteravne', vi får. Man

kan selvfølgelig vende det om og sige: Hvad med

mig, der ikke gider frivilligt arbejde. Men samfunds-

mæssigt er det da en gevinst, at virksomhederne vil

have medarbejdere med samfundsansvar – og om-

vendt.« y
Jacob Berner Moe 

asterisk@dpu.dk

Mette Morsing

Mette Morsing, lektor, cand.merc.int., ph.d. 

Ansat ved Institut for Interkulturel Kommunikation

og Ledelse og Center for Corporate Values and

Responsibility ved Copenhagen Business School.

Samfundsansvar pynter på CV’et

Du kan både fremme menneskerettig-
hederne og samtidig tjene flere penge.

>
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OECD har evalueret dansk 
uddannelsesforskning 

Danmark bruger meget få midler på

uddannelsesforskning sammenlig-

net med andre OECD-lande, også

set i forhold til landets samlede

udgifter til uddannelse. Ansøgninger

om forskningprojekter inden for

uddannelse og pædagogik har f.eks.

svært ved at få penge fra forsknings-

rådene. Det konkluderer OECD i

rapporten National Review on

Educational R&D: Examiners' report

on Denmark, som blev offentliggjort

i slutningen af oktober.

Penge kan imidlertid ikke gøre det

alene. Den nationale opsamling af

viden skal forbedres, og OECD be-

mærker, at udvikling og forskning

består af meget få store projekter,

men mange små lokale forsøg. Med

oprettelsen af Danmarks Pædagogi-

ske Universitet, heddet det i rappor-

ten, har man skabt en reel mulighed

for at koordinere forskning og resul-

tater systematisk på det pædagogi-

ske felt. Rapportens forfattere

mener dog, at det endnu er for tid-

ligt at vurdere, om DPU er blevet et

førende universitet inden for pæda-

gogik og uddannelse.

Rapporten efterlyser desuden

større samspil mellem forskere og

praktikere på det pædagogiske felt,

og flere forskningsprojekter baseret

på statistiske metoder, som man

kender dem fra samfundsvidenskab-

erne.

Rapporten kan hentes på Viden-

skabsministeriets hjemmeside:

www.vtu.dk

Skal undersøge
rygning og vægt  

Adjunkt Irene Christiansen fra

Institut for Pædagogisk Psyko-

logi ved DPU har fået 700.000

kroner af Sundhedsstyrelsen

til et toårigt projekt om ryge-

res frygt for at tage på i vægt i

forbindelse med rygestop.

Baggrunden for projektet er,

at bekymring for vægtfor-

øgelse kan betyde, at rygere

ikke holder op med at ryge,

hvilket set fra en sundhedsvin-

kel er en uheldig konsekvens.

De kommende to år skal Irene

Christiansen undersøge pro-

blemets udbredelse i befolk-

ningen og lave fokusgruppe-

interviews, der afdækker, hvad

man kan gøre ved problemet.

Irene Christiansen har for

Sundhedsstyrelsen tidligere

undersøgt den tilgængelige

forskning på området og fun-

det, at der mangler viden nati-

onalt og internationalt.

Før Irene Christiansen blev

ansat ved Institut for Pædago-

gisk Psykologi, DPU, arbej-

dede hun blandt andet som

forsker, som konsulent, som

underviser på Københavns

Universitet og RUC og som

kursusleder i Kræftens Be-

kæmpelse. 

Fagligt har hun især be-

skæftiget sig med sundheds-

fremme, rygningens psyko-

logi, afhængighedsadfærd,

rådgiver/klient forholdet og

samtaleteknikker samt trafikal

adfærd.

Elektronisk 
selvbetjening 
populær blandt 
DPU-studerende

Elektronisk selvbetjening er et hit blandt

DPUs studerende. 75 procent af de

studerende ved DPU benytter dpu.net,

når de for eksempel tilmelder sig til

undervisning og eksamen eller søger

oplysning om eksamens-karakterer. 

Resultatet fremgår af en evaluering af

de elektroniske selvbetjeningssystemer,

som Videnskabsministeriet netop har

offentliggjort. 

‘Det er en kæmpe gevinst for den

enkelte studerende, at man både kan

spare tid og opnå større fleksibilitet ved

at bruge de mange typer netbaseret

selvbetjening«, siger videnskabsminister

Helge Sander. 

Gennem en særlig pulje i ministeriet

på 18 millioner kroner er der ydet støtte

til udvikling af selvbetjeningssystemer

for studerende. 

Læs mere om evalueringen på

www.vtu.dk
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Danskere uddanner sig mest i Europa 

I en ny EU-rapport lavet af The European Centre

for the Development of Vocational Training

(CEDEFOP) med deltagelse af DPU fortæller dan-

skerne oftest, at de deltager i livslang læring. Over

50 procent af danskerne i undersøgelsen oplyser,

at de inden for de seneste 12 måneder har taget

en eller anden form for uddannelse eller kursus.

Til sammenligning ligger EU-gennemsnittet på 31

procent. Kun Sverige og Finland ligger tæt på Dan-

mark i opgørelsen. 

