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Forestillingen om at det er kompetence, som er nøglebegrebet for uddannel-

serne i fremtidens danske samfund, er ikke så selvfølgelig, som den umiddelbart

ser ud. At begrebet er populært blandt uddannelsespolitiske beslutningstagere i

øjeblikket, kan jo skyldes faktorer, som ikke nødvendigvis er forskningsmæssigt

forankrede. Der er mange grunde til at stille sig kritisk over for begrebet. Selve

begrebet kompetence har jo sin inspiration i et helt andet felt end uddannelses-

systemet. Det var de to erhvervsøkonomer Hamel og Prahalad, som i begyndel-

sen af 90-erne i en berømt artikel i Harvard Business Review introducerede be-

grebet ‘core competence’ som en ny måde at betragte en virksomheds res-

sourcer på. 

Hovedformålet med Hamal og Prahalads artikel var at få virksomhedslederne

til at højere grad at fokusere på det, der var virksomhedens såkaldte ‘kerneom-

råder.’  Artiklen var en skjult kritik af General Electrics virksomhedsstrategi, som

gik ud på at sprede den iboende risiko med erhvervsvirksomhed gennem at etab-

lere sig i en lang række andre virksomhedsgrene end det, virksomheden ‘egent-

lig’ var til for. Svagheden med denne strategi var ifølge Hamel og Prahalad at man

gennem at sprede sig for meget, risikerede at falde bagud i konkurrencen in-

denfor det område man var bedst på.  Virksomhederne skulle derfor fremover

definere, hvad det var deres ‘core competence’ og koncentrere sig på om at være

konkurrencedygtige her og lade andre overtage de virksomhedsområder, som

ikke var strengt nødvendige for at opretholde virksomhedens kernekompetence. 

Forestillingen om ‘core competence’ afslører en traditionel industriel tanke-

gang, som bygger videre på Adam Smiths forestilling om specialisering og yder-

ligere specialisering som nøglen til nationernes rigdom. Dette er en af grundene

til at stille sig skeptisk over for en ukritisk overtagelse af kompetencebegrebet i

en uddannelsesmæssig sammenhæng. Forestiller vi os, at uddannelserne auto-

matisk bliver bedre, hvis de bygger på en så høj grad af specialisering som mu-

ligt? Risikerer vi ikke, at noget går tabt her, som i sidste ende går ud over er-

hvervslivet selv? Jo mere specialiseret uddannelse vi får, jo mere effektive bliver

vi til at udføre de opgaver, vi bliver pålagt. Men består ikke udfordringen for frem-

tidens samfund netop i, at den enkelte kan tage selvstændige initiativer, være

dybt engageret og føle et personligt ansvar for opgaven? Hvordan harmonerer en

sådan uddannelsesforståelse med en kompetencetankegang, som i virkelighe-

den bygger på et meget traditionelt industrisamfundsbegreb? 

Det ironiske er, at Hamel og Prahalad´s kernekompetencebegreb i dag er ved

at blive opgivet af de fleste erhvervsøkonomer, som mener, at det er utidssva-

rende.  En anden Harvard-professor, Dorothy Leonard-Barton, har i bogen ’Well-

springs of Knowledge - Building and Sustaining the Sources of Innovation’ peget

på, at i en foranderlig økonomi kan det, der var en kernekompetence i går, være

den vigtigste forhindring for nytænkning i morgen. Hun fremhæver, at kompe-

tence er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for, at vi kan være

konkurrencedygtige inden for et område.  Dette skyldes, som hun peger på, at

det i et informationssamfund ikke længere er muligt at skjule specialviden i ret

lang tid fra andre konkurrenter. Forestillingen om at konkurrere på kompetence

forudsætter, at kompetencen kan monopoliseres i tilstrækkelig lang tid, så inve-

steringerne i specialkompetencen kan afbetales med overskud. 

I et samfund, hvor omkostningerne for adgang til ny information nærmer sig

nul, bliver denne investeringsstrategi problematisk at opretholde. Det, organisa-

tioner og individer skal overleve på, er kreativitet eller innovation. Dette stiller

hele kompetencebegrebet på hovedet. Kompetence kan faktisk vise sig være den

vigtigste forhindring for nytænkning. ‘Core capabilities become core rigidities.’

Det vigtigste i det hurtigt foranderlige samfund er med andre ord ikke at opbygge

en bestemt viden for al evighed, men at kunne smide forældet viden væk, at

være parat til at starte på ny, se verden med friske øjne. Dette forudsætter to ting,

som kompetencebegrebet slet ikke dækker, nemlig motivation og inspiration. 

Disse to aspekter står i fokus for den amerikanske kreativitetsforsker Teresa

Amabiles forskning. Det, hun peger på er, at nytænkning til forskel fra simpel

kompetenceopbygning forudsætter en stærk indre motivation. Hvis den opgave,

vi får, er klart defineret i forvejen og midlerne dertil relativt simple at finde, dvs.

hvis opgaven ikke er kreativ, er det nok, at vi bliver eksternt motiverede, for at vi

udfører den (angst for at blive fyret, løn til huslejen). Hvis opgaven derimod er

uklar og midlerne svævende, dvs. hvis det drejer som om at finde ud af, hvori pro-

blemet egentlig består, så er det kun intern motivation, som kan drive processen

fremad, indtil opgaven er løst. Den eksterne motivation består her mere i at rydde

forhindringerne for den interne motivation af vejen, f.eks. gennem at ledelsen

ikke blander sig i utide og giver medarbejderen den anerkendelse, tid og de res-

sourcer, der skal til for at løse denne type af opgave. 

