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Kompetencebegrebet anskuet
ud fra et erhvervspædagogisk
perspektiv

Kompetencebegrebet er for alvor slået igennem inden for den uddannelses-

politiske retorik. Det gælder også på erhvervsuddannelsesområdet, hvor det

har erstattet kvalifikationsbegrebet. Formålet med denne artikel er at analy-

sere, i hvilket omfang dette skift i begrebsbrugen er udtryk for ændringer i den

erhvervspædagogiske tænkning og i hvilket omfang, det udtrykker et nyt

samfundssyn. Formålet er endvidere at undersøge på hvilken måde introduk-

tionen af kompetencebegrebet afspejles i de krav, der fra uddannelsesplanlæg-

gernes side stilles til såvel uddannelsernes indhold som til elev- og lærerrolle.

Om det særlige vOm det særlige vOm det særlige vOm det særlige vOm det særlige ved erhed erhed erhed erhed erhvvvvverververververvsuddannelsernesuddannelsernesuddannelsernesuddannelsernesuddannelserne
Historisk set har erhvervspædagogikken været karakteriseret ved snarere at hente

inspiration fra arbejdslivet og managementteorien end fra de almene uddannelser

og den pædagogiske tradition, som gjorde sig gældende her. Curriculumdiskussio-

nen har typisk taget sit udgangspunkt i en vurdering af arbejdsmarkedets aktuelle

og fremtidige kvalifikationskrav. I den forstand adskiller erhvervspædagogikken sig

fra den del af uddannelsestænkningen, som har de almene uddannelser som gen-

standsområde, og hvor diskussionen i højere grad anskues ud fra en pædago-

gisk-psykologisk synsvinkel.

Som bekendt adskiller erhvervsuddannelserne sig fra de gymnasiale uddannelser

ved, at det er arbejdsmarkedet og ikke de videregående uddannelser, der definerer

målet med uddannelsen. Det betyder, at de almene og studieforberedende elemen-

ter er underordnet den erhvervsrettede kvalificering. Dette træk er imidlertid ble-

vet mindre udpræget i de senere år, hvor der lægges stigende vægt på udviklingen

af personlige kvalifikationer, også inden for erhvervsuddannelserne.



8 Cursiv nr. 1, 2006

I det følgende vil der blive argumenteret for, at det netop er den øgede vægtning af

almene og personlige kvalifikationer i erhvervsuddannelserne, som har gjort det

nødvendigt at erstatte kvalifikationsbegrebet med kompetencebegrebet.

KKKKKvvvvvalifikaalifikaalifikaalifikaalifikatititititionsbegrebetonsbegrebetonsbegrebetonsbegrebetonsbegrebet
Kvalifikationsanalyser og kvalifikationsbegrebet har deres udspring i industri-

sociologien, hvor målet er, at afdække hvilken viden, hvilke færdigheder og hvilke

egenskaber, som er nødvendige for at kunne bestride bestemte arbejdsfunktioner.

Der er således tale om en tankegang, der har dybe rødder i den særlige form for tek-

nisk rationalitet, som hævdes at være karakteristisk for industrisamfundet (Schön

1983). I Danmark slog kvalifikationsbegrebet igennem i erhvervs- og arbejdsmar-

kedsuddannelserne i slutningen af 1970'erne (Andersen et al 1993). Karakteristisk

for tilgangen er, at det enkelte menneske anskues i rollen som arbejdskraft. Des-

uden er det kendetegnende, at kvalifikationer og arbejdsopgaver beskrives hver for

sig. Målet er at bringe dem til at matche hinanden, og midlet er en uddannelse, som

er tilrettelagt med henblik på at sikre den fremtidige arbejdsstyrke præcis de kvali-

fikationer, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Kvalifikationsanalyserne anlægger dermed et funktionalistisk og instrumentelt syn

på læring, idet det er arbejdsmarkedets behov, der bliver målet for kvalifikationspro-

cessen. Hermed adskiller den erhvervspædagogiske tradition sig fra den dannelses-

diskurs, der har rødder tilbage til det moderne samfunds opkomst i 1700-tallet. Her

var målet dannelsen af selvstændige og myndige individer, der var i stand til at

agere ansvarligt og demokratisk i forhold til helheden. Mens man dannes som bor-

ger, kvalificeres og socialiseres man til lønarbejde, hvilket glimrende illustrerer de

to traditioners forskellige menneskesyn.

Derfor er der heller ikke noget mærkeligt i, at forskellene på dannelses- og kvalifi-

kationsbegrebet især bliver tydelige, når diskussionen omhandler de almene og de

personlige kvalifikationer. Kvalifikationsbegrebets relation til arbejdsmarkedet be-

tyder nemlig, at den erhvervspædagogiske tænkning får svært ved at rumme de ele-

menter i erhvervsuddannelsen, der er relateret til uddannelsernes karakter af ung-

domsuddannelser, eftersom disse ideelt set peger ud over arbejdsmarkedets krav.

Det gælder eksempelvis uddannelsernes målsætning om at „udvikle de unges in-

teresse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til de-

res personlige udvikling“ (Bekendtgørelse af Lov om erhvervsuddannelser nr.

870:2002 §1 stk.3).

Ida Juul
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InInInInIntrodtrodtrodtrodtroduktiuktiuktiuktiuktion af kon af kon af kon af kon af komomomomompetencebegrebetpetencebegrebetpetencebegrebetpetencebegrebetpetencebegrebet
Siden slutningen af 1990’erne har kompetencebegrebet fortrængt såvel kvalifika-

tionsbegrebet som dannelsesbegrebet. Kompetencebegrebet repræsenterer både et

opgør med det individbundne og funktionsrettede kvalifikationsbegreb og med

dannelsesbegrebets kulturelle dimension.

Introduktionen af kompetencebegrebet i Undervisningsministeriets terminologi1

blev markeret med udgivelsen af publikationerne „Udvikling af personlige kvalifi-

kationer i uddannelsessystemet“ (Undervisningsministeriet 1996) og „National

kompetenceudvikling – erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling „(Under-

visningsministeriet 1997). Til trods for, at publikationen fra 1997 foregiver at handle

om kompetenceudvikling, så anvendes kvalifikationsbegrebet og ikke kompetence-

begrebet i selve udredningen. Ikke desto mindre er der tale om et indhold, som ræk-

ker ud over den traditionelle brug af kvalifikationsbegrebet, idet begrebet dækker

en mellemting mellem personlige egenskaber og måder at handle på i verden.

