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1. Hypotese og problemformulering

Almen dannelse 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.

Wolfgang Klafki1

Dette speciale søger at underbygge hypotesen om, at mennesket i mødet med fiktionen refleksivt 

kan  tilegne  sig  nogle  bestemte  kompetencer,  og  det  har  endvidere  som  mål  at  vise,  at  disse 

kompetencer er relevante og væsentlige, fordi de korresponderer med de udfordringer, det moderne 

samfund møder individet med. Tilgangen til disse udfordringer og krav er en kompetencetænkning, 

der  består  i  at  kunne  håndtere  praktiske  og  ikke  blot  tænkte  situationer,  som et  grundlag  for 

fastsættelse  af  skolens og danskfagets  indhold.  En sådan tilgang adskiller  sig fra  en traditionel 

vidensbaseret opfattelse med afsæt i videnskabsfaget dansk. Denne afhandling har i stedet som sit 

mål at undersøge og analysere hypotesen ud fra en tilgang, der siger, at det er skolens opgave at 

tilrettelægge en undervisning,  der  imødekommer samfundets  og  verdens  aktuelle  og fremtidige 

problemstillinger. Det er en sådan tilgang, Klafki repræsenterer. Det bliver ud fra denne position 

skolens højeste formål at medvirke til elevernes dannelse som frie og ansvarlige samfundsborgere, 

der kan agere i et demokratisk samfund og forholde sig til tilværelsens globale problemer.

Rammen om denne afhandling er altså en overordnet didaktisk diskussion af skolens indhold og 

begrundelse herfor set i forhold til danskfagets undervisning i skønlitterære tekster og anden fiktion. 

Litteraturundervisningen  har  siden  danskfagets  etablering  for  næsten  200  år  siden  været 

obligatorisk, og gennem fagets historiske udvikling har litteraturens rolle udviklet sig fra at være et 

middel  til  kundskabsopøvelse  til  at  blive  genstand  for  en  egentlig  selvstændig  analyse  og 

fortolkningsvirksomhed.2 Imidlertid må denne undervisning også bidrage til skolens overordnede 

formål, hvis den skal give mening i forhold til nævnte tilgang. Denne afhandling vil derfor forsøge 

at  give  grunde  for  en  sådan  undervisning  vha.  en  nærmere  undersøgelse  af  nogle  konkrete 

kompetencer i  en kontekst,  som udgøres af  det moderne samfund og dets  krav til  mennesket  i 

forskellige perspektiver og kommunikationssituationer.
1 Dannelsesteori og didaktik, s. 73.
2 Danskfagets didaktik, kap. 2.
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Den gennemgående hypotese i dette speciale er derfor tesen om, at mennesket i mødet med det 

fiktive kan udvikle følgende kompetencer:

- Scenariekompetence, som vedrører individets mulighed for at kunne forestille sig nuværen

de og fremtidige situationers udvikling;

- Empatisk kompetence, hvis kerne er at kunne sætte sig i andre menneskers sted;

- Æstetisk kompetence, som vedrører oplevelser, vurderinger og produktion af æstetisk mate

riale;

- Etisk kompetence, som er at kunne forholde sig normativt til menneskelig interaktion;

- Hermeneutisk kompetence, der spiller en rolle for individets fortolkning af fiktive og kon

krete situationer;

samt  at  disse  kompetencer  er  nødvendige  for,  at  individet  kan  håndtere  de  mange  komplekse 

problemstillinger, det konfronteres med i det moderne samfund.

Disse  kompetencer  er  udviklet  igennem  mit  øvrige  arbejde  med  kompetencer,  dannelse  og 

litteraturteori  i  en  række  andre  opgaver  på  DPU.  Specialet  repræsenterer  således  en 

sammentænkning og en videreudvikling af de afklaringer, problemer og ideer, jeg selv og sammen 

med andre hidtil har beskæftiget mig med. Imidlertid mangler kompetencerne at blive beskrevet og 

defineret  mere  præcist,  hvilket  kun  kan  opnås  gennem  en  systematisk  analyse  af  de  enkelte 

kompetencers  egenskaber.  En  sådan  undersøgelse  er  denne  afhandlings  omdrejningspunkt  og 

dermed dens bidrag til en forhåbentlig større viden om kompetencetilgangen.

Problemformulering

Emnet  for  denne  afhandling  er  altså  en  nærmere  undersøgelse  af  mulighederne  for 

kompetenceudvikling i mødet med fiktionen som et bidrag til en overordnet didaktisk diskussion 

om skolens indhold og målsætning. Afhandlingens problemformulering lyder derfor som følger:

Kan hypotesen om kompetencerne underbygges eller må den forkastes? 

Undervejs behandles følgende spørgsmål:

Hvad karakteriserer det moderne samfund?

Hvad er fiktionens egenart? Herunder en afklaring af begreberne litteratur og fiktion.

Opbygning
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Afhandlingens første del rummer en teoretisk fremstilling af den moderne tilværelse, dernæst en 

redegørelse  for  kompetencetænkningen  som et  bud  på  en  tilgang,  som er  i  overensstemmelse 

hermed, og endelig en forklaring af fiktionens refleksive muligheder.

Afhandlingens anden del rummer en fænomenologisk undersøgelse af hypotesen. Jeg redegør på 

dette sted nærmere for denne undersøgelses metode.