Spørgeskemaundersøgelsen omfatter 18.000

voksne personer i de 15 'gamle' EU-lande samt

Norge og Island. Kurser og uddannelse omfatter i

undersøgelsen for eksempel uddannelser på for-

melle uddannelsessteder, læring på arbejdsplad-

sen, fjernundervisning, sidemandsoplæring og

jobrotation.

Generelt har idéen om livslang læring bedre fat i

Danmark end de andre europæiske lande. For

eksempel mener under 2 procent af danskerne, at

livslang læring fortrinsvis er noget for unge men-

nesker, hvilket er det laveste af alle lande. EU-

gennemsnittet er knap 14 procent. 

Socioøkonomisk er mønsteret for EU som hel-

hed, at den velstående og veluddannede del af

befolkningen videreuddanner sig mest. Omvendt

uddanner de kortuddannede sig mindst. Det gæl-

der også når ikke-formelle kurser og uddannelser

medregnes.

Læs mere på www.dpu.dk/nyheder

EVALUERING 19
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Enhver ved, hvordan den typiske beretning om et

praktikophold i udlandet er skruet sammen. Det er

en fortryllende succeshistorie. Og den bliver altid

fremført af en person, som engang var i praktik – i

lad os sige i Flandern – og nu sidder i en god stilling

som afdelingsleder.

De gode cases om praktikopholds velsignelser

køres ofte i stilling ved konferencer, i brochurer eller

på hjemmesider, hvor man ønsker at fundraise eller

rekruttere nye praktikanter. 

Men hvordan forholder det sig egentlig i virkelig-

heden? Hvad får elever, lærlinge og studerende ud af

at tage udenlands? Hvad er læringsudbyttet egentlig

af en tur til Toscana eller Lapland? 

Det satte Søren Kristensen sig for at undersøge i

sin ph.d.-afhandling med titlen ‘Learning by leaving’,

som han forsvarede på Danmarks Pædagogiske Uni-

versitet i begyndelsen af december.

Søren Kristensen har gennemtrawlet stort set alle

tilgængelige europæiske evalueringer af unges prak-

tikophold i udlandet. Dels for at danne sig et overblik

over den eksisterende viden. Dels for at hæve fore-

stillingen om praktikopholds velsignelser op fra de

enkeltstående cases til en bredere evidensbaseret

platform.

»Jeg er personligt overbevist om, at man kan få

meget ud af praktikophold i udlandet. Det er et fan-

tastisk stærkt instrument. Men det behøver ikke nød-

vendigvis altid være en succes. Når jeg har skrevet en

ph.d., er det fordi, jeg gerne vil til bunds i fænome-

Ifølge den fremherskende pædagogiske tænkning har praktikophold i udlandet et skær af magi over sig.
Der sker en masse fantastiske ting, og de unge praktikanter udvikler sig personligt.

FOTO:GET T Y IMAGES
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net og undersøge praktikanternes læringsudbytte

forskningsmæssigt. Jeg vil finde ud af, hvad det er for

faktorer, der betinger læringsudbyttet. Problemet er,

at man ikke har en samlet pædagogik, men en

masse forskellige praksisser, som ikke hænger sam-

men, og som er forankrede i forskellige praksisfæl-

lesskaber. Det betyder for eksempel, at man ofte går

i gang med at opfinde den dybe tallerken på ny, når

man introducerer nye programmer. Det er et kæm-

peproblem,« siger Søren Kristensen.

Den magiske æske

Han siger, at den fremherskende pædagogiske

tænkning om praktik i udlandet kan beskrives med

udtrykket The Magic Box. Altså en antagelse om, at

der sker en masse fantastiske ting mere eller mindre

af sig selv, bare man får sendt deltagerne ud og får

dem levende hjem igen. 

»Min påstand er, at det måske nok er rigtigt i nogle

tilfælde, men at det også kan gå lige modsat. Når man

i de forskellige europæiske lande evaluerer praktik-

ophold, går man imidlertid sjældent i detaljer med

læringen og læringsudbyttet. Læring, som burde

være det centrale, indgår kun som et delmoment i

evalueringerne, hvis det overhovedet optræder.«

Søren Kristensen har noteret sig, at evaluerin-

gerne i stedet beskæftiger sig med det kvantitative.

Det vil sige optælling af hoveder. 

»Det er en sjov måde at tænke uddannelse på.

Hvis det udelukkende handler om antal, kunne man

jo lige så godt bruge et turistbureau. Spies og Tjære-

borg sender jo flere millioner mennesker af sted

hvert år. Hvad skal man bruge Leonardo, Praktik I

Udlandet og de andre praktikprogrammer til, hvis

det bare handler om at sende så mange af sted som

muligt og få dem sikkert hjem igen,« spørger Søren

Kristensen.

Fire diskurser

I sin afhandling skriver Søren Kristensen, at unge i

Europa sendes i praktik ud fra fire forskellige be-

grundelser, eller diskurser. 

»De fire diskurser er knyttet til forskellige miljøer

og er historisk opstået på forskellige tidspunkter. På

det politiske plan som begrundelser for programmer

og initiativer, og på det praktiske plan som udgangs-

punktet for den konkrete tilrettelæggelse og gen-

nemførelse af aktiviteter.« 

Den første diskurs handler om, at unges praktik

skal bidrage til en øget mellemfolkelig forståelse.