På erhvervsuddannelsesområdet blev kompetencebegrebet først introduceret i for-

bindelse med reformen af de merkantile erhvervsuddannelser fra 1998. For de tek-

niske erhvervsuddannelsers vedkommende slog termen for alvor igennem med ud-

givelsen af publikationen „ Pædagogiske og didaktiske overvejelser bag erhvervs-

uddannelsesreform 2000“(Christensen et al. 2000).

Introduktionen af kompetencebegrebet repræsenterer et opgør med kvalifikations-

begrebets implicitte antagelse om, at uddannelserne skal tilpasses den eksisterende

og fremtidige jobstruktur indenfor et bestemt og afgrænset fagområde. Dette an-

ses ikke længere for hverken ønskeligt eller realistisk pga. den øgede hastighed,

hvormed de faglige kvalifikationskrav ændres og tidligere erhvervede kvalifikatio-

ner forældes. Samtidig er mængden og kompleksiteten af den eksisterende viden

blevet mere omfattende. Konsekvensen er, ifølge Undervisningsministeriet, at den

enkelte må opøves i at bruge sin faglighed under ændrede vilkår samt lære at sam-

arbejde i nye og skiftende konstellationer (Undervisningsministeriet 1997: 29). I for-

længelse heraf argumenteres der for, at det er nødvendigt at redefinere begrebet

faglighed, således at det bliver i stand til at rumme kravet om fleksibilitet i forhold

til et dynamisk arbejdsmarked (Undervisningsministeriet 1997: 22-24, 58).

Denne nye faglighed består i en enhed af faglige, almene og personlige kvalifika-

tioner og i en ophævelse af skellet mellem at vide og at kunne. Hvor kvalifikatio-

ner er intersubjektive og sammenlignelige, idet de tager udgangspunkt i den fag-

lige traditions aktuelle standarder, forholder det sig anderledes med kompetencer.

De retter sig mod at løse problemer, der endnu ikke er definerede. Kompetence-
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udvikling kan derfor ikke som kvalifikationsudvikling forstås med udgangspunkt i

et endemål, men er i stedet tæt forbundet med begrebet livslang læring. Det bety-

der, at uddannelsernes mål må udvides til at omfatte den fleksible anvendelse af

det lærte.

Personlige kPersonlige kPersonlige kPersonlige kPersonlige kvvvvvalifikaalifikaalifikaalifikaalifikatititititioner i cenoner i cenoner i cenoner i cenoner i centrumtrumtrumtrumtrum
Som nævnt indtager udviklingen af de personlige kvalifikationer en central plads i

kompetencebegrebet. Kvalifikationsbegrebet kritiseres for at anskue udviklingen af

de personlige kvalifikationer som et sideprodukt af den almindelige undervisning,

mens kompetencebegrebet sætter de personlige kvalifikationer i fokus (Undervis-

ningsministeriet 1997:68). Undervisningsministeriet går så langt som til at hævde,

at de personlige kvalifikationer har større betydning end de faglige. Som begrun-

delse peges der på introduktionen af nye arbejds- og ledelsesformer, der stiller krav

om, at de ansatte skal kunne samarbejde og kommunikere tværfagligt og arbejde i

teams (Undervisningsministeriet 1997:31).

Vægtningen af de personlige kompetencer betyder, at der stilles krav om en under-

visning, der i højere grad tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte uddan-

nelsessøgendes individuelle forudsætninger, fagligt såvel som personligt (Under-

visningsministeriet 1997:69). Samtidig flyttes lærerens ansvar fra at bestå i formid-

lingen af en bestemt faglighed til eleverne, til et krav om at understøtte elevernes

egne læreprocesser. Selve processen bliver gjort til en del af undervisningens mål,

svarende til at fokus skifter fra undervisningens indhold og form til elevernes lære-

processer. I overensstemmelse hermed betragtes de personlige kvalifikationer både

som en forudsætning for og som en følge af læring.

Mål- middelMål- middelMål- middelMål- middelMål- middelpædagogikkpædagogikkpædagogikkpædagogikkpædagogikken på erhen på erhen på erhen på erhen på erhvvvvverververververvsuddannelsernesuddannelsernesuddannelsernesuddannelsernesuddannelserne
Indtil EFG-reformen fra 1972, der betød en styrkelse af den almene undervisning,

var undervisningen på de tekniske skoler primært orienteret mod instruktionsmål.

Det forklarer hvorfor, mål-middel-pædagogikken kunne få en helt anderledes gen-

nemslagskraft på erhvervsuddannelsesområdet, end det var tilfældet inden for de

almene og studierettede uddannelser. Det læringsbegreb som karakteriserer mål-

middelpædagogikken fokuserer på adfærdsændring og ser systematisk tilbagemel-

ding samt kontrol og styring af elevernes læreprocesser som afgørende midler her-

til (Hiim & Hippe 1998:207).

Mål-middel pædagogikken slog først igennem i tømrerfaget med introduktionen af

den såkaldte „abc-lære“(Sørensen et al. 1984: 496), der fastlagde indlæringsdybden

i de forskellige fagdiscipliner. Størst gennemslagskraft fik pædagogikken imidler-

tid inden for jernets uddannelsesområde. Det er også herfra betegnelsen styrings-
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materiale stammer. Betegnelsen dækker den opfattelse, at det er muligt via

undervisningsmaterialet at sikre en ensartet undervisning over hele landet. Det be-

tød at kursusplanerne kom til at spille en afgørende rolle i undervisningsplan-

lægningen. Den skulle ikke blot angive de generelle målsætninger for uddannelsen

men også målbeskrive aktiviteterne ned til mindste detalje. Kursusplanerne blev

desuden suppleret af undervisningsvejledninger, der angav i hvilken rækkefølge

aktiviteterne skulle afvikles samt varigheden af de enkelte aktiviteter. Dertil kom

skolens lektionsplaner, der gav detaljerede forslag om anvendelsen af de læremid-

ler, der fra centralt hold var lagt ind i kursusplanerne (Sørensen et al 1984:503).