Til sidst vurderer jeg undersøgelsens resultater og diskuterer eventuelle konsekvenser i relation 

til danskfaget og litteraturundervisningen.

Hensigten  med  denne  fremgangsmåde  er  at  besvare  problemformuleringen  ved  at  beskrive 

situationen (det moderne samfund), tilgangen (kompetencebegrebet) og til sidst selve udviklingen af 

kompetencerne (tilegnelsen).
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Første del

2. Situationen: de nye udfordringer i det moderne samfund

Det senmoderne

Det enkelte menneskes personlige udvikling er nært forbundet med samtiden, og derfor vil denne 

afhandling  begynde  med  en  redegørelse  for  de  centrale  forandringer  og  nye  udfordringer,  der 

kendetegner det moderne menneskes omverden. Det er med andre ord en grundantagelse i denne 

opgave, at samfundet i dag er præget af nogle forandringer, der har medført, at mennesket befinder 

sig i en ny situation og mødes af andre udfordringer end tidligere. Afhandlingens udgangspunkt må 

derfor være en indkredsning af denne situation.

Min primære kilde til en karakteristik af det samfund, det moderne menneske befinder sig i, er 

den  engelske  sociolog  Anthony  Giddens  og  dennes  forskning  i  det  senmoderne  samfunds 

gennemgribende omformninger og selvets refleksive dannelsesproces.  Jeg bruger Giddens,  fordi 

han beskriver nogle sammenhænge mellem samfundet og individet og derved viser, hvordan dette 

stiller krav om en øget refleksivitet hos mennesket i dag.

Giddens benytter betegnelsen det senmoderne om samtiden og pointerer dermed, at mennesket 

befinder sig i en videreudvikling af moderniteten.3 Det senmodernes væsentligste omdrejningspunkt 

er en forandret måde at reflektere på hos mennesket.

Refleksivitet i sig selv er ikke noget nyt menneskeligt fænomen; det har altid været signifikant, 

at mennesket besad evnen til at reflektere, så det i modsætning til andre levende væsener havde 

mulighed for at iagttage, analysere og forholde sig til sin egen fremtræden og ageren i verden. Dette 

er også Giddens’ grundpræmis i bogen Modernitet og selvidentitet, hvor han skriver:

Jeg vil begynde med den præmis, at det at være menneske i realiteten vil sige altid at være klar over og 

på en eller anden måde kunne beskrive både, hvad man foretager sig, og hvorfor man gør det.  […] 

Refleksiv opmærksomhed er i denne henseende karakteristisk for al menneskelig handlen.4

3 Giddens bruger begreberne det senmoderne og det refleksivt moderne - da jeg i afhandlingen også inddrager andre 
teoretikere og deres terminologi, vil jeg for at undgå forvirring benytte begreberne det moderne og det moderne 
menneske som opgavens overordnede betegnelser for samtiden og individet. De steder Giddens’ termer dukker op, vil 
det være med reference til Giddens.
4 Modernitet og selvidentitet, s. 49.
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Dette specifikt menneskelige træk, at være i stand til at træde ud af sig selv, formuleres første gang i 

renæssancen med Rene  Descartes’ berømte  udsagn om den menneskelige  væren,  ”cogito,  ergo 

sum”5, for netop i denne tænkning, kendt som den radikale tvivl, fremstår mennesket som objekt for 

sin egen refleksion.

Giddens skildrer, hvordan det senmoderne i det 20. århundredes sidste halvdel har ført til en 

videreudvikling i  skabelsen af den menneskelige identitet,  der beskrives som en proces,  der  er 

knyttet  til  et  nyt  og  højere  refleksionsniveau  hos  mennesket.  Det  er  denne  forandring  af 

moderniteten, Giddens har givet betegnelsen det refleksivt moderne.

Det  refleksivt  moderne  er  kendetegnet  ved  individets  mange  valgmuligheder  i  forhold  til 

udformningen af sin egen livsbane og selvidentitet. Det medfører friheden til at vælge sit eget liv, 

og det er en frihed, som individet er bevidst om i sin refleksive tilgang til verden:

I  modernitetens  post-traditionelle  orden  og  på  baggrund  af  nye  former  for  formidlet  erfaring  bliver 

selvidentiteten en refleksivt organiseret stræben. Selvets refleksive projekt, som består i at opretholde 

sammenhængende,  men  konstant  reviderede  biografiske  fortællinger,  finder  sted  i  en  kontekst  af 

mangfoldige valgmuligheder, der filtreres gennem abstrakte systemer.6

Verden beskrives således som en mangfoldighed af valgmuligheder,  der ikke som tidligere kan 

hente en sammenhængskraft i  traditioner, vaners sikkerhed eller fælles normer i samfundet. Det 

medfører,  at  individets  identitetsskabelse hele tiden må baseres på valg og udformningen af en 

fortsat fortælling om sig selv. 

Det senmoderne menneske forholder sig dermed til sig selv og sin væren på en anderledes måde 

end tidligere, idet det er bevidst om sine egne overvejelser. Mennesket er i stand til at se kritisk 

vurderende på sig selv og tage stilling til,  om det overhovedet  ønsker at  være den person,  det 

fremstår som. Således er livsstilen også blevet noget, man vælger og sammensætter efter behov. 