Praktikken skal skabe en bedre forståelse for men-

nesker fra andre kulturer og racer for derigennem at

undgå krige og konflikter og fremmedhad. Et ek-

sempel er et stort udvekslingsprogram mellem Tysk-

land og Frankrig oprettet efter 2. verdenskrig.

Den anden diskurs handler om den frie bevæge-

lighed for arbejdstagere i Europa. Ved at deltage i et

praktikophold kan de unge være med til at nedbryde

nogle af de praktiske og mentale barrierer for ar-

bejdskraftens bevægelighed på tværs af grænser.

Den tredje diskurs handler om internationaliserin-

gen af det europæiske uddannelsessystem. Det gæl-

der for eksempel ønsket om at fremme EU- borgeres

mulighed for at tage den bedste og billigste uddan-

nelse, uanset om det er i hjemlandet eller i andre

lande.

Den fjerde – og ifølge Søren Kristensen mest mo-

derne – diskurs er om beskæftigelsesevne gennem

udvikling af personlige kompetencer. »Praktikophold

er med til at udvikle en række almengyldige kompe-

tencer og holdninger hos deltagerne, der sætter

dem i stand til at begå sig på et arbejdsmarked – og

i stand til at lære hele livet. Det gælder for eksempel

forandringskompetence, læringskompetence, relati-

onskompetence og meningskompetence,« fortæller

Søren Kristensen.

Billigere hjemme 

Søren Kristensen siger, at hvis man kigger snævert

på det faglige, er der faktisk ikke grundlag for at

sende unge til udlandet 

»Det gælder for både praktik og uddannelses-

ophold, at man i mange tilfælde lige så godt kunne

tilbyde de unge i Danmark det faglige gennem

gæstelærere, lærebøger og internet. Så hvis vi ude-

lukkende skulle træffe valg ud fra en faglig begrun-

delse, ville det være meget billigere at lade folk bli-

ver hjemme,« siger han. 

Ser man på udvikling af kompetencer forholder

det sig anderledes. Det er her potentialet ligger.

»Den centrale kompetence, man får af at komme

til udlandet, er, at man får rokket ved sin virkelig-

hedsopfattelse og socialiseringsproces. Man er nødt

til at revidere sin faglige opfattelse af, hvordan tin-

gene skal gribes an, og det betyder, at der bliver rok-

ket ved ting, som man opfatter som naturgivne. 

Det er også det, virksomhederne fortæller. De

siger, at der ikke er så meget at komme efter fagligt.

Det, de unge udvikler, er de personlige kompetencer

– kompetencer, der er en forudsætning for livslang

læring.«

De fire trin

Han forklarer, at udviklingen af personlige kompe-

tencer under praktikopholdet er resultatet af en pro-

ces i fire trin.

Det første trin er immersion – nedsænkningen – i

værtslandets kultur og mentalitet. En nedsænkning,

I Europa rejser mere end 185.000 unge mennesker årligt på praktikophold i udlandet. De kommende år ventes det tal at stige med

400 procent. Som den første nogensinde satte ph.d.-studerende Søren Kristensen sig for at undersøge, hvad praktik i udlandet

egentlig betyder for unges læring.

Eksempler på praktikordninger

• Praktikophold i Udlandet (PIU-ordningen) henven-

der sig til elever i de grundlæggende erhvervsud-

dannelser.

• Leonardo-programmet yder økonomisk tilskud til

personer i de grundlæggende erhvervsuddannelser,

arbejdstagere og videregående uddannelser.

• I Sokrates-programmet kan sprogstuderende ar-

bejde som undervisningsassistenter.

• Nordplus Junior giver tilskud til praktikophold i Nor-

den for unge i de grundlæggende erhvervsuddan-

nelser. 

• Ungdom yder finansiel støtte til voluntørophold i

ungdomsorganisationer i andre europæiske lande.

• Organisationerne AIESEC og IAESTE arrangerer prak-

tikophold for personer i videregående uddannelser

inden for handel/økonomi og teknologi.

• Nordjobb arrangerer betalte praktikophold/feriejobs

for studerende inden for Norden.

• DK-USA-Programmet giver tilskud til praktikophold

på tværs af Atlanten.

Hvis det udelukkende handler om antal
praktikanter, kunne man jo lige så godt
bruge et turistbureau.

>
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som ifølge Søren Kristensen kun kan finde sted, hvis

praktikanterne involverer sig med værtslandets ind-

byggere – og ikke forpupper sig med andre prakti-

kanter.

Ansvarliggørelsen er det næste trin og handler

om, at deltagerne selv skal tage stilling til og løse de

problemer, der opstår på grund af for eksempel kul-

turelt betingede konflikter.

Det tredje trin, relativeringen, omhandler de brud,

som deltagerne oplever ved at møde nye og

ukendte aspekter til kendte problemstillinger. 

Det fjerde og sidste trin, perspektiveringen, hand-

ler om at give deltagerne mulighed for at reflektere

over deres praktik. En vigtig del af dette foregår efter

hjemkomsten.

Søren Kristensen siger, at de fire trin kan bruges til

at forstå praktikprocessen teoretisk i sin helhed – og

dermed give et bedre grundlag for at tilrettelægge

læreprocessen og lave kvalitative vurderinger af

praktikanters udbytte i fremtiden.