Det er således karakteristisk for mål-middel pædagogikken at både fagindhold og

adfærds- og præstationskrav præciseres på forhånd. Læreprocessen var i vidt om-

fang givet eller i hvert fald styret af målene. Anderledes forholder det sig med den

almendannende undervisning, som sigter på at udvikle etiske og sociale holdnin-

ger, forståelse og vurderingsevne. Den lader sig ikke i samme grad præcisere på for-

hånd, hvorfor det er nødvendigt at arbejde med en vis fleksibilitet i undervisnin-

gen, som åbner mulighed for, at målene kan dannes undervejs (Hiim & Hippe 1998).

I denne form for undervisning er det hverken muligt eller ønskeligt at forudsige,

hvad eleverne skal nå frem til efter endt undervisning. Eftersom eleverne er forskel-

lige, forventes de også at få forskellige læringsoplevelser og nå til forskellige resul-

tater. I takt med at de ekspressive mål indtager en mere central position i uddan-

nelsessystemet, lægges der i stigende grad vægt på, at eleverne lærer at forholde

sig kritisk til det, de undervises i, samt at de lærer kun at accepterer det, der er gode

grunde til at acceptere (Lauersen 1997).

StyrkStyrkStyrkStyrkStyrkelsen af de almene fagelsen af de almene fagelsen af de almene fagelsen af de almene fagelsen af de almene fag
Indførelsen af fællesfagene på EFG-basisåret betød, at de almene og studierettede

fag fik en mere central placering på erhvervsuddannelserne. De almene fag eller

fællesfagene, som de kom til at hedde (dansk, matematik, samarbejdslære, virksom-

hedslære mv.), kom til at udgøre 40 % af undervisningen på basisåret.

Ønsket om at øge det almene indhold i erhvervsuddannelserne blev begrundet med

henvisning til:

at de almene fag var en forudsætning for, at eleverne blev i stand til at

tilegne sig den faglige undervisning

at de almene fag ville gøre eleverne mere omstillingsparate og dermed

ruste dem til fremtidens samfund, som man forventede ville blive

præget af hastige teknologiske forandringer, ændrede værdier mv.
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at de almene fag ville medvirke til at styrke samfundets demokratise-

ringsproces, idet der hos den enkelte blev opbygget en fælles grundfond

af almen viden, herunder et kendskab til det begrebsapparat og den

terminologi, som anvendes i samfundsdebatten (Betænkning nr. 612,

1971:76-87).

Argumenterne for at styrke de almene fag i erhvervsuddannelserne var således både

begrundet i en opfattelse af, at de almene kvalifikationer udgjorde et nødvendigt

grundlag for den faglige kvalificering samt i det faktum, at der var tale om en

ungdomsuddannelse, hvis sigte rakte ud over en ren erhvervsmæssig kvalificering.

Den del af argumentationen, der var begrundet i ændrede krav på arbejdsmarke-

det, var inspireret af datidens kvalifikationsteori, der med udgangspunkt i den ek-

sisterende højkonjunktur argumenterede for, at der fremover på de større og mere

moderne virksomheder ville være behov for en mere fleksibel og selvstændigt tæn-

kende faglært arbejdsstyrke. Man forudså derfor, at udviklingen på arbejdsmarke-

det ville stille krav om mere uddannelse, mere teori i undervisningen samt udvik-

ling af personlige egenskaber som omstillingsevne, selvstændighed og ansvarlig-

hed. Fællesfagene blev set som et middel til at imødekomme disse behov. (Søren-

sen et al 1984:499)

Den del af argumentationen, som blev begrundet med henvisning til samfundets

demokratiseringsproces udsprang af et ønske om at ligestille elever, der valgte hen-

holdsvis en erhvervsuddannelse og en gymnasial ungdomsuddannelse (Betænkning

nr. 612, 1971:10).

Mens mål-middel pædagogikken ikke stødte på væsentlige barrierer, når det gjaldt

den værkstedsbaserede undervisning, viste den sig til gengæld uforenelig med de

mål af mere almen karakter, som introduktionen af fællesfagene på EFG-basisåret

foranledigede. Hvor fællesfagene lå i forlængelse af den uddannelsestradition, som

karakteriserede folkeskolen og de gymnasiale uddannelser, havde værksteds-

undervisningen rod i den traditionelle håndværkskultur og i arbejds- og industri-

sociologien. Det lykkedes ikke i første omgang at integrere de to forskellige

uddannelseskulturer. Hvor retningsfagenes pædagogik var præget af en teknisk ra-

tionel tankegang, var pædagogikken i fællesfagene forankret i folkeskolens og gym-

nasiets humanistiske tradition. Det kan derfor ikke undre, at fællesfagsundervis-

ningen af mange blev betragtet som et fremmedlegeme i de faglige uddannelser2.

At der var tale om to vidt forskellige læringskulturer blev endvidere tydeliggjort af

det forhold, at det meste af undervisningen indenfor fællesfagene blev varetaget
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af (ofte yngre) lærere med en seminarie- eller universitetsbaggrund. Den erhvervs-

rettede undervisning blev til gengæld varetaget af lærere, der selv havde en fag-

lært baggrund og flere års erhvervserfaring indenfor det pågældende fagområde

(Harrebye & Hvidtfeldt 1988).

FrFrFrFrFra ma ma ma ma mål-middelål-middelål-middelål-middelål-middelpædagogik til erpædagogik til erpædagogik til erpædagogik til erpædagogik til erfarfarfarfarfaringspædagogikingspædagogikingspædagogikingspædagogikingspædagogik
Når almenundervisningen primært blev placeret på basisåret, skyldes det snarere

administrative hensyn end pædagogiske (Grünbaum 1994:116)3. Eksperter havde

direkte advaret mod en alt for skarp adskillelse af henholdsvis den erhvervsfaglige

og den almene undervisning:

„… i undervisningen bør (man) tilstræbe, at den almene undervisning på en

harmonisk måde så vidt muligt tilpasses til og integreres i den faglige

undervisning. Hermed opnås, at undervisningen fremtræder som en samlet

helhed, samtidig med, at eleverne gennem deres interesse for det faglige

motiveres for det almene (Udvalget for de faglige grunduddannelser 1968:80).“

Antagelsen var således, at de unge, der valgte en teknisk erhvervsuddannelse, til

forskel fra de unge på de gymnasiale uddannelser, var orienterede mod deres frem-

tidige erhverv og derfor først og fremmest motiverede for at lære noget, der havde

relation hertil. Denne antagelse viste sig at holde stik. Især var der utilfredshed

blandt de elever, som allerede inden de gik i gang med uddannelsen havde beslut-

tet, hvilket fag, de ville vælge, og som derfor længtes efter at komme i gang med

det. Disse elever var hverken motiveret for de brede erhvervsintroducerende for-

løb eller for en alment orienteret undervisning, der på mange måder mindede dem

om den folkeskole, de netop havde forladt (Sammenslutningen af tekniske skoler

1982:18).

