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Indledning 

Formålet med denne opgave er at undersøge og diskutere skolens overordnede formål i dag set i 

relation til danskfaget.

To retninger er især dominerende i den aktuelle debat om skolens rolle. Den ene er en fornyet og 

revitaliseret  tro på en traditionel borgerlig dannelsestanke, der ser en national kulturarv som en 

forudsætning for  det  dannede menneskes udvikling.  Denne strømning i  tiden synes  at  ligne  en 

genoplivelse af den traditionelle forestilling om en statisk almendannelse, som prægede den danske 

skole omkring år 1900,1 og den udtrykkes ofte sammen med kravet om en øget vægtning af det 

faglige  stof  i  skolen.  Dermed  kan  man  sige,  at  målet  for  de  didaktiske  bestræbelser  i  denne 

tænkning er at genskabe fortiden i nutiden.

Den anden tendens er i  stedet orienteret mod de kompetencer informationssamfundet fordrer. 

Den forholder sig progressivt til udfordringerne ved en tilværelse, der bl.a. pga. de nye teknologiske 

kommunikationsmedier stiller andre krav og gør det muligt at agere langt mere globalt end tidligere. 

Samtidig  har  danskfaget  siden  1960’erne  forandret  sig  med  indførelsen  af  den  udelte  skole, 

hvorefter dansk ikke længere indtager en position som et elitært fag, men er blevet et ”mødested for 

værdipluralismen.”2 Det værdirelativistiske samfund kendetegnes ikke ved én bestemt men flere 

forskellige helhedsforestillinger, og betydningen af denne kontekst er væsentlig for de didaktiske 

overvejelser.

Opgaven  søger  således  at  gøre  rede  for  og  diskutere  modsætningerne  mellem  a)  en 

helhedstænkning der ser en traditionel borgerlig dannelse som danskfagets hovedformål og b) en 

opfattelse der i stedet tager udgangspunkt i vor tids værdirelativisme og forholder sig fremadrettet 

til, hvilke kompetencer eleverne skal udstyres med. Selvom synspunkterne kan synes uforenelige, er 

det denne opgaves sigte at fremdrage en mulig syntese herimellem dvs. undersøge de forskellige 

holdningers potentialer i forhold til en forståelse af skolens formål i det moderne samfund i dag. 

Opgavens problemformulering er derfor følgende spørgsmål: 

Hvordan formuleres disse to positioner, og udelukker de nødvendigvis hinanden? 

1 I Danskfagets didaktik, Dansklærerforeningen (1995), beskrives fagets udvikling som centralt dannelsesfag. Således 
formuleres det i Bekendtgørelse angaaende Undervisning i Mellemskolen af 1904 at ”Dansk skal være Mellemskolens 
Hovedfag: Gennem Undervisning heri modtager Barnet Hovedparten af almindelige Aandsudvikling og Dannelse (…)”
2 Ibid., s.58.
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Min metode til besvarelse af ovenstående er at sammenligne og diskutere et udvalg af tekster, jeg 

finder repræsentativt:

For det første fokuserer jeg på den traditionelle borgerlige dannelsestanke, som den udtrykkes af 

undervisningsminister  Bertel  Haarder  i  et  aktuelt  interview  og  perspektiverer  dette  til 

dannelsessynet i Vilh. Andersens bog om litteraturlæsning i danskfaget fra 1912. Dernæst redegør 

jeg  for  tre  tekster,  der  problematiserer  helhedstænkningen  bag  dette  og  forestillingen  om  det 

nationale i danskfaget. Det sker ved at inddrage John R. Gillis, Johan Fjord Jensen og Peter Heller 

Lützen. Derefter diskuterer jeg et bud på et alternativ til det traditionelle dannelsesbegreb nemlig 

elementer  af  Klafkis  kritisk-konstruktive  didaktik,  filosoffen  Peter  Kemps  tanke  om 

verdensborgeren samt det kompetencebegreb DeSeCo har udviklet under OECD. Endelig overvejer 

jeg  afslutningsvis  et  muligt  didaktisk  ståsted  på  baggrund  af  konsekvenserne  af  ovenstående 

iagttagelser. 

Oplysninger om de anvendte tekster angives løbende i opgaven samt i litteraturlisten.

Blodets bånd

I februar 2005 udtalte Danmarks undervisningsminister Bertel Haarder sig i Berlingske Tidende om 

forholdet mellem dannelse og historie og skolens opgave i dag. Han sagde:

Vi grundtvigianere har altid set det nationale som ikke bare vejen til,  men som den eneste vej til  det 

universale. Der findes ikke en abstrakt menneskehed. Al menneskehed har en national udformning. Den 

eneste måde, man kan blive et helt menneske på, er ved at kende den kultur, man er vokset op i.3 