Dog er det væsentligt at nævne, at det ikke er alle valg, der er tilgængelige for alle:

At der er tale om en mangfoldighed af valg betyder ikke, at alle valg er åbne for alle, eller at personerne 

træffer alle beslutninger i fuld erkendelse af rækken af mulige alternativer.7

5 Se ”Tvivl og vished”, s. 220 i: De europæiske ideers historie. Descartes-eksemplet fremhæves desuden af Klaus P. 
Mortensen i ”Dannelse på dansk” som eksempel på menneskets refleksive udvikling.
6 Modernitet og selvidentitet, s. 14.
7 Ibid. s. 101.
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Kendetegnende for senmoderniteten er imidlertid, at den menneskelige identitet ikke er givet, 

men er en fortløbende konstruktion, for identiteten skabes, hævder Giddens, gennem er refleksiv 

proces, hvor det enkelte individ sammensætter og redigerer sin identitet livet igennem:

Selvidentitet er ikke et særligt træk eller en samling af træk, som individet besidder. Den er selvet som 

det refleksivt forstås af personen på baggrund af vedkommendes biografi. (Giddens’ kursivering)8 

Dette uddybes i følgende citat:

En persons identitet skal hverken findes i adfærd eller i andres reaktioner – uanset hvor vigtige disse er – 

men i evnen til at  holde en særlig fortælling i gang. Individets biografi kan ikke være fuldstændig fiktiv, 

hvis hun skal kunne opretholde en regelmæssig interaktion med andre i den daglige verden. Den må 

kontinuerligt integrere begivenheder, som finder sted i den ydre verden, og selektivt anbringe dem i den 

fortsatte ”historie” om selvet. (Giddens’ kursivering)9

Fortællingen og evnen til at reflektere over sig selv og sin tilknytning til omverdenen er således, 

ifølge Giddens, de skabende kræfter bag den menneskelige identitet.

Forholdende omkring identitetsdannelsen  og  selvets  frembringelse  har  altså  sit  udspring  i  et 

samfund, der fremstår som uhyre komplekst qua den endeløse kontingens og den store grad af 

usikkerhed,  som  er  forbundet  hermed,  og  derfor  bliver  den  evige  tvivl  et  grundvilkår  ved 

tilværelsen:

I det, jeg betegner som ”høj-” eller ”sen-modernitet” – den nutidige verden – må selvet skabes refleksivt 

ligesom den bredere institutionelle kontekst, det eksisterer i. Denne opgave må imidlertid løses midt i et 

forvirrende virvar af muligheder og tilbud.10 

Verden er kompleks, og den udfordrer mennesket til bestandigt at forholde sig bevidst til den. 

Kravet om fleksibilitet

Den amerikansk-engelske sociolog Richard Sennett har ligesom Giddens iagttaget et sammenbrud i 

tidligere tiders  begreber  som tradition og loyalitet  og beskriver  i  sine analyser  af  det  moderne 

arbejdsliv et  stadigt mere fremherskende krav til  mennesket om udvisning af fleksibilitet og de 

omkostninger, som er forbundet hermed.

8 Ibid. s. 68.
9 Ibid. s. 70.
10 Ibid. s. 11.
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Sennetts studier af det moderne arbejdsliv og fleksibiliteten er relevante, fordi de fortæller noget 

væsentligt  om  forholdet  mellem  arbejde  og  personlig  integritet.  Sennett  beskriver  en  aktuel 

samfundsudvikling  (han  bruger  mange  eksempler  fra  1990’erne)  som  parallelt  med  Giddens 

fokuserer  på  en udvikling væk fra  det  klassiske industrisamfund,  som det  så  ud midt  i  forrige 

århundrede.  Spørgsmålet er  følgelig,  hvilke konsekvenser dette har for det  moderne menneskes 

tilværelse.

Fleksibilitet,  flygtighed og risici  er nogle af de nøgleord, Sennett  benytter i  signalementet af 

samfund og arbejdsliv. Mange moderne arbejdspladser er organiseret i  en netværksstruktur, som 

afviger radikalt fra industrisamfundets traditionelle arbejdspladser, siger han, og det er ikke længere 

muligt at forudsige sit arbejdsliv med sikkerhed. I stedet må mennesket udvise en grundlæggende 

fleksibilitet (af latin: bøjelighed) og omstillingsparathed, der sætter det i stand til at overkomme det 

nye arbejdslivs anderledes karakter.

Umiddelbart kunne man tro, at opgøret med bureaukratiske rutiner og arbejdspladser, der var 

organiseret i pyramidiske magtstrukturer, ville medføre en øget frihed for den enkelte, men det er 

ikke tilfældet, siger Sennett, der i stedet fremhæver fleksibilitetens skjulte magtstrukturer:

Afskyen for den bureaukratiske rutine og ønsket om fleksibilitet har skabt nye magt- og kontrolstrukturer 

og ikke frigørende betingelser.