At det blæser i retning af større vægt på kompe-

tenceudvikling, har Søren Kristensen registreret gen-

nem sine kontakter med EU-kommissionen.

»Hvis man for fem år siden spurgte kommissionen

om, hvordan de ville beskrive en succes, ville de

svare: «Vi har sendt 75.000 af sted i år. Det er flere

end sidste år og derfor en stor succes». Men EU-

kommissionen er de senere år blevet mere op-

mærksom på kvaliteten i uddannelser, og det gælder

også praktikophold i udlandet,« siger Søren Kristen-

sen, der er tilknyttet kommissionen som rådgiver i

forbindelse med udarbejdelsen af et sæt kvalitets-

kriterier for praktik i udlandet.

»Hvis vi tror, at praktikophold i udlandet kan ud-

vikle personlige kompetencer, så skal man lave

nogle parametre, hvor man får belæg for, at det rent

faktisk forholder sig sådan.«

Jakob Albrecht 

jaal@dpu.dk

Learning by leaving

Engang i slutningen af 1980'erne rejste en gruppe

på 10 sydtyske tømrerlærlinge til Danmark for at

være i praktik i danske entreprenørvirksomheder i

tre måneder. 

Søren Kristensen var som udvekslingsmedarbej-

der i Dansk Ungdoms Fællesråd ansvarlig for ud-

vekslingen. I dag ved han fortsat ikke, om han vil be-

tegne udvekslingen som en succes eller ej. Svaret er

i hvert fald ikke entydigt.

Dermed er det dansk-tyske samarbejde et eksem-

pel på, at praktikophold også kan være andet end

klare succeshistorier, ja måske ofte er noget midt

imellem succes og fiasko.

De tyske tømrerlærlinge skulle bygge boliger, men

før de ankom, havde ingen fortalt dem, hvad hus-

byggeri indbefattede i Danmark. 

For eksempel at det betød, at man arbejdede med

gipsplader en stor del af tiden. Og at spær til tag-

konstruktioner blev lavet på fabrikker og afleveret

som færdige elementer på byggepladsen. 

Arbejdsprocessen var med andre ord mere indu-

strialiseret, end lærlingene var vant til fra Tyskland.

Hjemme i Bayern plejede lærlingene at lave tag-

konstruktioner af råt træ, og at kvaliteten af kon-

struktionerne var så solid, at de kunne holde i

mindst 300 år. Til gengæld tog det ti gange så lang

tid som på en dansk byggeplads.

Søren Kristensen oplevede de tyske lærlinges

reaktion på tæt hold – også da halvdelen af dem

pakkede deres værktøjskasser og rejste hjem før tid.

»De mente, at tømrerarbejde i Danmark var helt

latterligt og underlødigt. Vi prøvede at forklare dem,

at sådan var virkeligheden for tømrere i Danmark. 

Men hjem rejste de. De lærlinge, som gav praktik-

opholdet en ekstra chance, fandt ud af, at den danske

måde at bygge huse på måske var fremtiden, fordi

den var mere effektiv. De begyndte at tænke, at hvis

de ønskede at arbejde med boligbyggeri i fremtiden,

måtte de måske ændre opfattelse af, hvad tømrerar-

bejde er. Det, som de tilbageblevne tyske lærlinge fik,

var med andre ord råmaterialet til at udvikle en foran-

dringsparathed, hvilket er en helt afgørende kompe-

tence på arbejdsmarkedet,« siger Søren Kristensen.

Ud over bedre forberedelse før turen til Danmark

manglede programmet ifølge Søren Kristensen også

understøttelse af lærlingenes refleksion. 

»Jeg kan huske, at vi snakkede deres oplevelse

igennem over en øl en eftermiddag, før de rejste

hjem. Men vi skulle have hjulpet dem mere med at

formulere deres oplevelser. Når man kommer hjem

fra et praktikophold, sker der typisk det, at man har

hele hovedet fuldt af oplevelser og har svært ved at

sætte ord på det. Men flygtige følelser og fornem-

melser duer ikke til noget,« siger Søren Kristensen.

Søren Kristensen

Søren Kristensen er tidligere leder af PIU-Centret

(Praktik I Udlandet). Han har opholdt sig i udlandet i

flere omgange under sin uddannelse, og senest har

han tilbragt tre år i Grækenland som rådgiver i mobi-

litetsspørgsmål i Det Europæiske Center for Udvik-

ling af Erhvervsuddannelser (Cedefop). Søren Kri-

stensen har sin egen konsulentvirksomhed, Techne,

hvor han arbejder som konsulent for blandt andre

EU-kommissionen. Han har netop forsvaret sin ph.d.-

afhandling ‘Learning by Leaving’.