Her udtrykkes det klart og tydeligt, at man som menneske er fortabt, hvis man er så uheldig ikke at 

kende sine kulturelle rødder. Et sådant syn på forholdet mellem fortiden og samtiden vil jeg i denne 

opgave betegne som en helhedstænkning, da der i synspunktet implicit hævdes at være en afgørende 

sammenhæng  mellem  kendskabet  til  fortidens  kulturelle  artefakter  og  udviklingen  af  den 

menneskelige identitet: man skal kende kulturen for at blive et helt menneske. Sammenhængen er 

lig med en helhed, og helheden er betinget af det nationale. Denne helhedstænkning vender ikke 

nogen form for kritisk blik mod kulturen, for i denne tænkning handler det for mennesket først og 

fremmest  om at  være i  stand til  at  overtage den kulturelle  arv og derved blive  dannet  som et 

komplet  menneske.  I  denne tanke er kulturen altså ethvert  menneskes grund -  der eksisterer et 

3 Bertel Haarder i Berlingske Tidende d. 20. februar 2005.

4



Rasmus Fink Lorentzen, Fagpædagogik, DPU, 2005

ubrydeligt bånd herimellem - og udgør en del af den fundamentale identitetsdannelse, og først når 

denne har fundet sted, kan man vende sig ud mod verden som et selvstændigt og handlende subjekt. 

Hvad er det mere præcist, man skal stifte bekendtskab med for at lære kulturen at kende? Ifølge 

Haarder drejer det sig om følgende:

Både dansk historie og kristendomskundskab handler om danskernes fælles kulturelle erfaringer, som er 

nedfældet i bøger og i billeder, kunst og kultur, salmer, sange og så videre.4

Det er således i mødet med alle disse æstetiske frembringelser, at de fælles kulturelle erfaringer, 

altså den kulturelle arv, ifølge Haarder giver sig til  kende. Hvordan dette møde skal finde sted, 

synes mindre vigtigt: I interviewet gives ingen anvisninger på en egentlig metodisk tilgang, at møde 

og kende klassikkerne er det afgørende. 

Således forstået udtrykker helhedstankegangen en didaktisk grundholdning, der sætter stoffet i 

centrum, og for at anskueliggøre dette spændingsfelt, tages den didaktiske trekant til hjælp (fig.1). 

Den didaktiske trekant belyser de tre grundlæggende faktorer i undervisningen: eleven, læreren og 

sagen, og den kan her hjælpe til at anskueliggøre, hvor fokus befinder sig.

Fig.1:

Sag

 

Lærer Elev

I ovenstående citater betones sagen alene, idet Haarder taler om, at fagenes indhold ”handler om 

danskernes fælles kulturelle erfaringer” (i dette tilfælde nævnes historie og kristendomskundskab 

specifikt, men opgaven tænker her dansk med på lige fod med disse fag – det er oftest i dansk man 

arbejder med bøger, salmer og lign. tekster). Danskernes fælles erfaringer er sagen, undervisningens 

indhold, også selvom de omtales ret bredt i denne sammenhæng. Faktisk nævner Haarder i citatet 

intet direkte om modtagerne af denne sag dvs. eleven i undervisningen5, og deraf kan man slutte 

4 Ibid.
5 Jeg bruger her entalsformen af eleven for enkelthedens skyld, vel vidende at det naturligvis drejer sig om en mængde 
af forskellige elever.
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følgende: eleven må nødvendigvis optræde som modtager, da relationen ellers er meningsløs, for 

først i mødet med sagen dannes eleven til et helt menneske. Endelig må man gætte sig til lærerens 

rolle i den didaktiske trekant, og man må formode, at når læreren ikke omtales her, er det fordi 

denne ses som formidleren af sagen, som garanten for at eleven lærer kulturarven at kende.

Relationerne i trekanten er således i første omgang et anliggende ml. sagen og læreren (pil A), 

fordi læreren skal udvælge og formidle sagen til eleven. Det er vigtigt at se sagen som autoritativ og 

givet, den kan ikke diskuteres - det kan kun spørgsmålet om hvordan og hvilke elementer af den, der 

skal  videreformidles.  Dernæst  følger  relationen ml.  lærer  og  elev (pil  B).  Lærerens  rolle  er  at 

bibringe eleven sagen på den bedst egnede vis, og elevens rolle er passivt at udgøre modtageren. 

Menneskesynet

Det er ikke her nødvendigt, at gå nærmere ind i synet på læreren og eleven, for ovenstående har 

allerede klargjort, at det er sagen, der er i undervisningens centrum. Jeg skal derfor fokusere på et 

centralt aspekt i helhedstænkningen, nemlig dets menneskesyn. For at tale, som Haarder gør, om 

formidlingen af kulturarven er at sige, at eleverne skal erkende en objektiv overleveret størrelse 

kaldet kulturarven. Og i mødet med og overtagelsen af denne må enhver elev anskues som et objekt, 

det er modtagelig for det fremmede og nye. Først derefter kommer dannelsen af det hele menneske i 

spil, hvorefter subjektet må antages at udvikle sig. 

Jeg vil kalde denne tanke for dannelse i traditionel borgerlig forstand, og for at anskueliggøre 

den tradition der har medvirket til at fostre tanken, skal det menneske- og litteratursyn professor 

Vilh.  Andersen  udtrykker  i  bogen  Dansk  Litteratur.  Forskning  og  undervisning fra  1912  kort 

inddrages.  Heri  beskrives  det  nemlig  udførligt,  hvorledes  eleverne,  ofte  kaldet  disciple,  som 

forudsætning  for  den  kulturelle  dannelse  stumt  skal  modtage  (og  begejstres  for)  klassikerne.  I 

mødet med teksterne må eleverne fx gerne stille spørgsmål til disse, men de tjener udelukkende til 

at få opklaret sproglige dunkelheder og oplysninger om tekst og kontekst; lærerens udlægning kan 

aldrig  drages  i  tvivl  for  ”Dansktimen  skulle  ikke  gerne  være  en  diskussionsklub”,  som  Vilh. 