De  magtstrukturer,  som  skjuler  sig  bag  den  moderne  fleksibilitets  former,  består  af  tre  elementer: 

traditionsnedbrydende  genopfindelse  af  institutioner  og  virksomheder,  fleksibel  specialisering  af 

produktionen og magtkoncentration uden centralisering.11

Det første betyder, at moderne virksomheder reorganiseres på nye og utraditionelle måder (Sennett 

bruger bl.a. betegnelsen ”løse netværk”, s. 49), som prøver at tilpasse sig et uforudsigeligt marked 

så smidigt som muligt  ved hurtigt  at  være i  stand til  at  skære ned på antallet  af  afdelinger og 

medarbejdere,  hvis  det  viser  sig  nødvendigt for at  opretholde eller  øge produktionen.  Fleksibel 

specialisering medfører, at virksomheder vha. højteknologi hele tiden tilpasser og forandrer deres 

produkter efter forbrugerefterspørgslen og ikke som ved industrisamfundets samlebånd fremstiller 

det samme produkt år efter år. Den tredje magtstruktur er den magtkoncentration, der er til stede i 

moderne netværksvirksomheder til trods for afskaffelsen af en ’gammeldags’ hierarkisk struktur. 

Moderne arbejdspladser er underlagt en stram topstyring, der nøje afstemmer organisationens mål 

og udformning med markedets stadige forandring. (Sociologen Manuel Castells har beskrevet disse 
11 Det fleksible menneske, s. 48.
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moderne netværksstrukturer, hvor arbejdskraften organiseres i mindre øer og teams, og opgaver og 

ansvar  uddelegeres  og  individualiseres  under  netværkets  logik:  ”Arbejdskraften  mister  sin 

kollektive identitet, bliver i stigende grad individualiseret i sin indsats, sine arbejdsbetingelser og 

sine interesser og projekter. Hvem der er ejere, producenter, ledere og tjenere, bliver mere og mere 

uklart  i  et  produktionssystem  med  variabel  geometri,  gruppearbejde,  netværksorganisering, 

udlicitering,  og uddelegering.”12 Han peger på, at  fremtidige medarbejdere vil blive beskæftiget 

indenfor  sådanne  strukturer  med  de  dertilhørende  krav  om  at  kunne  kommunikere  og  agere 

hensigtsmæssigt. Castells betegner dette som netværkssamfundet.)

Det  er  altså  muligt,  at  man  gør  oprør  mod  rutinen  på  den  moderne  arbejdsplads,  men 

medarbejderen opnår ikke en større frihed af den grund, konkluderer Sennett:

Den nye frihed, som indgår i  oprøret  mod rutinen, er besnærende, men ikke reel.  Tiden er både for 

individerne  og  i  virksomhederne  blevet  befriet  for  fortidens  jernbur,  men  til  gengæld  underlagt  nye, 

topstyrede  kontrol-  og  overvågningsformer.  Fleksibilitetens  tidsorganisering  er  en  ny  magtforms 

tidsorganisering. Fleksibilitet skaber uoverskuelighed, men ikke frihed for begrænsninger.13

De nye strukturer og organisationsformer i det moderne får Sennett til at tale om samfundets risici, 

som påvirker det moderne menneske betydeligt. Sennett peger således på konsekvenserne af disse 

risici for det moderne menneskes selvopfattelse:

Konstant at være i risikozonen kan æde sig ind på et menneskes selvopfattelse. Der findes ikke nogen 

fortælling, som kan gøre regression til middelpunktet overflødig, man ”starter hele tiden forfra”.14

Forunderligt nok synes det fleksible menneske i den moderne arbejdskultur at være drevet af en 

varig trang til at løbe en risiko. Det har sin forklaring i, siger Sennett, at stilstand opfattes som et 

nederlag.

Men selve trangen til at løbe en risiko, uanset hvor usikkert eller farligt det måtte være, tyder på en mere 

kulturel motivation. […] Den moderne risikokultur er speciel derved, at selve det at forholde sig i ro ofte 

bliver  betragtet  som et  tegn på fiasko.  Stabilitet  virker  næsten som den levende død.  Destinationen 

betyder mindre end selve afrejsen. Umådelige sociale og økonomiske kræfter ligger bag denne insisteren 

på at flytte sig: opbruddet i institutioner og virksomheder, det fleksible produktionssystem – materielle 

12 Netværkssamfundet og dets opståen, bd. 1, s. 436.
13 Det fleksible menneske, s. 63.
14 Ibid. s. 91.
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realiteter, der selv er på vej i uvis retning. At blive siddende og holde lav profil er det samme som at lade 

sig lukke ude.15

Sennett  taler  altså  både om de farer,  der er  forbundet  med samfundet,  og disses betydning for 

selvopfattelsen, og viser desuden, at samfundets kultur selv er medvirkende til, at mennesket villigt 

lever  i  denne  risikokultur.  Samtidig  er  Sennett  opmærksom  på  fortællingens  betydning  for 

selvopfattelsen  (jf.  Det  fleksible  menneske s.  91),  og  kan  især  på  dette  væsentlige  område 

sammenlignes med Giddens. Sennett påpeger nemlig, at det moderne selv fragmenteres som følge 

af  de påvirkninger,  det  udsættes  for,  og  han  gør  forbindelsen  mellem selvets  tilblivelse  og det 

moderne samfund til et centralt omdrejningspunkt:

Et formbart selv – en collage af fragmenter, der uophørligt er under tilblivelse, konstant modtageligt for 

nye erfaringer  –  er  netop en psykologisk  betingelse,  som egner  sig  til  kortsigtede arbejdserfaringer, 

fleksible institutioner og konstante risici. Men man har ikke mange muligheder for at forstå en karrieres 

sammenbrud, hvis man mener, at hele livsfortællingen blot er en collage af stumper og stykker. Der bliver 

heller ikke rum til at dæmpe fiaskoens smerte og tyngde, hvis fiaskoen blot må betragtes som endnu en 

indtræffende hændelse.16

Her maler Sennett, i højere grad end Giddens som er mere nøgternt deskriptiv, et overvejende 

dystert billede af menneskets fremtid i det moderne samfund, fordi det ikke længere har mulighed 

for at skabe sammenhængende fortællinger om fremtiden. Kravet om fleksibilitet medfører døden 

for begreber som stabilitet og forudsigelighed. Hvordan skal det moderne menneske agere i dette 

samfund? Det er disse udfordringer, jeg skal vende tilbage til i afhandlingens anden halvdel.