Tyskland-Danmark tur-retur

>



23

Pædagogik, filosofi, psykologi, antropologi og sociologi

Læs mere: www.dpu.dk/forlag

Køb direkte: www.dpb.dpu.dk/bogsalg – bogsalg@dpb.dpu.dk

190 sider • Pris: 210,- kr.
ISBN: 87 7613 056 8

208 sider • Pris: 225,- kr.
ISBN: 87 7613 075 4

112 sider • Pris: 150,- kr.
ISBN: 87 7613 077 0

280 sider • Pris: 320,- kr.
ISBN: 87 7613 106 8

Udkommer 15. januar 2005



Jagten på den kloge globaliseringsstrategi24

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

Løsningen på globaliseringens udfordringer er en-

kel: Vi skal være dygtigere end de andre. Når vi nu

ikke kan være billigere end kineserne og polakkerne,

skal vi være bedre. Og det gør vi ved at uddanne os

– gennem hele livet. Som statsminister Anders Fogh

Rasmussen sagde i sin tale ved Folketingets åbning

den 5. oktober:

»I dag er det ikke nok at tage en uddannelse og så

tro, man kan leve af den resten af livet. Vi skal

løbende dygtiggøre os. Vi skal kunne matche nye

krav og omstille os til nye job, når gamle forsvinder.«

Det er ikke bare den danske regering, som slår til

lyd for uddannelse gennem hele livet. I jagten på

den bedste globaliseringsstrategi finder stadig flere

lande en løsning i tidens pædagogiske buzzword –

livslang læring.

»Alle steder taler man om det. Fra Nairobi til New

York taler man om det. Selv i udviklingslandene taler

man om det. Livslang læring er en universel, global

diskurs,« siger professor Andy Green fra Institute of

Education, University of London. 

Andy Green er i øjeblikket gæsteprofessor ved

Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) og fore-

læste for nylig om globaliseringens betydning for ud-

dannelse for master-studerende på DPU.

International komparativ forskning

I øjeblikket arbejder Andy Green på et internationalt

projekt under det britiske institut DFID (Department

of International Development) om 'Globalisering,

Uddannelse, Udvikling' med særligt fokus på en

række udviklingslande, blandt andet Kenya, Indien,

Pakistan og Sri Lanka. Tidligere har Andy Green især

forsket i uddannelsesproblematikker i Europa, USA

og Østasien. Hans bidrag til feltet komparativ ud-

dannelse indbragte ham tidligere i år en plads i hen-

holdsvis ’Dictionary of International Biography’ og

‘Who's Who in the World’.

Ifølge Andy Green rokker diskursen om livslang

læring radikalt ved uddannelsessystemets funda-

ment. I takt med at begrebet dukker op i regerings-

lederes taler og uddannelsespolitikker, vinder to op-

fattelser frem: Dels at vi skal lære gennem hele livet

og i alle livsfaser – fra barndom til alderdom – og

ikke kun i skolealderen. Dels at vi skal lære i alle livs-

sfærer – i fritidshjemmet, i virksomheden, i hjemmet

– og ikke bare på skolebænken.

Hvorfor er livslang læring kommet på mode?

»Der er flere kræfter på spil. En årsag er demogra-

fisk: Befolkningen bliver ældre. Det vil sige, at det, de

ældre kan, bliver forældet, fordi kravene til kompe-

tencerne ændrer sig hurtigt i dag. Vi har også en sta-

dig større andel af pensionister, for folk bliver jo æl-

dre, og de vil gerne uddannes. En anden årsag er

globalisering. I dag ændrer job sig hurtigere end tid-

ligere. Folk flytter mere fra job til job. Og folk må om-

stilles og opkvalificeres for at få nye job og karriere-

muligheder. Det er jo, hvad der sker i de fleste lande

i dag. Livslang læring er på en måde en helt nød-

vendig reaktion på globalisering. Dermed ikke sagt,

at det er løsningen.«

Hvad mener du med, at livslang læring ikke er

løsningen, men den er nødvendig?

»Økonomien ændrer sig i et hastigt tempo, og det

fører til, at der opstår en stor efterspørgsel på viden

og kompetencer. Alle steder. Stadig flere brancher er

afhængige af viden. En af globaliseringens konse-

kvenser er, at stadig flere lande bliver en del af det

globale marked, og det giver øget konkurrence. Og

øget konkurrence fører til et voksende behov for en

veluddannet arbejdsstyrke. De mindre udviklede

lande kan vinde på masseproduceret teknologi, for

de kan producere til en billig pris. Det betyder, at de

udviklede lande må konkurrere på de viden- og

forskningsbaserede industrier og derfor må satse

meget på uddannelse – og på livslang læring.«

Den cubanske undtagelse

Skaber et højt uddannelsesniveau økonomisk

vækst?

»Uddannelse er en nødvendig forudsætning, men

det er ikke den eneste forudsætning. Det garanterer

ikke udvikling. På den ene side er der mange lande,

som har opnået et højt uddannelsesniveau, men ikke

har opnået økonomisk vækst. Et eksempel er Cuba,

som er det mest uddannede land i det latin-ameri-

kanske område, men det er utrolig fattigt. Lønnen lig-

ger på 1 dollar om dagen. På den anden side kan

man ikke nævne et land, som har udviklet sig hurtigt

uden et højt uddannelsesniveau,« siger Andy Green

og understreger, at ethvert land, der forsøger at ud-

vikle sig i dag, må fokusere på viden og kompetencer.

»Lande, som kan overføre viden og kompetencer til

andre lande, har større mulighed for hurtigt at vokse

end lande, der ikke gør det. Hvis du ser på lande, der

har tacklet globaliseringen succesfuldt, som for ek-

sempel de østasiatiske lande, så er uddannelse en vig-

tig årsag til deres succes,« siger Andy Green.