Andersen bemærker.6 Ligeledes siger Andersen bl.a. om undervisningens metode, at ”Den består i at 

modtage værket  rent  fra  digterens ånd,  at  nyde det,  som man siger.”7 Det  forudsættes altså,  at 

litteraturens  værker  tilbyder  en  række  oplevelser,  der  både  virker  smukke,  og  som fremkalder 

nydelse hos læseren, blot denne er stemt for at modtage teksten.

6 Dansk Litteratur. Forskning og undervisning, s.108.
7 Ibid., s.10.
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Skolens  fornemste  opgave  som  humanistisk  kulturinstitution  er  at  sikre  denne  kulturelle 

tradition, og dette foregår med Andersens ord ved ”at forme mennesker.”8 Det ses altså, at eleverne 

blindt  skal  overtage  den  litterære  kanon,  hvorved  de  gøres  til  passive  objekter  for  lærerens 

undervisning.

Jeg skal ikke her skyde Haarder  i  skoene,  at  han udelukkende opfatter  nutidens elever  som 

tomme  kar  uden  en  selvstændig  vilje,  men  det  står  dog  klart,  at  hans  og  helhedstænkningens 

dannelsesbegreb har afsæt i en tænkning, der ser eleverne som objekter, og at kulturarven anskues 

som  et  objektivt  givet  system,  hvis  eksistens  har  en  stor  sammenhængskraft.  Ydermere  kan 

tilgangen karakteriseres  som  bagudrettet i  forhold til  danskfaget,  da dens  interesse  ligger  i  det 

forgangne.

Det nationale

Betydningen af begrebet det nationale skal nu indkredses, da det indgår som et betydningsfuldt 

element i ovenstående citat. Det hedder at ”Al menneskehed har en national udformning”, og at 

man må gå vejen om det nationale som forudsætning for det universale el. multinationale. En sådan 

progression kan synes naturlig, når det drejer sig om dannelse og litteraturlæsning i et danskfag, der 

netop i sit navn er defineret som et nationalt fag.

Imidlertid er tanken om det nationale funderet i den periode i dansk åndsliv i 1800-tallet, man 

kender som romantikken. Det var her Danmark fik sin grundlov, sin nationalsang, sit danskfag i 

skolen, gik bankerot og gradvist lukkede sig om sig selv som nation.9 Tanken om det nationale er en 

stærk identitetsskabende faktor, hvad John R. Gillis da også påpeger i sin bog Commemorations.10 

Heri  beskriver  han  historiens  betydning  for  de  europæiske  nationalstaters  udvikling  siden  den 

franske  revolution  og  hævder,  at  vores  identitet  bl.a.  er  præget  og  sammensat  af  de  historier, 

helligdage og ritualer o. lign., jf. Haarders kulturarv, nationen hylder. Den nationale bevidsthed er 

derfor baseret på en fælles identitet, en diffus opfattelse af et kulturelt fællesskab. Det er en sådan 

bevidsthed, nærværende opgave har betegnet som en helhedstænkning.

Gillis siger nu, at den nationale ramme er faldet bort, og at man i det moderne samfund ikke 

længere kan hylde en sådan fælles tænkning:

8 Ibid., s.113.
9 Jørgen Sørensen om perioden 1780 - 1870 i: Litteraturhåndbogen, Gyldendal (1996).
10 Gillis, J.R. (1994): Commemorations.
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the reality is that the nation is no longer the site or frame of memory for most people and therefore 

national history is no longer a prober measure of what people really know about their pasts.11

Denne erfaring er et afgørende brud med helhedstænkningen, der er nemlig hele modernismens 

erkendelse af et sammenbrud og værdinivellering, der her gør sig gældende. Opfattelsen beskrives 

ligeledes af Johan Fjord Jensen i debatindlægget ”Historiens trædesten”12:

Allerede for over hundrede år siden trængte den forestilling sig frem, at verden ikke hænger sammen i 

helt så faste former, som klassikerpædagogikken gerne vil have os til at tro det. Verden eksisterer i brud 

og fornyelse. Det begyndte den allerede at gøre midt i 1800-tallet, måske endda før.13

Det emne Jensen debatterer her, er netop skismaet mellem troen på det klassiske som udtrykkes i 

helhedstænkningen og fx udmønter sig i en litterær kanon, over for en litteraturlæsning der tager 

afsæt  i  bevidstheden  om,  at  der  er  sket  et  skred,  som  sætter  spørgsmålstegn  ved 

traditionsformidlingen. Det er i dag ikke længere selvindlysende, som det var for Vilh. Andersen, 

hvilken litteratur og historie, der skal udgøre den kulturelle arv, og således er den nationale identitet 

som begreb ifølge Jensen og Gillis i opløsning. 