Først med 1991-reformens krav om helhedsorientering blev der lagt op til en inte-

grering af erhvervsuddannelsernes almene og erhvervsrettede del. Reformen repræ-

senterer dermed det endelige opgør med mål-middel pædagogikken og indvarslin-

gen af den tværfaglige og projektorienterede undervisning. I bilagsmaterialet til den

betænkning som blev udarbejdet i forbindelse med reformen, hedder det:

„…en placering af uddannelsernes almene og teoretiske elementer i en skema-

lagt, fagopdelt og undervisningsmateriale-styret skoleundervisning, adskilt fra

de praktiske aktiviteter, vil for det første støde an mod deltagernes typiske

motivationsstruktur og for det andet være uegnet til at demonstrere, at almen

og teoretisk viden faktisk kan bruges til noget i praksis" (Betænkning 1112,

1987:728-729).
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Som det fremgår, begrundes nødvendigheden af en ændret erhvervspædagogisk

praksis med henvisning til, at dette var en forudsætning for at kunne imødekomme

såvel arbejdsmarkedets krav som elevernes interesser og forventninger. Den

erfaringspædagogiske tilgang åbnede for nye måder at integrere de almene og de

erhvervsrettede fag på. Den forudsatte imidlertid et opgør med den erhvervs-

pædagogiske tænkning, som hentede inspiration fra en fordistisk inspireret arbejds-

og industrisociologi, der lagde vægt på opdeling og styring af arbejds- og oplærings-

processen til fordel for en pædagogik, der lagde vægt på helhedsorientering, erfa-

ringsdannelse og refleksivitet.

Helhedstænkningen, som den blev formuleret i 1991-reformen, var således en re-

aktion på en pædagogisk praksis, hvor det handlede om at beskrive fagområderne

så detaljeret som muligt (Mager 1968, West 1973), for således at skabe grundlag for

en minutiøs undervisningsplanlægning. Desuden var den en reaktion på de dårlige

erfaringer med fællesfagsundervisningen på EFG-uddannelserne. Helhedstænknin-

gen var samtidig inspireret af den erfaringspædagogik, som havde fået en opblom-

string især på de nye universitetscentre, i form af en udbredelse af projektarbejds-

formen4.

1991-reformen afspejler med andre ord det paradigmeskift som, på daværende tids-

punkt fandt sted indenfor den pædagogiske diskurs. Hvor fokus tidligere var på un-

dervisningen og lærerens tilrettelæggelse af denne, bliver det nu elevens lære-

processer og hvad, der kan fremme disse, som interessen samler sig om. Inden for

erhvervspædagogikken begrundes dette skift med at udviklingen på arbejdsmar-

kedet har nødvendiggjort et opgør med industrisamfundets tankesæt (Christensen

et al. 2000:11, 21, 38).

Opgør med indOpgør med indOpgør med indOpgør med indOpgør med industrustrustrustrustrisamfundet?isamfundet?isamfundet?isamfundet?isamfundet?
Reelt har de faglærtes arbejdsområde kun i begrænset omfang været præget af den

tayloristisk inspirerede masseproduktions principper, som videnssamfundet hæv-

des at være et opgør med. Ændringerne på det faglærte område har snarere været

karakteriseret ved et opbrud i de håndværksprægede produktionsformer. Der er så-

ledes ikke tale om en udvikling fra en tayloriseret arbejdsdeling til en mere helheds-

orienteret produktion, men snarere om en udvikling fra en håndværkspræget og

helhedsorienteret produktionsmåde til en produktion der er karakteriseret ved, at

tidligere adskilte elementer føjes sammen til nye helheder, muliggjort ikke mindst

af den teknologiske udvikling på IT- og kommunikationsområdet.

Selvom det faglærte område ikke i samme omfang som det ufaglærte arbejdsom-

råde har været igennem en fase præget af en taylorisering af arbejdsopgaverne, har
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elementer i den tankegang, som ligger bag scentific managementteorien ikke desto

mindre influeret på den erhvervspædagogiske tænkning i perioden, hvilket ikke

mindst mål-middel pædagogikkens gennemslagskraft i erhvervsuddannelserne vid-

ner om.

Erfaringspædagogikkens indtog på erhvervsskolerne og den deraf følgende vægt-

ning af erfaringsdannelse og refleksion frem for imitation og indlæring af på for-

hånd fastlagte rutiner afspejler ikke blot opkomsten at et nyt pædagogisk mode-

lune, men også en ny samfundsforståelse og en ny styringsteknologi. Når den tek-

niske rationalitet i et højteknologisk samfund som vores udsættes for kritik fra for-

skellige kanter, er det et udtryk for, at 1960´ernes og 1970´ernes optimistiske tro

på den teknisk-rationelle viden er på retur (Beck 1997, Giddens 1994). Tiltroen til

langsigtede planlægningsinitiativer som dem, der eksempelvis kom til udtryk i

Perspektivplanerne I og II og U 90, er ikke længere til stede (Dahler-Larsen 2002).

Tilsvarende er der en voksende skepsis overfor de forsøg på at detailplanlægge og

styre undervisningsindholdet, som blev forsøgt gennemført i 1970´ernes erhvervs-

uddannelse. 1990´erne er i stedet kendetegnet ved en mere pragmatisk målstyring

baseret på decentrale instrumenter som taxameterstyring og mål- og rammestyring

hvor der i forbindelse med EFG-reformen argumenteres for nødvendigheden af at

ændre undervisningsindholdet via et øget alment indhold i uddannelserne for bl.a.

herigennem at styrke omstillingsparatheden, lægger de to seneste reformer fra hen-

holdsvis 1991 og 2000 i stedet vægt på ændringer af selve undervisningsformen.