Spørgsmålet er imidlertid, hvordan man tilrette-

lægger den kloge globale uddannelsesstrategi. Og

her er et system baseret på livslang læring ikke til at

komme udenom, mener Andy Green: 

»Livslang læring står centralt i videnøkonomien.

Globalisering får alt til at gå meget stærkere, også

efterspørgslen på nye kvalifikationer. Forbrugerne vil

gerne have nye produkter og nye services. Det bety-

der, at folk skal være gode til at tilpasse sig de nye

omgivelser. Så uddannelsessystemet må tilbyde folk

nye læringsmuligheder.«

Spørgsmålet er også, om folk kan holde ud at leve

i en videnøkonomi, hvor de skal være omstillingspa-

rate og fleksible, fordi arbejdsmarkedet står i globa-

liseringens tegn. Afmatningen har allerede vist sig,

fortæller Andy Green:

Den kloge globaliseringsstrategi har fået et navn: Livslang læring. Men er strategien klog, 

når den fører til et polariseret arbejdsmarked? Og hvem skal betale for at dygtiggøre folk

gennem hele livet? Asterisk har talt med professor Andy Green fra University of London.

Livslang læring er en helt nødvendig
reaktion på globalisering. Dermed ikke
sagt, at det er løsningen

Kravet om konstant læring kan nærmest
give folk opkastfornemmelser

>



25

Aster i sk ·  20 · 2004

Bliver der tid til at dase i fremtiden? Livslang læring kommer til at spille en stadig større rolle fra vugge til grav. I England, Australien og
New Zealand har man sågar designet 'læringspakker' for at fremme læring mellem forældre og børn og bedsteforældre og børnebørn.
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»Det er langtfra alle, der ønsker at omstille sig.

Den stadige foranderlighed kan være særdeles for-

styrrende. Og kravet om konstant læring kan nær-

mest give folk opkastfornemmelser. Folk bliver

trætte af, at de hele tiden skal lære. Det kan føles

som en ny form for udnyttelse og kontrol af det en-

kelte menneske, forklædt som livslang læring. Ikke

desto mindre er det globaliseringens vilkår, og det

må de forskellige landes økonomier forholde sig til.«

Øget ulighed

I de kommende år vil efterspørgslen på nye kvalifi-

kationer fortsat stige, siger Andy Green. Problemet er

imidlertid, at det skaber et stadig mere polariseret

arbejdsmarked, for hvem er det, der får de nye kva-

lifikationer? Ifølge Andy Green har den kloge globa-

liseringsstrategi – altså en satsning på livslang læring

– et kedeligt resultat: Ulighed.

»Folk konkurrerer i stigende grad om at få den

bedste uddannelse, og de tilegner sig bedre kompe-

tencer for at få de gode job. Men hvad hvis de ikke

får en uddannelse? Så er de dårligere stillet end no-

gensinde før. Uddannelse hænger tæt sammen med

indkomst, og her ser vi et stadig mere polariseret bil-

lede. Hvis du ikke får de rigtige kompetencer, og hvis

du får det dårlige job, så er du faktisk fattigere end

nogensinde før. Uligheden stiger verden over. I langt

de fleste lande, selv i de nordiske lande, bliver

arbejdsmarkedet mere ulige,« siger Andy Green.

Uligheden kan man eksempelvis påvise ved at

sammenligne befolkningens indkomst. Og her bliver

forskellene stadig større, fortæller Andy Green. »For-

leden så jeg et tv-program, der viste, at gennemsnit-

tet af direktørers løn og gennemsnittet af alminde-

lige arbejderes løn er nået til en faktor 300 til 1. For

tyve år siden var det omkring 50 til 1.«

Selv om globalisering har en finger med i spillet,

når uligheden støt stiger, kan man ikke sige, at glo-

balisering er entydigt dårligt, siger Andy Green. 

»Det er en myte, at globalisering er godt eller

dårligt. Som nobelpristageren Joseph Stieglitz slår

fast, afhænger udfaldet af, hvordan det bliver styret.«

Hvem skal betale for at dygtiggøre folk gennem

livet?

»Der er i dag et enormt pres på regeringers poli-

tikker på grund af øget konkurrence, øget mobilitet

af investeringer osv. Regeringer har ganske enkelt

ikke penge til at uddanne individet gennem hele li-

vet. Logikken er derfor, at den, som får noget ud af

uddannelsen, også skal bidrage.« 

Ifølge Andy Green er tricket at få andre end staten

til også at tage ansvar for læring, det være sig

arbejdsgivere, medarbejdere, forældre. Men præcis

hvem, der skal betale regningen, er i dag uklart.

»De fleste regeringer opfordrer erhvervslivet til at

tage mere ansvar for voksen- og efteruddannelse,

men billedet er meget broget. Nogle virksomheder

bruger enorme ressourcer på uddannelse, andre

bruger ingen. Men budskabet er: Læring er alles an-

svar, ikke bare regeringens. Alle må tage ansvar for

læring. I hjemmet, i skolen, på arbejdspladsen osv.« 

Og som Anders Fogh Rasmussen sagde i sin

åbningstale: »Det er et fælles ansvar. For det offent-

lige. For virksomhederne. Og for medarbejderne.