Danskfagets danskhed

I Peter Heller Lützens bog Danskfagets danskhed fra 2002 rettes der ligeledes en vægtig kritik af 

sammenhængen ml. danskfaget og det nationale, og problemstillingen nuanceres samtidig. Lützen 

ser i bogens beskrivelse af danskfagets udviklingshistorie tekstanalysen som fagets kerneområde og 

fremhæver  1960’erne som et  markant  vendepunkt.  På dette  tidspunkt  forandrede faget  sig pga. 

nykritikkens  nye  metodiske  tilgang  til  tekstanalysen;  de  biografiske  og  historiske  metoder 

forsvandt, og i stedet er der lige siden dukket skiftende metoder op14. Lützen hævder således, at 

fagets  kerne er tekstanalysen og ikke det nationale kulturmøde, og faktisk medfører virvaret  af 

metoder siden 1960’erne en af-nationalisering i  faget,  mener han15.  Faget er  desuden præget af 

internationale litterære tendenser, globale medieudbud og elektroniske kommunikationsformer, og 

dermed praktiseres dansk i højere grad som et globaliseret kulturfag end som det national-historiske 

fag, det var på Vilh. Andersens tid. Det fører Lützen frem til at konstatere, at:

11 Commemorations: “Introduction”, s.17.
12 I: Dansk til eksamen, Dansklærerforeningen, (1996).
13 ”Historiens Trædesten”, s.79.
14 Bl.a. receptionsæstetik, strukturalisme og ideologikritik for at nævne nogle.
15 Lützen, Peter Heller (2002): Danskfagets danskhed, s.35.
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(…) helt pragmatisk anskuet har et af fagets mest markante formål i de seneste 40 år i realiteten været at 

afmontere enhver forestilling om at der eksisterer en fælles kultur for mennesker der bor i Danmark.16

Det er en fundamental modsætning, der her anbringes overfor Haarders udsagn om kulturmødet 

som fagets eksistentielle kerne, for er Lützens beskrivelse rigtig, bliver Haarders hensigt med fagets 

indhold, det klassiske som fælles kulturerfaring, meningsløs.

Dermed trækkes skismaet ml. den traditionelle borgerlige dannelse og en moderne fragmentarisk 

erkendelse skarpt op. Hvor opgaven har vist, at helhedstænkningens indstilling er bagudrettet, synes 

Lützen  sammen  med  Gillis  og  Jensen  at  pege  på,  at  faget  må  forholde  sig  til  fremtidige 

problematikker, hvis det fortsat skal besidde en relevans som identitetsskabende og kulturbærende 

fag.  Spørgsmålet  er,  hvordan  man  skal  forholde  sig  til  disse  positioner,  og  derfor  vil  jeg  nu 

indkredse et bud på en fremadrettet didaktik for danskfaget.

Klafkis nøgleproblemer

Den tyske professor  i  pædagogik Wolfgang Klafki  har  gennem sin forskning udviklet  det,  han 

betegner som en kritisk-konstruktiv didaktik. Selvom Klafkis forskning er centreret om Tyskland, 

mener jeg, han er relevant for nærværende diskussion af den danske skoles opgave; dels fordi de 

tyske forhold er sammenlignelige med de danske, og dels fordi han som didaktiker har opnået stor 

udbredelse i Danmark. 

Tyskland har lange traditioner som en nation, hvor tanken om almen dannelse har spillet  en 

væsentlig rolle siden ca. 1770, særligt i kraft af tænkere som fx Kant, Goethe, Schleiermacher og 

Humboldt17, og denne tradition er Klafki sig overordentlig bevidst. Hans egen dannelsestænkning 

har derfor udgangspunkt i oplysningstidens ideal om mennesket, der træder ud af formørkelsen og 

bliver bevidst  om sin egen evne til  selvbestemmelse. Men Klafki ser dette i sammenhæng med 

opretholdelsen  og  videreudviklingen  af  et  humant  og  demokratisk  samfund,  hvor  målet  er 

mennesket som emanciperet og selvstændigt tænkende og handlende individ.

Klafki opfatter altså dannelsesbegrebet som uomgængeligt i dag, idet han mener, vi har brug for 

dannelse eller en lignende kategori, for et eller andet skal vi kalde vores pædagogiske bestræbelser, 

ellers mister anstrengelserne deres rettethed. Det interessante er imidlertid, at Klafki reformulerer 

16 Ibid., s.64.
17 Se Første studie om de klassiske dannelsesteorier i: Klafki, Wolfgang (2001): Dannelsesteori og didaktik – Nye 
studier.
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og  videreudvikler  dannelsesbegrebet,  så  det  i  højere  grad  bliver  ”tidssvarende  og 

fremtidsorienteret”.18 Hvor klassisk dannelse handlede om frigørelse af menneskets potentiale, så 

det kunne blive sig selv bevidst og samtidig deltage i kulturlivet i samfundet, er Klafki mere kritisk 

og  samfundspolitisk,  og  det  medfører,  at  Klafkis  mål  bliver  en  øget  bevidsthed  om  vores 

samfundsmæssige problemer. Han skriver:

Min grundtese lyder: Almendannelse er i denne henseende ensbetydende med at få en historisk formidlet 

bevidsthed om centrale problemstillinger i samtiden og – så vidt det er forudsigeligt – i fremtiden at opnå 

den indsigt, at alle er medansvarlige for sådanne problemstillinger, og at opnå en beredvillighed til at 

medvirke til disse problemers løsning.19

Disse problemer kalder Klafki for epokale nøgleproblemer, han ser dem som væsentlige for vores 

samtid og vores fremtid og mener, de angår os alle.