Det skyldes, at kompetencebegrebet retter sig mod individets personlige udvikling

modsat kvalifikationsbegrebet, der retter sig mod arbejdsmarkedets krav. Netop det

subjektive element fodrer ifølge den erfaringspædagogiske tænkning, at der i lære-

processerne knyttes an til deltagernes motivation, samt at undervisningen gøres

handlingsorienteret. Det påpeges, at læreprocesserne drejer sig om personlige,

følelses- og holdningsmæssige processer, som ikke kan finde sted i et modsætnings-

forhold til den individuelle motivation. Kvalificeringen sker, hedder det (Undervis-

ningsministeriet 1997:28, 30), i et samspil mellem det følelsesmæssige og det

erkendelsesmæssige. Der argumenteres med andre ord for, at de personlige kvali-

fikationer tilegnes på en anden måde og stiller andre krav til undervisningen end

fx de teknisk faglige kvalifikationer.

Ved at tage udgangspunkt i individet og selve læreprocessen frem for i arbejdsmar-

kedets krav åbnes der for at postulere et sammenfald mellem arbejdsmarkedets og

det enkelte individs behov. De kompetencer, som virksomhederne efterspørger,

hævdes således i lige så høj grad at kunne bruges uden for en snæver arbejdssitua-

tion. Den enkelte, virksomheden og samfundet har derfor en fælles interesse i en

„national kompetenceudvikling“(Undervisningsministeriet 1997:36-37). Der er med
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andre ord tale om en sammensmeltning af erhvervskvalificering og dannelse, og

omdrejningspunktet er de personlige kompetencer.

Hvor Undervisningsministeriet henviser til begrebet videnssamfund, når der rede-

gøres for de ændrede betingelser på arbejdsmarkedet, henvises der til begrebet kul-

turel frisættelse når befolkningens ændrede krav til tilværelsen skal beskrives.55 Be-

grebet stammer fra Thomas Ziehe (Ziehe & Stubenrauch 1983) og hans teori om de

traditionsbårne fællesskabers opløsning og individets deraf følgende kulturelle

frisættelse. Den kulturelle frisættelse er et resultat af de voksende krav til tilværel-

sen, som befolkningen stiller i dag. Det er ikke længere nok at have et arbejde. Arbej-

det skal helst være meningsfyldt og åbent for personlig udvikling og tilfredsstillelse

(Undervisningsministeriet 1996:22-23). Den instrumentelle holdning, som typisk

forbindes med industrisamfundet, hævdes at være blevet erstattet af arbejdsstyr-

kens krav om udviklings- og udfoldelsesmuligheder i arbejdet.

I og med at fokus flyttes fra arbejdsmarkedets krav til det enkelte individs kompe-

tencer lægges der op til et afgørende brud med såvel de faglærtes selvforståelse som

med centrale elementer i den hidtidige erhvervspædagogiske tænkning.

StyrkStyrkStyrkStyrkStyrker og ser og ser og ser og ser og svvvvvagheder vagheder vagheder vagheder vagheder ved ked ked ked ked kvvvvvalifikaalifikaalifikaalifikaalifikatititititions- og kons- og kons- og kons- og kons- og komomomomompetence-petence-petence-petence-petence-
begrebetbegrebetbegrebetbegrebetbegrebet
Styrken ved kompetencebegrebet er, at det ikke på forhånd tages for givet, at det

er individet, der skal tilpasse virksomheds krav. En alternativ mulighed er, at

arbejdsorganisationen og arbejdsopgaverne tilpasses således, at medarbejdernes

ressourcer kan udnyttes bedst muligt. Der åbnes således i princippet for, at indivi-

det selv kan være med til at ændre og præge såvel arbejdsopgave, arbejdsorganise-

ring som arbejdsmetode. Der etableres hermed en platform for etableringen af det

interessefællesskab, som er så karakteristisk for de Human-Ressource inspirerede

managementteorier.

Kompetencebegrebets svaghed består til gengæld i, at det bliver vanskeligere at

skelne uddannelsernes mål, fra det eleverne forventes at lære i det efterfølgende

arbejdsliv. Samtidig betyder den øgede vægt, der lægges på selve læreprocessen og

på de personlige kvalifikationer, at erhvervspædagogikken bevæger sig fra en syn-

lig til en mere usynlig pædagogik (Chouliaraki & Bayer (red)(2001), Frykman 1998),

som betyder, at det bliver mindre klart for eleverne, hvad det er for krav, de for-

ventes at honorere i deres uddannelsesforløb. Også på et mere overordnede niveau

bliver det vanskeligere at gennemskue, hvilken funktion uddannelsen fra politisk

hold tiltænkes i relation til arbejdsmarkedet, samt hvad der er argumenterne her-

for. Det skyldes bl.a. at kompetencebegrebet hviler på et vidtfavnende lærings-
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begreb, der involverer hele personen, hvilket på den ene side gør det vanskeligt at

skelne læring fra socialisering og som på den anden side betyder, at selve begrebet

læring tenderer mod at blive meningsløst, idet så at sige al aktivitet vil indeholde

læring (Rasmussen 1999).

Introduktionen af kompetencebegrebet i erhvervsuddannelsessystemet afspejler en

udvikling, hvor det ikke længere primært handler om at lære eleverne bestemte

arbejdsrutiner med henblik på senere at kunne udføre bestemte arbejdsfunktioner.

I stedet handler det om at træne eleverne i at problemdiagnosticere og problem-

løse dvs. tolke problemet og anvende den teori og de regler, de allerede har lært på

nye og unikke problemstillinger (Schön 1983). Det handler med andre ord om, at

udvikle en form for handlingsviden (kompetence), som drejer sig om hvordan man

diagnosticerer et problem, griber problemløsningen an samt foruddiskonterer kon-

sekvenserne af denne problemløsningsstrategi (Christensen et al. 2000:106-107). Et

centralt spørgsmål bliver derfor, hvilken rolle henholdsvis skolen og oplæringsvirk-

somheden kan og skal spille i udviklingen af denne handlingsviden.