Bech og risikosamfundet

Det vil være forkert ikke her at bemærke, at risikosamfundet som begreb er blevet introduceret af 

den  tyske  sociolog  Ulrich  Beck  i  1986.  Hans  analyse  af  moderniteten  og  det  postindustrielle 

samfund spiller en rolle, da mange af de farer og risici, som Beck påpeger i sin bog, også truer det 

moderne menneskes tilværelse i dag.17 

Det  moderne risikosamfund kendetegnes ved,  at  mange af  verdens  farer  ikke er  relateret  til 

lokale  miljøer,  men  er  blevet  til  generelle  trusler  mod  os  alle.  De  er,  som Beck  siger,  blevet 

demokratiske. Et forhold som Beck sætter på spidsen i denne formulering:

15 Ibid. s. 95.
16 Ibid. s. 150.
17 Beck står også i dag ved sin opfattelse af risikosamfundet, som han fx diskuterer i Samtaler med Ulrich Beck. 
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For nu at sætte det på en formel:  Nøden er hierarkisk, smoggen er demokratisk. Med udbredelsen af 

moderniseringens risici – trusler over for natur, sundhed, fødevarer osv. – relativeres de sociale forskelle 

og grænser.18

Med atomulykken i Tjernobyl som aktuelt eksempel peger Beck således på, at katastrofer af denne 

art ikke kender til landegrænser og ikke kan begrænses til dem, der opfinder dem eller de nationer, 

der anvender dem. Sammenholdt med verdens stigende kompleksitet medfører dette, siger Beck, at 

det ofte bliver omsonst at lede efter evt. skyldige, som kan stilles til ansvar. Mennesket er nødt til at 

leve sit liv i en verden, der præges af disse forskellige risici.

De epokale nøgleproblemer

Efter disse sociologiske og psykologiske indsigter hos Giddens, Sennett og Beck vil jeg inddrage 

den tyske professor i  pædagogik,  Wolfgang Klafki.  I  sin bog  Dannelsesteori  og didaktik – nye  

studier19 tager  han  fat  i  nogle  nøgleproblemer,  som han  betragter  som afgørende  trusler  mod 

menneskehedens og verdens  beståen,  hvorfor  han argumenterer  for  en  dannelsestænkning,  som 

forholder sig til dette perspektiv. På denne måde leverer Klafki en kontekstbeskrivelse, som jeg 

finder, er en væsentlig tilføjelse til Giddens og Sennett, og han konkretiserer de udfordringer, som 

Beck betegner i  Risikosamfundet. Dannelsestænkningen hos Klafki eksemplificerer nemlig et svar 

til  verdens  udfordringer,  som  kan  paralleliseres  til  kompetencebegrebet,  hvad  jeg  senere  skal 

redegøre for.

Klafki fremdrager nogle centrale problemstillinger, som er dominerende for vores tid, og derfor 

betegner han dem som tidstypiske nøgleproblemer. Dermed understreger han, at disse problemer er 

aktuelle for vores samtid og nærmeste fremtid; en anden epoke vil formodentlig være præget af 

andre nøgleproblemer. 

De epokale problemer, Klafki nævner, er som følger: fredsspørgsmålet, der handler om, hvordan 

mennesket skal forholde sig til faren ved verdens masseødelæggelsesvåben; miljøspørgsmålet, om 

bevarelsen af de naturlige ressourcer i verden; 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  en  refleksion  over  deres  anvendelse;  og  endelig  erfaringen  med 

18 Risikosamfundet, s. 50.
19 Bogen udkom første gang i 1985, men Klafki har siden bearbejdet værket. Jeg refererer i det følgende til Forlaget 
Klims udgave fra 2002.
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kærlighed/intersubjektivitet,  der  kommer  ind  på  spændingen  ml.  individets  ”krav  på  lykke, 

medmenneskeligt ansvar og anerkendelsen af et andet menneske.”20

Nøgleproblemerne  skal  relateres  til  Klafkis  overordnede  projekt,  nemlig  skabelsen  af  en 

didaktisk teori, som bl.a. inddrager nøgleproblemerne i tanken om en almen dannelse. Det er en 

tankegang, som er baseret på følgende grundtese (også citeret i indledningen):