Problemerne er som følger: fredsspørgsmålet, der handler om, hvordan mennesket skal forholde 

sig til faren ved verdens masseødelæggelsesvåben; miljøspørgsmålet, om bevarelsen af de naturlige 

ressourcer; den samfundsskabte ulighed, som omhandler, at man forholder sig til ulighederne ml. fx 

i-  og  ulande,  mænd og kvinder  og  sociale  klasser;  den moderne  kommunikationsteknologi,  der 

ifølge Klafki fordrer udviklingen af en kritisk indstilling til de moderne massemedier; og endelig 

erfaringen  med  kærlighed,  der  kommer  ind  på  spændingen  ml.  individets  ”krav  på  lykke, 

medmenneskeligt ansvar og anerkendelsen af et andet menneske.”20

Det ses, at Klafkis almendannelse er handlingsorienteret. Han ønsker, at mennesket skal agere i 

verden og opnå indflydelse på de vanskeligheder, der hæmmer og truer det. Perspektivet er tilmed 

universelt: Klafkis nøgleproblemer er ikke kun forankrede i menneskets forhold lokalt og nationalt, 

men  er  rettet  mod  dets  globale  problemer  og  eksistens  i  vid  forstand.  Når  jeg  kalder  Klafkis 

dannelsesbegreb handlingsorienteret, er det bl.a. fordi, det er verden af i morgen, der har Klafkis 

interesse, den verden der skal overtages og bebos af de kommende generationer, og Klafkis måske 

væsentligste didaktiske hensigt rummer derfor en opdragelse af mennesket til at tage dette ansvar på 

sig. 

Nøgleproblemerne er tænkt således, at der bør arbejdes med dem i skolens undervisning, nogle 

allerede fra børnehaveklassen,21 og Klafki nævner bl.a. projektarbejde som en velegnet arbejdsform.

18 Dannelsesteori og didaktik – Nye studier, s.65.
19 Ibid., s.73.
20 Ibid., s.78.
21 Ibid., s.76.
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Han skriver om skolens opgave, at den skal være:

En skole, som børn og unge oplever, at de kan være med til at forme som et meningsfuldt erfaringsrum, 

og som hjælper dem til at udvikle de nødvendige holdninger, indsigter og evner, der sætter dem i stand til 

at klare fremtidens opgaver, risici og muligheder.22

På denne baggrund finder jeg, at potentialet i Klafkis didaktiske tænkning er særdeles konstruktivt, 

fordi  hans  dannelsesbegreb  har  en  fremadrettet  tilgang,  der  tager  udfordringerne  omkring 

menneskets nuværende og fremtidige tilværelse op.

Man kan dog kritisere det forhold, at Klafki ikke går særlig grundigt ind i problematikken om 

kulturarven og dens overlevering, som Haarder betoner som afgørende. Der er imidlertid intet i 

Klafkis  tænkning,  der  udelukker  formidlingen  af  den  kulturelle  tradition  og  historie  i  skolen. 

Derimod  er  der  en  afgørende  forskel  på  menneskesynet  hos  Haarder  og  Klafki,  for  Klafkis 

almendannelse baserer sig på en opfattelse af mennesket som et individuelt subjekt (Klafki betoner 

gang på gang, at det drejer sig om, at eleverne fx skal ”udvikle deres solidaritetsevne”, hvoraf jeg 

udleder evnen som iboende hos subjektet), der kan opdrages til at tænke solidarisk, demokratisk og 

ansvarligt. Eleven hos Klafki kan aldrig reduceres til et passivt objekt, der blot møder og modtager 

kulturerfaringerne i undervisningen, og derfor er Haarders udgangspunkt om kun at kunne blive et 

helt menneske i mødet med kulturen ontologisk væsensforskelligt fra Klafkis menneskesyn: For 

Haarder  er  menneskets  dannelse  betinget  af  det  nationale,  hos  Klafki  overskrider  menneskets 

dannelse den nationale grænse.

Den globale horisont

Jeg udpeger i ovenstående problemstillingen ml. det nationale og det globale perspektiv, og derfor 

vil  jeg  inddrage  den  danske  filosof  Peter  Kemps  overvejelser  om  verdensborgerbegrebet  som 

pædagogisk  ideal,  idet  jeg  mener,  han  fremlægger  nogle  vigtige  perspektiver,  der  understøtter 

relevansen af Klafkis almendannelse. 