ElElElElEleeeeevmotivmotivmotivmotivmotivvvvvaaaaatitititition som omdrejningspunkton som omdrejningspunkton som omdrejningspunkton som omdrejningspunkton som omdrejningspunkt
Indtil slutningen af 1960´erne herskede der konsensus om, at virksomhedsoplæ-

ringen varetog en vigtig funktion, når det gjaldt om at socialisere lærlingene til ar-

bejdslivet. Denne rolle blev imidlertid i stigende grad problematiseret, og mester-

læren blev kritiseret for at bygge på autoritære ledelsesformer og for at udnytte lær-

lingen som billig arbejdskraft (Lærlingenes og Ungarbejdernes Landsorganisation

1972, Christensen 1985:129).

I stedet for underordning under de herskende forhold på virksomheden skulle lær-

lingen være omstillingsparat, selvstændig og orienteret mod „at lære at lære“.

Denne tendens kommer tydeligt til udtryk i de to reformer, der følger efter EFG-re-

formen. Både reformen fra 1991 og Reform 2000 lægger således vægt på, at eleverne

lærer at arbejde problemorienteret og forholde sig til problemer, der endnu ikke er

definerede. De tekniske erhvervsuddannelser skal med andre ord lære eleverne at

reflektere over såvel opgaveløsningen som deres egen læring. Uddannelsernes skole-

del tildeles en vigtig rolle heri.

Når helhedsorienteret undervisning indtager en central plads i 1991-reformen skal

det bl.a. ses på baggrund af den kritik, der var blevet rejst af EFG-uddannelserne.

Der var almindelig enighed om, at den teoretiske undervisning ofte mislykkedes,

fordi den lå for fjern fra elevernes forudsætninger og behov. Eleverne skulle derfor

så vidt muligt lære teori ved at arbejde med praktiske opgaver og problemstillin-

ger. Når den teoretiske undervisning fortrinsvis tog udgangspunkt i praktiske pro-
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blemstillinger, mente man, det var muligt på en og samme tid at hæve det teoreti-

ske niveau i uddannelserne og imødekomme de skoletrætte elever (Betænkning

1112, 1987:724).

Helhedsorienteringen betød desuden, at der blev stillet krav om en bedre sammen-

hæng mellem skoleperioder og praktikoplæring. Sammenhængen skulle dels sik-

res ved at undervisningen på skoleopholdene tog udgangspunkt i de erfaringer, ele-

verne havde gjort på praktikvirksomhederne, dels ved at praktikvirksomhederne i

oplæringen byggede videre på det, eleverne havde lært på de forudgående skole-

ophold. Endelig var det hensigten at praktikoplæringen skulle ruste eleverne til de

næste skoleophold (Undervisnings- og Forskningsministeriet 1990:10).

Udover at der blev argumenteret for at helhedsorienteringen ville øge elevernes mo-

tivation for at lære, argumenteredes der også for, at den emne- og problemoriente-

rede undervisningsform bedre ville kunne imødekomme de krav, der blev stillet på

arbejdsmarkedet. Således hedder det i den betænkning, som blev udformet som op-

takt til 1991-reformen:

„En traditionel skolemæssig undervisning vil ikke være i stand til at indfri de aktu-

elle kvalifikationskrav eller deltagernes interesser og forventninger. Hvis man vil

fremme deltagernes evne til at klare nye arbejdssituationer, til at tænke og turde selv,

til at overskue arbejdet og dets sammenhænge og følge med udviklingen – så er en

ensidig lærerstyret og indøvelsesorienteret undervisningsform ikke hensigtsmæssig.“

(Betænkning 1112, 1986:728-29)

Det er således snarere undervisningsformen end indholdet, der skal sikre, at ele-

verne tilegner sig den type af almene kvalifikationer, som arbejdsmarkedet vil ef-

terspørge i fremtiden.

En nEn nEn nEn nEn nyyyyydefinerdefinerdefinerdefinerdefinering af lærerroing af lærerroing af lærerroing af lærerroing af lærerrolllllllllleeeee
Samtidig med at 1991-reformen i højere grad end tidligere reformer betoner det

pædagogiske aspekt, blev det vanskeligere at adskille den pædagogiske tænkning,

der præger erhvervsuddannelserne fra den, som præger de almene uddannelser.

Konsekvensen af den ændrede pædagogik var, at der blev stillet nye og anderledes

krav til lærerrollen. Det betød, at den enkelte lærer ikke længere ensidigt skulle kon-

centrere sig om sit eget fag. Det forventedes i stedet, at han/hun gjorde sig anstren-

gelser for at relatere sit faglige stof til de øvrige fag, samt at han/hun i fællesskab

med de øvrige lærere bestræbte sig på at skabe virkelighedsnære projekter og ca-

ses.
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Samtidig betød inspirationen fra erfaringspædagogikken, at man i stigende grad

begyndte at interessere sig for, hvordan man i undervisningen kunne fremme ele-

vernes erfaringsprocesser og evne til refleksion. På skolerne blev der iværksat en

række eksperimenter, der arbejdede med hvordan undervisningen kunne gøres

mere virkelighedsnær, og hvordan man i undervisningen kunne skabe sammen-

hæng mellem skoleophold og praktikoplæring.

Reform 2000 ligger på den ene side i forlængelse af denne udvikling, som tog sin

start med EFG-reformen fra 1972, og som betød at almene og personlige kvalifika-

tioner fik en mere fremtrædende plads i erhvervsuddannelserne. På den anden side

repræsenterer Reform 2000 et radikalt brud med de principper, som hidtil har ka-

rakteriseret den skolebaserede undervisning, idet reformen afspejler det endelige

skridt frem mod et elev- frem for et fagcentreret curriculum. Udviklingen begrun-

des med ønsket om i højere grad at tilgodese den enkelte elevs særlige behov og

dermed gøre op med den standardisering, som hævdes at være karakteristisk for

industrisamfundet. Hvor eleverne tidligere, som det hedder, marcherede i takt (Chri-

stensen et al. 2000:38,51), og modulerne bestod af enheder bygget op omkring en

bestemt faglig tradition, ønskes undervisningsforløbene nu individualiseret og

moduliseret til mindre enheder, således at en højere grad af fleksibilitet kan opnås.