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.21 

Det  fremgår  hermed,  at  Klafkis  almendannelse  er  handlingsorienteret.  Han  fokuserer  på,  at 

mennesket skal agere i verden og selv opnå indflydelse på de vanskeligheder, der hæmmer og truer 

det. Tilmed er perspektivet globalt, for Klafkis nøgleproblemer er ikke kun forankrede i menneskets 

forhold  lokalt  og  nationalt,  men  er  også  rettet  med  dets  globale  problemer  og  eksistens  i  vid 

forstand. Et spændingsfelt hvori 

[…] der er tale om tidstypiske strukturproblemer af overordnet samfundsmæssig, for det meste endog 

nationalt  uafhængig  eller  verdensomspændende,  betydning,  der  dog  samtidig  vedrører  hvert  enkelt 

menneske på central vis.22

Målet er, at mennesket reflekterer over og forholder sig til disse problemer på en ansvarlig måde, og 

dermed er det verden af i morgen, der har Klafkis interesse, den verden der skal overtages og bebos 

af  de kommende generationer.  Klafkis måske væsentligste didaktiske hensigt  rummer derfor en 

opdragelse  af  mennesket  til  at  tage  dette  ansvar  på  sig.  Jeg  skal  senere  sammenholde  dette 

perspektiv med tanken om verdensborgeren hos Peter Kemp.

Som middel  til  opnåelse  af  dette  mål  taler  Klafki  om udviklingen  af  nogle  grundlæggende 

holdninger og evner hos mennesket. En af disse evner er empati, som han definerer i det følgende:

Empati i betydningen evne til at kunne se en situation, et problem, en handling fra modpartens synsvinkel 

i  en  sag.  Det  betyder  endnu  engang  ikke,  at  man  skal  anerkende  enhver  vilkårlig  synsvinkel  som 

ligeværdig uden at efterprøve den; tværtimod gælder det om at sætte eller at holde processer i gang, der 

20 Dannelsesteori og didaktik, s. 78.
21 Ibid. s. 73.
22 Ibid. s. 78.
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argumentativt  skal  føre  frem til  en begrundet konsensus,  der  kan række ud over de indledningsvise 

uoverensstemmende synsvinkler.23

Når  jeg fremhæver  denne  bestemte  egenskab,  hænger  det  sammen med afhandlingens  tese om 

udviklingen  af  kompetencer.  Klafkis  indkredsning  af  nøgleproblemerne  er  en  del  af 

argumentationen  for  en  fremadrettet  kompetencetænkning,  og  en  af  de  kompetencer  denne 

afhandling vil analysere nærmere er netop en empatisk kompetence.

3. Kompetencebegrebet – afgrænsning og definition

Skolens rolle i samfundet og udviklingen af de fornødne kompetencer

Præmisserne for det enkelte individs tilværelsestolkning og identitetsskabelse har altså forandret 

sig, og disse nye vilkår udfordrer både mennesket og skolen. Som følge heraf må det være skolens 

opgave at udruste sine elever bedst muligt til den moderne tilværelse, og et forslag til løsningen af 

den opgave er kompetencetænkningen. 

Ræsonnementet bag dette er, at jeg tager udgangspunkt i, at det er skolens overordnede projekt at 

forberede  eleverne  til  at  tage  del  i  samfundet.  Det  er  ligeledes  det,  der  udtrykkes  i  loven  for 

folkeskolen, hvor det hedder om skolens formål, at:

Skolen forbereder eleverne til  medbestemmelse,  medansvar, rettigheder og pligter i  et  samfund med 

frihed og folkestyre.24

Når det er skolens opgave at forberede eleverne til at deltage ansvarligt i samfundet, må der være 

overensstemmelse  herimellem,  således  at  skolen  først  og  fremmest  må have  som sit  formål  at 

bidrage til, at eleverne opnår kompetence til at agere i modernitetens kompleksitet. At være en del 

af dette samfund kræver bl.a., som det sås, evnen til at reflektere over sin egen identitet og de valg, 

der er forbundet hermed, og skolen skal ikke bare være sig disse forhold bevidst,  men søge at 

kvalificere eleverne til bedst muligt at overskue og deltage i disse processer. Jeg opfatter således 

skolens opgave som et dannelsesprojekt på linie med Klafki,  men tager, som det følgende skal 

handle om, mit udgangspunkt i en fremadrettet kompetencetænkning.

23 Ibid. s. 81.
24 Folkeskolens formål, § 1, stk. 3.
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Ordet kompetence er dog langtfra et entydigt begreb. Det følgende vil derfor først beskæftige sig 

med en udredning af begrebets historik her til lands og dernæst med en nærmere redegørelse for 

DeSeCos kompetencedefinition, som er mit udgangspunkt for kompetencetænkningen.

Begrebet kompetence

Stefan Hermann har  i  samarbejde med Learning Lab Denmark i  2003 udarbejdet  rapporten  Et 

diagnostisk  landkort  over  kompetenceudvikling  og  læring,  som  giver  et  grundigt  (men  ikke 

fyldestgørende) indblik i kompetencebegrebets udvikling. I rapporten anskueliggøres det, at ordet 

kompetence er blevet brugt i  vidt  forskellige sammenhænge og i  Danmark over bare 20 år har 

adopteret flere nye betydninger. Hermann kommer imidlertid hverken ind på ordets etymologi eller 

historie uden for Danmark, selvom det er her, ordets rødder skal findes.

Etymologisk stammer ordet fra det latinske competere, der er sammensat af com (med, sammen 

med)  og  petere (søge,  stræbe  efter,  bede  om).  Den  Danske  Ordbog (DDS)  oversætter 

sammensætningen  competere med ’falde sammen, være i overensstemmelse med, være egnet’,25 

mens Politikens Etymologisk Ordbog supplerer med at bestemme adjektivet competent til ’træffes, 

svare til, være passende’.26 Ifølge DDS benyttes ordet kompetence således i dag om 1) at have en 

bemyndigelse/ beføjelse og 2) at være i besiddelse af kvalifikationer på et bestemt område.