Kemp  har  netop  udgivet  bogen  Verdensborgeren  som  pædagogisk  ideal,  og  i  en  kronik  i 

Politiken23 beskriver han begrebet. Verdensborgeren er for Kemp en klassisk idé, som han mener, 

der er behov for at reaktualisere, for

22 Ibid., s.97.
23 Kronik i Politiken d. 28. april 2005.
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Aldrig har der været mere brug for international tænkning. For aldrig har der været så megen krig og 

elendighed i verden som i vores tid.24

På denne baggrund formulerer Kemp verdensborgerbegrebet, der er en styrkelse af en international 

verdensorden, og som søger det fælles bedste for mennesket og en kollektiv løsning af verdens store 

problemer  som afgørende  værdier.  Kemp  siger  nu,  at  vi  skal  turde  lade  disse  værdier  ”være 

overordnet  nationale  værdier”.25 Denne  bevidsthed  om menneskets  rolle  i  verden,  ser  jeg  som 

værende i samklang med Klafkis epokale nøgleproblemer, og det er karakteristisk at både Kemp og 

Klafki mener,  at  udfordringerne i  verden i  dag betyder en overskridelse  af  nationstankegangen. 

Således siger Klafki ligesom Kemp at:

Det almene, der angår os alle, kan i dag ikke længere defineres inden for en national horisont, ja, kan end 

ikke begrænses til en rent europæisk horisont, den må være universel, en horisont, der indbefatter hele 

verden.26

Imidlertid kommer hverken Klafki el. Kemp nærmere ind på, hvordan man konkret forholder sig til 

de  nævnte  problemer:  Hvad  er  det,  eleverne  skal  lære  i  skolen?  Et  bud  på  dette  findes  i 

kompetencetænkningen, som opgaven her vil se nærmere på.

Kompetencerne og de pædagogiske konsekvenser

Jeg vil nu beskrive begrebet nøglekompetencer, fordi det sammen med ovenstående, dvs. Klafkis 

didaktik, Kemps globale bevidsthed og Lützens fokus på metodikken som danskfagets egentlige 

kerne,  kvalificerer  det  handlingsorienterede  element  i  disse  tilgange.  Jeg  ønsker  også  at 

demonstrere,  at  netop  denne  tilgang  åbner  for,  at  man  kan  betone  en  kritisk  dimension  i 

undervisningen. 

Jeg tager udgangspunkt i  DeSeCos kompetencebegreb,  der er udviklet  under OECD27.  Ifølge 

DeSeCos  holistiske  opfattelse  er  kompetencer  både  knyttet  til  individet  og  de  sociale  og 

sociokulturelle  omstændigheder,  den  kontekst  mennesket  optræder  i:  Man  interagerer  med 

omgivelserne og producerer derved de nødvendige intelligente handlingsmønstre. DeSeCo siger, at 

motivationen  til  at  udvikle  kompetencerne  er  udefrakommende  krav,  og  at  kompetencer  altid 
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Dannelsesteori og didaktik – Nye studier, s.70.
27 Rychen og Salganik (2003): “A holistic model of competence”. DeSeCo er en arbejdsgruppe nedsat af OECD og står 
for Defenition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations.
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aktualiseres gennem handlinger. Dermed er tilgangen funktionel, og som DeSeCo anfører, drejer det 

sig om:

A demand-oriented or functional approach to defining competencies. The primary focus is on the results 

the individual achieves through an action, choice, or way of behaving, with respect to the demands, for 

instance, related to a particular professional position, social role, or personal project.28

  

De ydre rammer er altså  konteksten og kravet  til  individet om at handle.  DeSeCo definerer 

herefter  kompetencernes  interne  struktur  som bestående  af  følgende  dele,  alle  relaterede  til  de 

udefrakommende krav: viden, kognitive evner, praktiske evner, attitude, følelser, værdier og etik 

samt  motivation.  Det  ses,  at  definitionen  opfatter  følelser  som en  del  af  kompetencebegrebet, 

hvilket  bl.a.  adskiller  begrebet  fra  en  mere  traditionel  opfattelse  af  indlæringsevner,  og  derfor 

betoner definitionen, at man er nødt til i en vis udstrækning at have det godt med den opgave, man 

skal udføre.

Efter denne generelle definition taler DeSeCo om det, de beskriver som nøglekompetencer (Key 

competencies29)  værende nogle centrale  og særligt  betydningsfulde kompetencer  for  det  enkelte 

menneske.  Nøglekompetencer  er  ikke  knyttet  til  en  specifik  situation,  men  relaterer  sig  til 

menneskets overordnede livskvalitet og evne til at udvikle sociale, følelsesmæssige og kognitive 

kompetencer. Tilsammen bidrager de ifølge DeSeCo til individets bestræbelser på at lykkes i livet: 

DeSeCo  concieves  of  key  competencies  as  individually  based  competencies  that  contribute  to  a 

succesful  life  and  a  well-functioning  society,  are  relevant  across  different  spheres  of  life,  and  are 

important for all individuals.30

Det,  som  samtidig  er  interessant  i  forhold  til  denne  opgaves  diskussion,  er,  at 

kompetencebegrebet har nogle bestemte pædagogiske konsekvenser: Når kompetencer, som det ses 

i  ovenstående,  er  knyttet  til  konkrete  handlinger,  må  det  gamle  undervisningsparadigme 

nødvendigvis  udskiftes,  for  læring  sker  kun  gennem  deltagelse,  og  deltagelsen  skal  være 

meningsfuld.  Det  jeg  her  betegner  som  det  gamle  undervisningsparadigme,  er  netop  det 

undervisningssyn, hvor eleverne opfattes som tomme kar, der skal fyldes op med viden af forskellig 

28 Ibid., s.43.
29 Ibid., s.53.
30 Ibid., s.54.
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art. Og det er denne fundamentale overbevisning, jeg har peget på i Vilh. Andersens litteratursyn og 

ligeledes fremhævet som et grundelement hos Haarder. 