Mens sikring af helhed i uddannelsen i 1991-reformen blev betragtet som lærer-

nes kollektive forpligtelse, en forpligtelse som blev varetaget via undervisningsplan-

lægningen, gøres den i Reform 2000 til et anliggende, der vedrører den enkelte elevs

interesser og læreproces. At skabe helhed betragtes som et individuelt mentalt ar-

bejde, som må gøres af den enkelte elev (Christensen et al., 2000:92-93). Ifølge Un-

dervisningsministeriet stemmer dette godt overens med de krav, der stilles i den

gældende samfundsstruktur, præget som den er af globalisering og af en plurali-

stisk og postmodernistisk kultur (Christensen et al. 2000:93). Udfordringen for den

enkelte er ifølge Undervisningsministeriet et kalejdoskopisk kulturbillede, hvor det

gøres til en individuel sag at søge og definere et mønster eller en helhed (Christen-

sen et al. 2000:93).

Det er nu eleven og ikke læreren eller undervisningen, som er i centrum for uddan-

nelsesplanlægningen. Undervisningsministeriet udtrykker det på den måde, at ele-

ven skal være „sin egen didaktiker“ (Christensen et al. 2000:88). Det betyder, at ele-

ven skal betragtes som en didaktisk person både når det gælder sammensætnin-

gen af eget undervisningsforløb, og når det gælder tilrettelæggelsen af egne lære-

processer. At udvikle elevens evne til at kunne varetage denne rolle bliver derfor

en vigtig del af curriculum (Christensen et al. 2000:55). I stedet for undervisnings-

planer opereres der med læringslandskaber (Christensen et al. 2000:40,77), hvilket
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indikerer, at eleven stilles overfor en række forskellige valg og dermed har mulig-

hed for selv (støttet af kontaktlæreren) at tilrettelægge sin egen individuelle vej gen-

nem uddannelsen.

I 1991 reformen blev der lagt vægt på, at undervisningsstoffet skulle relateres til

den konkrete arbejdssituation, hvori det lærte skulle bruges. Reform 2000 søger til

forskel herfra, at skabe helhed ved at tage udgangspunkt i eleven. I stedet for en

undervisning, der er baseret på lærerens planlægning af den enkelte lektion, skal

undervisningen lægges tilrette således, at den giver eleven mulighed for selv at kon-

struere sin egen oplevelse af helhed. Der lægges derfor stor vægt på elevernes

erfaringsdannelse og erkendelsesprocesser og i mindre grad vægt på overførsel af

viden fra den erfarne lærer til den mindre erfarne elev. Fag og arbejdsfunktioner

træder dermed i baggrunden. Dermed får læreprocesserne en mere subjektiv karak-

ter samtidig med, at motivationen for læring kommer til at indtage en afgørende

rolle i den pædagogiske tilrettelæggelse af uddannelserne og for elevernes udbytte

af undervisningen. Reform 2000 repræsenter hermed en opgivelse af den retnings-

bestemte og detailplanlagte undervisning, som baserer sig på lærerens faglige over-

blik. Samtidig flyttes spørgsmålet om undervisningsdifferentieringen fra læreren

og undervisningsmetoderne til uddannelsesstrukturen. Hensigten hermed er at

sikre eleven mulighed for at vælge moduler og sammensætte sit uddannelsesforløb

i overensstemmelse med interesse, forudsætninger og læringsstil.

Ny elNy elNy elNy elNy eleeeeevrovrovrovrovrolllllllllle og anse og anse og anse og anse og ansvvvvvar for egen lærar for egen lærar for egen lærar for egen lærar for egen læringinginginging
Denne måde at organisere undervisningen på betyder, at det bliver afgørende, at

eleverne er bevidste om deres egne læreprocesser. Hvor læreprocessen tidligere blev

opfattet som et lineært forløb bestående af elementer præsenteret i en fastlagt se-

kvens organiseret i overensstemmelse med det pågældende fags logik, er der nu tale

om en fragmenteret planlægning af læringsforløbet, der lader sig tilpasse i over-

ensstemmelse med elevernes spontanitet og interesse. Det afgørende nye er, at for-

løbene tænkes planlagt i overensstemmelse med elevens motivation, hvilket er en

væsentlig præmis for skiftet fra undervisning til læring. Ansvar for egen læring for-

udsætter, at eleverne indtager en mere aktiv, reflekterende og ansvarlig rolle, samt

at de i højere grad har indflydelse på indholdet og tilrettelæggelsen af egen læring

(Christensen et al. 2000:53, 55, Bjørgen 1991).

Når der i forbindelse med Reform 2000 tales om „eleven som didaktiker“, ligger der

heri, at eleven må tilegne sig „indsigt og redskaber, som før var lærerens monopol“

(Christensen et al. 2000:127). Lærerens rolle bliver at planlægge, igangsætte og vej-

lede med henblik på at udvikle eleven i overensstemmelse med vedkommendes

personlige uddannelsesplan, hedder det i Undervisningsministeriets publikationer.
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KKKKKonklonklonklonklonklusiusiusiusiusiononononon
Når Reform 2000 på den ene side kan hævde at tage udgangspunkt i eleverne uden

på den anden side at komme i modstrid med arbejdsmarkedets behov, er forklarin-

gen, , , , , at kompetencebegrebets introduktion i erhvervsuddannelsesuddannelserne

bygger på en konsensus om, at såvel ungdomskulturen og arbejdsmarkedet sætter

de individuelle kompetencer i højsædet. Samtidig markerer dette et afgørende skift

i den uddannelsespolitiske tænkning. Hvor lighedsmålsætningen for det almene

uddannelsessystems vedkommende og arbejdsmarkedet for erhvervsuddannelser-

nes vedkommende tidligere spillede en vigtig rolle i uddannelsestænkningen, syn-

tes debatten i stigende grad at centrere sig om brugernes dvs. elevernes behov. Her-

med tildeles pædagogikken i erhvervsuddannelserne en mere central placering i for-

hold til de erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske hensyn. Den øgede fokus på disci-

plin- og motivationsproblemer i uddannelsessystemet modsvares af et politisk øn-

ske om at nedbringe frafaldet blandt eleverne og reducere restgruppen.