Ordet bruges for første gang i nyere tid i sprogvidenskaben, hvor amerikanske Noam Chomsky i 

slutningen af 1950’erne anvender begrebet linguistic competence i forbindelse med lingvistiske og 

sprogteoretiske studier.27 Siden optræder  ordet  bl.a.  hos  antropologen Dell  Hymes i  1970’ernes 

begyndelse28 og  filosoffen  Jürgen  Habermas29,  der  begge  bruger  begrebet  kommunikativ  

kompetence.  I  teorierne  om  kommunikativ  og  lingvistisk  kompetence  og  debatten  herimellem 

opfattes kompetence hovedsageligt som lig med  evnen til at kunne noget bestemt. Evnen ses her 

som en af de forudsætninger, der indgår i grundlaget for menneskets kommunikative handlen (som 

fx at interagere socialt vha. sproget).

Først i løbet af 1980’erne vinder ordet kompetence indpas i Danmark. Det hænger især sammen 

med, at den daværende borgerlige regering moderniserer den offentlige sektor og uddelegerer flere 

offentlige  opgaver.  Ifølge  Hermann  forbindes  kompetence  på  dette  tidspunkt  med  at  have 

25 Den Danske Ordbog under opslaget ”kompetence” og ”kompetent”.
26 Politikens Etymologisk Ordbog under opslaget ”kompetence” og ”kompetent”.
27 I hhv. Syntactic Structures, 1957 og Aspects of the Theory of Syntax, 1965.
28 Se fx Hymes: ”On Communicative Competence”, 1972.
29 Begrebet er centralt i Habermas’ diskursteori, se: Teorien om den kommunikative handlen, 1981.
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kompetence i en juridisk betydning dvs. at have beslutningsmyndighed, beføjelse eller besidde en 

bestemt ret. Det svarer til den brug, der i DDS nævnes som den første.

Samtidig taler man om, at en bestemt uddannelse kan være kompetencegivende, og her anvender 

man ifølge Hermann ordet i  den anden betydning,  nemlig at  kompetence er lig nogle bestemte 

kvalifikationer.  Det  er  ligeledes  i  denne  betydning,  ordet  i  1990’erne  har  vundet  indpas  i 

erhvervslivet  som en del  af  begrebet  Human Ressource Management (HRM), hvor kompetence 

indgår i en virksomhedsøkonomisk tænkning.30

Ordet kompetence er dog ikke et managementbegreb opfundet af private virksomheder, for dels 

har ordet, som ovenstående viser, rødder langt tilbage i tiden, og dels bruges det sideløbende med 

HRM i andre betydninger. Således nævner Hermann pudsigt nok ikke, at ordet kompetence også 

indgår i begrebet handlingskompetence, som Hans Jørgen Kristensen introducerer i 1983.31 Jeg skal 

senere  give  en  grundigere  uddybning  af  begrebet  handlekompetence  og  Karsten  Schnacks 

videreudvikling heraf.

I dag associeres begrebet til en hel række fagområder, der bringer nye betydninger i spil. Såvel 

økonomiske  ideer  som  psykologiske  og  pædagogiske  aspekter  inddrages  i  de  betydninger 

kompetencebegrebet kan tilskrives fra starten af 1990’erne og frem, for, som Hermann siger, sker 

der en bevægelse væk fra en snæver instrumentel opfattelse af faglige kvalifikationer hen imod

de faktorer, der skaber innovation, fleksibilitet, ansvarlighed, samarbejdsevne og som ikke garanteres 

med eksamensbevis eller svendeprøve […] Arbejdskraften overgår fra at kunne bestemmes instrumentelt 

til at finde sin værdi i det menneskelige, i aspekter heraf som tidligere har været indtænkt i psykologiske, 

pædagogiske  og  sociologiske  vidensformer  og  kun  i  begrænset  omfang  har  været  indkapslet  i 

management- og ledelsesteori.32

I 1999 defineres begrebet hos Per Schultz Jørgensen som ”et kendetegn, der tilskrives et individ i 

en  omverdensrelation”33,  og  her  er  især  det  sidste  træk  væsentligt,  da  det  ligesom i  DeSeCos 

forståelse peger på, at kompetencer i modsætning til klassisk viden og kvalifikationer er afhængige 

af konteksten. Dette vil blive beskrevet nærmere i afsnittet om DeSeCo. 