Regeringen har derfor sammen med arbejdsmarke-

dets parter iværksat et fælles projekt om, hvordan vi

kan skabe et markant løft af voksen- og efteruddan-

nelserne.«

Shopper mellem arbejdspladser

Verden over er der store forskelle på, om det er sta-

ten, virksomheden eller den enkelte, der betaler for

omskoling og efteruddannelse. Men der er en ten-

dens til, at store virksomheder investerer i opkvalifi-

cering af medarbejdere, fortæller Andy Green. Især i

Japan er der en stærk tradition for, at virksomheder

investerer i uddannelse. Selskaber som Sony og

Toshiba har for eksempel deres egne universiteter,

og det er fordelagtigt for dem, blandt andet fordi de

formår at beholde medarbejderne i lang tid. 

Men det billede er dog ved at vende, for med glo-

baliseringens hastige tempo får virksomhederne

sværere ved at holde på medarbejderne i længere

tid, også i Japan.

»Tidligere var standardvejen i Japan, at man fik

den bedst mulige uddannelse og gik direkte ind til

en stor virksomhed som Sony og blev der hele livet.

I dag vælger mange japanske unge at shoppe rundt

mellem job,« fortæller Andy Green.

Det er ikke bare virksomheder, der i den bedste af

alle verdener investerer i uddannelse og forvandler

arbejdspladsen til en læringsarena. Familien er også

en potentiel læringsinstitution og derfor et mål for

den kloge globaliseringsstrategi.

»I England, Australien og New Zealand slår man til

lyd for 'læring i familien'. Det handler om at fremme

folks lyst til at lære, også i hjemmet. For eksempel

designer man 'læringspakker' til forældre, der ikke er

så gode til at læse, så de selv kan lære, samtidig med

at de lærer børnene at læse. Man forsøger altså at

fremme læring mellem forældre og børn. Og mellem

bedsteforældre og børnebørn. Det er en tendens,

der breder sig til andre lande.«

Livslang læring er altså den nødvendige retning

mod fremtidens økonomi og uddannelsessystem,

men der er flere veje, der fører derhen:

»Ligesom globalisering er livslang læring et be-

greb med mange ansigter. Det er meget bredt og

broget. Men det er en nødvendig del – og forment-

lig også en uundgåelig del – af en globaliserings-

strategi. Staten kan og skal ikke være den eneste

ansvarlige og økonomiske ressource, men på den

anden side kan læring heller ikke overlades til mar-

kedet,« siger Andy Green.

Camilla Mehlsen 

asterisk@dpu.dk

Jagten på den kloge globaliseringsstrategi

Andy Green

Andy Green er professor i komparativ uddannelses-

forskning ved University of London. Han har blandt

andet skrevet om nationalstatens betydning, globali-

sering, livslang læring og konkurrencen mellem Eu-

ropa og Asien.

De fleste regeringer opfordrer erhvervslivet
til at tage mere ansvar for voksen- og efter-
uddannelse, men billedet er meget broget.

>
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RNye bøger modtaget på redaktionen

Erkendelsens former – videnskabsteori 
og forskningsmetode
Peter og Britt-Marie Sohlberg
En behandling af grundlæggende filosofiske begreber, traditioner
og metoder inden for vidensdannelse. Bogen integrerer diskussio-
ner af filosofiske problemstillinger med forskningsmetode og
videnskabelig praksis.
Klim

Vygotskij om læring som udviklingsvilkår
Gunilla Lindqvist
Uddrag af Vygotskijs ungdomsværk Pædagogisk Psykologi om den
enkelte elevs ret til at udvikle sin personlighed og kreative potenti-
ale, lærerens opgave som vejleder og samarbejdspartner, ele-
verne som aktive m.m. Originalteksterne kommenteres af dr.phil.
Gunilla Lindqvist fra Karlstad Universitet, Sverige.
Klim

Stolthed og skam i undervisningen
Jonas Aspelin
Bedre læring i relationsbevidst pædagogik er undertitlen på
bogen, der beskriver relationers betydning for undervisning og
den gode lærers evne til at fremme fornemmelsen af stolthed hos
eleverne.
Gyldendal

Nyt syn på børn og børnehavepædagogik? 
Hans Vejleskov (red.)
Den megen tale om læreplaner for vuggestuer og børnehaver
kunne tyde på, at der er sket et skred i synet på småbørn og på
institutioner for småbørn. Hvordan ser dette ud fra en historisk, en
børnepsykologisk, en børnekulturmæssig, en børnehavepædago-
gisk og en skolestartpædagogisk synsvinkel?
Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

Specialpædagogisk praksis – indspil og udspil
Niels Egelund (red.)
Specialpædagogikken står midt i et ‘vadested’ og må vælge side.
På den ene side den specialiserede og segregerede indsats og på
den anden side uddannelsessystemer, der kan rumme alle. I
bogen præsenterer medarbejdere og studerende ved DPU deres
synsvinkler. 
Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

Mellemværende. En diskussion om 
begrebet borderline
Judy Gammelgaard
Om mennesker, der ikke kan være i et forhold. Mennesker, der
længes efter intime og nære relationer, men flygter eller går til
angreb, fordi nærhed opleves som en trussel.
Akademisk Forlag  