Introduktionen af kompetencebegrebet i erhvervspædagogikken repræsenterer den

foreløbige kulmination på en udvikling bort fra den oprindelige mesterlære, hvor

kravene til håndværksfagets udøvere var forankrede i traditionen. Den traditionelle

mesterlære blev i første omgang afløst at en uddannelsestænkning inspireret af

arbejds- og industrisociologi. Senere blev denne erstattet af en uddannelsestænk-

ning, der satte individet og udviklingen af dets personlige kvalifikationer i højsæ-

det.

I kølvandet på denne udvikling er der sket en tilnærmelse af erhvervsuddannelserne

til den almene undervisningssektor. Erhvervsuddannelserne har nu fået til opgave

både at sikre erhvervsuddannelseseleverne erhvervs- og studiekompetence og kom-

petencer, der ruster dem til fremtidens nye ledelses- og arbejdsformer. Udviklingen

af de personlige kvalifikationer er ikke længere en opgave som er forbeholdt oplæ-

ringen på virksomhederne. Tværtimod indtager udviklingen af de personlige kva-

lifikationer en central plads i det curriculum, som er gældende for erhvervsuddan-

nelsernes skoledel.

Udviklingen af     de personlige kvalifikationer betragtes i dag i et andet perspek-

tiv end dengang virksomhedsoplæringen blev anset for at være den bedste instans

til at sikre den kommende arbejdskraft den indstilling og de rette værdier. I dag

handler det ikke så meget om at tilpasse eleverne til en allerede eksisterende virk-

somhedskultur, men snarere om at lære eleverne at tilpasse sig en ikke nærmere

defineret og konstant foranderlig fremtid.     Denne ændring betyder, at hverken mes-

ter eller kollegerne på oplæringsvirksomheden i samme grad som tidligere vil kunne

fungere, som rollemodeller, da det jo ikke længere handler om at kunne tilpasse sig

de eksisterende forhold, men tværtimod om at være tilstrækkelig „uengageret“ og
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fleksibel til at kunne omstille sig til de stadig ændrede krav i samfundet og på ar-

bejdsmarkedet.

Det store spørgsmål i den forbindelse er, om det projekt, som uddannelsesplan-

læggerne har søsat også rummer de kvaliteter, som er nødvendige for at engagere

netop den del af ungdommen, som vælger en erhvervsuddannelse. En uddannelse,

der sætter de metakognitive og personlige kompetencer i højsædet, og som tilsva-

rende nedtoner den traditionelle håndværksforankrede faglighed, vil sandsynlig-

vis støde på problemer med at motivere og engagere den gruppe af unge, som ty-

pisk vil vælge en erhvervsuddannelse. Som allerede nævnt peger erfaringerne fra

EFG-reformen på, at de elever, som vælger en erhvervsuddannelse i vidt omfang er

karakteriserede ved bevidst at have fravalgt det indhold og den uddannelseskultur,

som kendetegner de almene ungdomsuddannelser, og som disse elever kender fra

folkeskolen. Spørgsmålet bliver yderligere aktualiseret af, at den nydefinering af

erhvervspædagogikken, som introduktionen af kompetencebegrebet repræsenterer,

netop er kendetegnet ved, at den for at kunne lykkes forudsætter en høj grad af

parathed og motivation for at lære.
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SummSummSummSummSummaryaryaryaryary
The Danish system of vocational training has undergone profound changes

regarding educational and pedagogical thinking. These changes can be illustrated

by the replacement of the term qualifications by the term competencies. Where as

the term qualifications is deeply rooted in a tradition of industrial sociology, which

owns its origin to industrial society and the instrumentalism characterising the

dominating management theories of that time, the term competencies points

toward the so-called knowledge-society and the human-resource strategies related

to this type of society. Instead of aiming toward matching the qualifications of the

skilled workers to the actual needs of the labour market, the declared aim of the

VET-system is now to produce a flexible skilled workforce oriented toward innova-

tion and changing working conditions.

For the Danish VET-system this means confronting the existing traditions inherited

from both the existing craft tradition and from industrial society. The question is

however, if these changes are appropriate when it comes to the future recruitment

of students to the VET-system. There is no doubt, that the VET-system primarily

attracts students who appreciate the practical and concrete educational tradition

which has until now been the trademark of the VET-system. The article shows how

the changes in the rhetoric’s concerning the VET-system not only presupposes

profound chances in the labour market but also fundamental changes in the youth

culture when it comes to values and aspirations concerning working life.
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NoterNoterNoterNoterNoter
1 Udover at introduktionen af kompetencebegrebet afspejler en ændret samfundsforståelse, er begrebets

gennemslagskraft også et udtryk for at uddannelsesdiskussionen herhjemme i stigende grad inspireres af og

tilpasses til uddannelsespolitiske oplæg udarbejdet af organisationer som OECD, UNESCO, EU og Nordisk

Ministerråd. Fælles for disse er en betoningen af de personlige kvalifikationers betydning bl.a. med henvisning

til de øgede krav om forandringsparathed, som præger, og som især forventes at præge fremtidens arbejdsliv. I

denne sammenhæng bliver evnen til at indgå i nye læreprocesser vital.

2 Anskuet udfra en historisk vinkel kan almenundervisningen imidlertid ikke betragtes som et fremmedlegeme.

Oprindeligt havde undervisningen på de tekniske skoler et overvejende almendannende indhold. Formålet

med undervisningen var at kompensere for lærlingenes ofte nødtørftige skolekundskaber og dermed bidrage

til håndværkerstandens moralske og kulturelle dannelse. Teknisk Skoleforenings første udgivelse var da også

karakteristisk nok en læsebog (Christensen & Hald 1977:23).

3 Eftersom EFG-reformen lagde op til at basisåret skulle være fælles for elever som valgte at fortsætte i en

erhvervsgymnasial uddannelse og for elever, der ønskede en læreplads, var det nødvendigt, at hovedparten af

den almene undervisning lå først i uddannelsen af hensyn til de erhvervsgymnasiale elever.

4 I denne sammenhæng er det interessant at centrale fortalere for projektpædagogikken på universiteterne som

eksempelvis Knud Illeris, bidrog til bilagsmaterialet til den betænkning, der dannede grundlag for 1991-

reformen (Betænkning nr. 1112, 1987)
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