Kompetencebegrebets potentiale

Opgaven har nu beskrevet flere fremadrettede tilgange til skolen og danskfagets formål, og følgende 

kan opsummeres:

I Klafkis kritisk-konstruktive didaktik ses nøgleproblemerne som et konstruktivt bud på, at det er 

skolens opgave at skærpe elevernes bevidsthed overfor den globale omverdenssituation, og nogle af 

de væsentlige problemer der kendetegner menneskets samtid og fremtid. 

Peter Kemps verdensborgertanke støtter  denne didaktik  med sin appel til  at  udvise et  større 

ansvar overfor disse problemer frem for at begrænse menneskets udsyn til  en national og lokal 

bevidsthed.

Kompetencebegrebet føjer hertil  en,  efter min mening, ekstra og nødvendig dimension.  Hvis 

undervisningen fokuserer på udviklingen af elevernes kompetencer, rustes de nemlig til aktivt at 

forholde sig til de givne problemstillinger tilværelsen rummer, for kompetencebegrebet bygger på et 

dialogisk  forhold  ml.  individ  og  omverden,  hvor  de  udefrakommende  krav  fordrer  individets 

handlende indsats.

Ydermere  bør  en  undervisning  betone  udviklingen  af  en  kritisk  sans  og  en  skærpet 

opmærksomhed overfor de farer, der er implicitte i samfundsudviklingen. Klafkis nøgleproblemer 

er allerede nævnt, men derudover er en kritisk indstilling og vurderingsevne som kompetence vigtig 

overfor massemediernes dominans og nye måder at bombardere mennesket på med information, 

underholdning  m.m.,  hvis  man  skal  være  i  stand  til  at  gennemskue  og  udnytte  de  afsender-

modtagerrelationer, der optræder overalt i samfundet i dag.

Kompetencebegrebet  fører  således  i  sidste  ende  til  en  handlekompetence  hos  eleverne,  dvs. 

muligheden  for  at  tage  del  i  og  have  indflydelse  på  ikke  bare  sit  eget  liv,  men  også  de 

problemstillinger der vedrører menneskehedens globale sameksistens.

Ved at inddrage den didaktiske trekant igen ses det, at en undervisning med ovenstående indhold 

i langt højere grad end tidligere sætter relationen ml. sag og elev i fokus (fig. 2). Det er nemlig 

elevens aktive og fremadrettede forholden sig til sagen, der bliver det afgørende omdrejningspunkt.
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Fig. 2:

Sag

 

Lærer Elev

Derfor bliver det nu relevant at spørge, dels hvad der bliver af læreren, og dels om ovenstående 

kritiske didaktik betyder, at skolen ikke længere har en dannende funktion?

Et didaktisk ståsted

Efter at  have redegjort for skismaet ml. den bagudrettede og den fremadrettede tilgang, vil  jeg 

forholde  mig  til  problemstillingens  anden  del,  nemlig  om  de  beskrevne  positioner  udelukker 

hinanden.  At  svare  på  dette  spørgsmål  er  at  anskueliggøre,  om  de  indsigter  der  udtrykkes  i 

henholdsvis helhedstænkningen og den progressive kompetencetænkning sammen kan bidrage til at 

kvalificere undervisningen.

Jeg er  først  og fremmest  enig med Fjord Jensen og Gillis  i,  at  de  fælles  national-kulturelle 

erfaringer  er  fortrængt  af  modernismen,  og  at  man  i  dag  er  nødt  til  at  forholde  sig  til  et 

værdirelativistisk samfund uden bestemte overordnede ideologiske forskrifter. Det er et vilkår, at vi 

lever i et samfund, hvor det ikke længere er givet, hvad en klassiker er. 

Konsekvensen heraf er, at indholdet i det Haarder kalder kulturarven og som ligeledes for Vilh. 

Andersen og hans samtid var så indlysende, at man næppe behøvede at spørge til det, i dag står til 

diskussion. Samfundets inderste kulturelle vilje er ikke længere ”at reproducere sig i genkendelige 

former,” som Fjord Jensen skriver,31 bl.a. fordi samfundet slet ikke har en inderste kulturel vilje.

På den anden side skal man bestemt ikke forsage den historie og litteratur, der hidtil har spillet en 

vigtig rolle for samfundets nationale identitet. At undlade at lade eleverne stifte bekendtskab med 

danskfagets iboende historiske kvaliteter vil være at berøve dem nogle meget væsentlige oplevelser 

samt muligheder for at opnå indsigt i og forståelse for fortidens problemstillinger og eksistensvilkår, 

bl.a. fordi forestillingerne om fremtiden bygger på en fortolkning af fortiden. Desuden tvivler jeg 

på, at vi mennesker ville kunne acceptere det heraf følgende tomrum. 