Derudover forudsætter kreativ problemløsning også, at vi får inspiration et eller

andet sted fra, så ideerne kan udfolde sig, indtil de falder på plads. Amabiles

forskning på dette felt er ikke så veludbygget, men der er andre kreativitetsfor-

skere, som har udbygget det aspekt. Den amerikanske sociolog Robert Merton

peger f.eks. på en særlig type af inspiration, som udspringer af, at individets selv-
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værdi bliver sat under pres. Winnicot har peget på legestemningens betydning for

at slippe nytænkning løs.  Simmel fremkastede den tese, at inspiration opstår i

situationer, hvor vi spiller rollen af den fremmede. Vi er i stand til at se tingene

på en ny måde, fordi vi har bevæget os ud af vores vante omgivelse, men også

fordi vi som fremmede ikke har noget i klemme. Koestler peger på, at selve

løsningen af et kreativt problem opstår, fordi vi kombinerer tingene på en ny og

anderledes måde. 

Der er dog yderligere en grund til, at den ensidige fokusering på kompetence-

begrebet er mere misvisende end vejledende for uddannelsespolitikken. En

grund til at der tales så meget om kompetence, er jo forestillingen om, at vi er på

vej ind i et videnssamfund.  I et videnssamfund må der være brug for mere vi-

den, altså bliver kompetence vigtigere end nogensinde før. Dette lyder jo be-

snærende, men det er slet ikke så enkelt. Igen giver en idehistorisk vinkling et lidt

andet perspektiv end det, dagens debat synes at handle om. Forestillingen om at

vi er på vej ind i et videnssamfund, blev jo introduceret af Daniel Bell i dennes

bog ’The Coming of a Post-industrial Society,’ som udkom i midten af 70-erne.

Grundtesen i bogen var, at de teknologiske innovationer i fremtiden i højere grad

ville være baserede på videnskabeligt baserede forskningsresultater. Da viden-

skabens institutionelt var forankret i universiteterne snarere end i virksomhe-

derne, ville universiteterne, producenterne af ny viden, blive krumtappen i det

nye, post-industrielle samfund. 

Igen må man sige at tiden er løbet fra Bell. Universiteternes stilling i samfun-

det er snarere blevet svækket end styrket, idet den virksomhedsinterne forskning

nærmest er eksploderet. Den er dag langt større end den fri forskning, som fore-

går på universiteterne - helt bortset fra at politikerne gerne så, at også den blev

inddraget og styret ud fra traditionelle industrielle principper, principper som virk-

somhederne selv er ved at opfatte som forældede. Bells hovedantagelse, at tek-

nologiske innovationer altid er baseret på videnskabelig viden, holder heller ikke

stik. I Ketteringham & Nayaks studie af de tolv største kommercielle gennembrud

i efterkrigstiden fremgår det, at det er entreprenørers kreative forretningsideer,

ikke videnskabelige gennembrud, som står for langt det største antal virksom-

hedssucceer. 

Disse og lignende uventede resultater har gjort, at den økonomiske forskning

i dag slet ikke bruger begrebet ‘videnssamfund’. Det man peger på er den radi-

kale forandring, som finder sted i takt med, at den fordistiske forretningsmodel

med sit fokus på standardiserede produkter for et massemarked er ved at dø ud.

Det, der er ved at opstå, er et post-fordistisk industrielt regime, hvor fokus ligger

ikke på at nedbringe omkostningerne i produktionsleddet for at nå ud til så

mange som muligt med det samme produkt, men at skabe nye produkter af op-

levelseskarakter. Fokus fremover kommer at ligge på det, der ligger forud for pro-

duktionsleddet - design og produktudvikling – samt det, der følger efter –

markedsføring og reklame. Det er her i de kreative led af den industrielle proces,

at hoveddynamikken i fremtidens samfund kommer til at ligge.

Både den mikro, meso- og makroorienterede forskning, som interesserer sig

for kreativitetsfænomenet, peger på, at kreativitet vil være langt vigtigere end

kompetence i fremtidens samfund og antyder dermed også, at uddannelsessy-

stemet står overfor en type af omstilling, som vil være langt mere radikal end det,

som kompetencebegrebet antyder. 

Det er mod denne baggrund, at det ville være en fordel for den uddannelses-

politiske debat, hvis man tonede den voldsomme retorik omkring kompetence-

begrebet ned en smule og begyndte at tage spørgsmålet om, hvad slags uddan-

nelser vi har brug for i fremtidens samfund op på en forudsætningsløs og

undersøgende måde. Tidligere talte man gerne om, at undervisningen skulle

være forskningsbaseret. Ville det ikke være en fordel, hvis også uddannelses-

politikken blev forskningsbaseret? y
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