Fortællinger om børn og terapi
Marie Birk og Anne Louise Stevnhøj
Med baggrund i konkrete sager beskrives det terapeutiske arbejde
med børn. De ni beretninger viser, hvordan behandlingsarbejdet
benytter børns evne til at skabe deres egne fortællinger ved hjælp
af leg, tegninger, kropssprog og ord.
Gyldendal

Vold – en faglig udfordring
Lene W. Pedersen
En bog om vold på arbejdspladsen og om at prøve at forstå den,
når den opstår. Bogen henvender sig til studerende og har til for-
mål at klæde studerende bedre på til at forebygge og håndtere
vold under deres uddannelse.
Forlaget cvu vita

Efterskolepædagogik
Ole Pedersen
12 bidrag om efterskolen med fokus på områder, hvor efterskolen
adskiller sig fra andre undervisningssituationer. Det gælder for
eksempel helhedspædagogik, kostskolemiljøet, bofællesskab,
fællesspisning og udvikling af nye venskaber.
Kvan

Dit liv Mit liv Vores liv
Hanne Damtoft Johansen (red.)
En bog om livshistoriske fortællinger og voksenundervisning.
Tænkt som inspiration til undervisere, der vil arbejde med livs-
historier i undervisningen. Konkrete eksempler på anvendelse og
analyse af unge voksnes livshistotier.
Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Dokumentation – læreplaner og synliggørelse af det
pædagogiske arbejde
Dorthe Filtenborg Sørensen
En letlæselig bog til ansatte i daginstitutioner med behov for ind-
føring i dokumentation som redskab til at synliggøre det pædago-
giske arbejde i forbindelse med pædagogiske læreplaner.
Dafolo

Læreren i etikkens modlys
Trygve Bergem
Kan lærere ikke sætte sig i respekt, efterhånden som volden i
skolerne tager til? Gør eleverne oprør, fordi lærerne misbruger
deres magt? Formår lærere at være forbilleder? En bog om fag-
etiske krav i lærerarbejdet.
Klim

Samarbejde om bæredygtig udvikling – nye perspekti-
ver på samarbejde mellem skole og eksterne aktører
Monica Carlsson og Birgitte Hoffmann (red.)
Samarbejde mellem skolen og eksterne aktører om bæredygtig
udvikling er blevet en stadig mere almindelig del af undervisnin-
gen. Der er mange muligheder og visioner knyttet til samarbejdet
– men også mange problemstillinger, forbehold og udfordringer.
Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

Lærerprofessionalitet – illusion og vision!
Kirsten Krogh-Jespersen
En ph.d.-afhandling om de modsigelsesfulde tendenser i be-
stræbelserne på at professionalisere lærerarbejdet. På den ene
side er professionaliseringen udtryk for en meningsfuld udvikling i
det senmoderne. På den anden side er der i rammer og vilkår
tegn på en deprofessionalisering.
Roskilde Universitetsforlag

Filosofiske fortællinger om værdier – for voksne og
børn
Eddy Thomsen
Værdier er et nøgleord i uddannelse og opdragelse og en umiste-
lig del af dannelse, udvikling, historisk og social bevidsthed. Bogen
handler blandt andet om at leve i overensstemmelse med værdier
og være rollemodel for børn. Analyserer fem forskellige grupper af
værdier.
Semi-Forlaget

Børns spor ind i pædagogisk praksis
Jens Saarup og Jane Olsson
Beskrivelse af tre daginstitutioner i Herlev kommune, der har ar-
bejdet med at integrere børns spor i pædagogikken. Bogen giver
konkrete eksempler, nyttige tips samt grundlag for refleksion.
Forlaget CVU København & Nordsjælland, KLEO

Faglighed og tværfaglighed
Morten Ejrnæs
En bog om vilkårene for samarbejdet mellem pædagoger, sund-
hedsplejersker, lærere og socialrådgivere. Fremlægger resultaterne
af en undersøgelse af samarbejdet mellem de fire faggrupper. Det
gælder for eksempel gruppernes forskellige syn på vanskeligt stil-
lede børns problemer og holdninger til, hvordan problemerne kan
løses.
Akademisk Forlag

Social samhandling og mikrosociologi
Erving Goffman
Udvalg af den canadisk-amerikanske sociolog og socialpsykolog
Erving Goffmans forfatterskab om menneskers sociale samhand-
ling. Bogen viser nye sider af Goffmans blik på hverdagslivets til-
syneladende trivielle, uanseelige og upåagtede aktiviteter mellem
mennesker.
Hans Reitzels Forlag

Ledelse af den intelligente skole.
Forfatteren Thomas R. Hoeer er skoleleder på en skole i St. Louis,
USA. Skolen er en såkaldt MI-skole og arbejder med de mange
intelligenser. Bogen beskriver skolens udvikling siden 1988. Det
gælder for eksempel, hvordan udviklingsprocessen blev gennem-
ført, og hvordan MI har ændret skolens hverdag.
Dafolo

Lys, luft og renlighed – den moderne socialhygiejnes
fødsel
Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensen
Denne genudgivelse af bogen fra 1986 afslører, hvordan vi i det
20. århundrede gjorde hygiejne næsten identisk med renlighed,
med sterilisation og udrensning af dårligdomme. Fremstillingen er
en indfaldsvinkel til at beskrive rationalitetens historie. 
Akademisk Forlag
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