31 ”Historiens trædesten”, s.79.
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Men kulturarven er ikke en objektiv givet størrelse, den er en konstruktion, og det er denne 

pointe, der tydeligt udtrykkes i citatet af Lützen (side 6). Det betyder, at fx en litterær kanon for 

danskfaget  også  altid  vil  være  en  konstruktion,  idet  den  er  et  udtryk  for  den  litteratur,  der  af 

samtiden defineres som klassisk, en definition som skyldes den enighed, der p.t.  hersker herom 

samt den tradition, der er med til  at definere faget. Det er i mine øjne vigtigt at være sig dette 

forhold  bevidst,  og  det  medfører,  at  man  må  forholde  sig  reflekterende  til  mødet  med  og 

udvælgelsen af de kulturelle erfaringer. Denne refleksion vil jeg kalde en kritisk sans.

Med  denne  bevidsthed  som  didaktisk  udgangspunkt  opstår  nogle  nye  metodiske 

problemstillinger i danskfaget. Fx bliver spørgsmålet om litteraturpædagogikken interessant: Hvad 

sker der, når klassikerbegrebet opfattes relativt? Hvordan skal man læse og fortolke tekster, hvis det 

ikke længere er givet, hvad teksterne siger os? Kan man undvære en autoritativ litteraturpædagogik? 

Det er uden for denne opgaves rammer, at diskutere disse spørgsmål, blot vil jeg gøre opmærksom 

på dem, som nogle af de konsekvenser ovenstående tænkning får for fagets praksis.

Med de ovenstående didaktiske overvejelser bliver kompetencebegrebet relevant som didaktisk 

mål, idet eleverne her kan erhverve sig de fornødne kompetencer til bl.a. at reflektere over forholdet 

til kulturarven. De skal naturligvis ikke gøres til litterater el. specialister. I denne sammenhæng er 

det læreren, der er specialisten, men de skal gennem undervisningen opnå en bevidsthed, en evne til 

refleksion, om det forhold, at kulturarven ikke er en naturgiven autoritet. 

Derfor må svaret på ovenstående spørgsmål om skolens formål være: Ja, skolen har stadig en 

dannende funktion, i og med det er den kulturbærende institution alle danskere stifter bekendtskab 

med. Men hvis undervisningen hviler på kompetencebegrebet og Klafkis nøgleproblemer, er det en 

anden slags dannelse end den traditionelle borgerlige helhedstænkning. Det vil i højere grad være 

en funktionel og processuel dannelse, der sigter mod at ruste eleverne til en moderne tilværelse. 

Skolen og danskfaget har tidligere dannet mennesker til en tilværelse, hvor det smukke, det gode og 

det rigtige var givet.  Det er det ikke længere, og derfor må det være skolens opgave, at danne 

mennesker så de opnår kompetencer til selv at blive i stand til at diskutere, kritisk vurdere og tage 

stilling til, hvad der i dag er det gode liv.

Konklusion

Denne opgave har nu redegjort for to markante tilgange til danskfaget i skolen i dag og problem-

stillingerne herimellem:
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I  afsnittet  om Bertel  Haarder  og  Vilh.  Andersen  konkluderede  jeg,  at  forestillingen  om det 

traditionelle borgerlige dannelsesideal forudsætter en opfattelse af mennesket som objekt: eleven 

der som passiv recipient modtager den overleverede kulturelle kanon. Samtidig pegede jeg på, at 

helhedstankegangen opfatter de kulturelle erfaringer som objektivt givne og derfor mener, at intet 

menneske kan udvikles helt uden at kende sine kulturelle rødder.

Opfattelsen  blev  stærkt  problematiseret  i  afsnittet  om  Gillis,  Fjord  Jensen  og  Lützen,  som 

konkluderede,  at  tanken  om  det  nationale  og  det  fælles  kulturelle  er  en  konstruktion,  og  at 

danskfagets  egentlige  kerneområde  er  tekstanalysen  og  de  metodiske  diskussioner,  der  heraf 

udspringer.

Klafkis nøgleproblemer og Kemps verdensborgerideal udgør sammen med kompetencebegrebet 

mit  bud på  en  fremadrettet  og  handlingsorienteret  didaktisk  indstilling  til  danskfaget,  der  ikke 

betinges af det nationale, men på baggrund af det udvikler en global horisont.

I  opgavens  sidste  del  redegjorde  jeg  ydermere  for  at  tænke  en  reflekterende  og  kritisk 

stillingtagen  sammen  med  kompetencebegrebet  som  et  bud  på  en  didaktisk  position,  der  dels 

forholder sig til fagets traditioner, historie og kulturelle formidling – det som går forud for nuet, 

uden dog som Haarder at  opfatte det som et blodsbånd – og dels forholder sig fremafrettet  til 

elevernes samtid og fremtid. Det er dette, skolen skal danne til.

Det  fordrer sandsynligvis  en villighed til  jævnligt  at  turde tvivle  og reflektere frem for som 

Haarder at  blive fundamentalistisk, også selvom det medfører, som jeg kort har berørt omkring 

litteraturpædagogikken, nogle nye metodiske problemstillinger for danskfaget. 
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