Derudover  bruges  og  undersøges  kompetencebegrebet  i  Det  Nationale  Kompetenceregnskab 

under Undervisningsministeriet (etableret som projektenhed i 2001, hovedrapporten offentliggjort 

30 Et diagnostisk landkort over kompetenceudvikling og læring, s. 33.
31 Se fx Pædagogik – teori i praksis s. 37, hvor handlingskompetence defineres. 
32 Et diagnostisk landkort over kompetenceudvikling og læring, s. 33.
33 Ibid. s. 34.
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december 200534). Heri begrænses begrebet dog til at rette sig mod arbejdslivet og ikke de øvrige 

dele af den menneskelige tilværelse:

Kompetenceregnskabet har specielt  fokus på arbejdslivet. En meget stor del  af survey’ets spørgsmål 

angår derfor arbejdslivet, hvorfor der kun i begrænset omfang er analyseret på kompetencer hos ikke-

erhvervsaktive. 35

Hermann beskriver således, hvordan kompetencebegrebet har bevæget sig fra bl.a. at være en del 

af en snæver juridisk diskurs til i dag at bruges som et samlet begreb for noget, som rækker ud over 

at være oplyst, opdraget eller fagligt kvalificeret indenfor et begrænset og veldefineret område: 

Det  giver  ikke  længere  (samme)  mening  at  tale  om at  være  ud-lært  eller  ud-dannet.  Der  gives  og 

sanktioneres ikke længere et endemål, når vi tænker indenfor en kompetencehorisont. Der gives med 

andre ord næppe længere et pædagogisk, fagligt eller kulturelt defineret startpunkt A, hvorfra mennesker 

skal ledes frem til  et relativt veldefineret B, men derimod en fordring på livslang kompetenceudvikling 

gennem en læring, der er dybt integreret i personlige og indre kræfter.36

Denne tilgang er i samklang med den tilværelsestolkning, der sås hos Giddens, Sennett og Klafki. 

Det posttraditionelle samfund har heller ikke noget fast defineret endemål, som det drejer sig om at 

nå. Det er i stedet det enkelte menneskes egen opgave at definere det gode liv og imødekomme de 

udfordringer, der er forbundet hermed, og derfor synes kompetencebegrebet at blive relevant, fordi 

”kompetencer er rettet mod at løse problemer, der endnu ikke er defineret og ikke adækvat kan 

begribes med en faglighed”.37

DeSeCos tilgang

Det kompetencebegreb, jeg anvender i denne afhandling, er imidlertid DeSeCos, som blev defineret 

i  2003. DeSeCo står for  Defenition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual  

Foundations og er en arbejdsgruppe nedsat af OECD under ledelse af Dominique Simone Rychen 

og Laura Hersh Salganik. Til forskel fra flere af ovenstående opfattelser af kompetence, fx den 

tilgang der benyttes i Det Nationale Kompetenceregnskab, anvender DeSeCo en holistisk og mere 

bred  definition  af  ordet,  der  gør  kompetencebegrebet  mere  anvendeligt  for  en  overordnet 

tilværelsestolkning. Dette kommet til udtryk ved, at kompetencer både knyttes til individet og de 
34 Rapporten kan downloades på Undervisningsministeriets hjemmeside: http://pub.uvm.dk/2005/NKRrapport/
35 Ibid. s. 7.
36 Et diagnostisk landkort over kompetenceudvikling og læring, s. 39.
37 Ibid. s. 43.
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sociale  og  sociokulturelle  sammenhænge  mennesket  optræder  i:  individet  interagerer  med 

omgivelserne og producerer dermed de nødvendige intelligente handlingsmønstre. Det er derfor de 

udefrakommende  krav,  siger  DeSeCo,  der  motiverer  individet  til  at  udvikle  kompetencer,  og 

kompetencerne aktualiseres altid gennem handlinger. Kompetence bliver således lig med at kunne 

noget i en situation, og DeSeCos tilgang kan beskrives som værende funktionel:

A competence is defined as the ability to successfully meet complex demands in a particular context 

through  the  mobilization  of  psychosocial  prerequisites  […]  This  represents  a  demand-oriented  or 

functionel 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.38

De ydre rammer for kompetencer er altså konteksten og kravet til individet om at handle i en 

specifik  situation.  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.  DeSeCo  anskueliggør  disse  elementer  i 

nedenstående model:

Figur 1: DeSeCo: “The demand defines the internal structure of a competence”
Nøglekompetencer
38 Key Competencies for a Succesful Life and a Well-Functioning Society, s. 43.
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Som  sagt  beskriver  jeg  DeSeCos  definition  som  bred,  fordi  dennes  udgangspunkt  for 

kompetenceudviklingen er menneskets  hele tilværelse, og tilgangen ikke er begrænset til  kun at 

omhandle  fx  arbejdslivet.  DeSeCo  formulerer  da  også  nogle  såkaldte  nøglekompetencer  (Key 

Competencies),  som er  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 

og samfundets sammenhængskraft:

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

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

important for all individuals.39

Selvom det ikke her præciseres, hvad DeSeCo lægger i kriterier som  et succesfuldt liv og  et 

velfungerende samfund, 40 hænger DeSeCos kompetencebegreb altså sammen med tanken om det 

gode liv, som er et relativistisk og normativt begreb. At kompetencer netop kan ses som et adækvat 

værktøj for det enkelte menneske i det demokratiske samfund til selv eller sammen med andre at 

definere, hvori det gode liv består, er den vigtigste pointe i kompetencetænkningen, og det er denne 

erkendelse, der ligger til grund for min brug af kompetencebegrebet.

Klafki  taler  om  at  skærpe  elevernes  bevidsthed  overfor  den  globale  omverden,  og 

kompetencebegrebet føjer hertil en ekstra og vigtig dimension. Hvis skolens undervisning fokuserer 

på udviklingen af elevernes kompetencer, rustes de nemlig til aktivt at forholde sig til de givne 

problemstillinger tilværelsen indeholder,  for kompetencebegrebet bygger på et  dialogisk forhold 

mellem individ og omverden, hvor de udefrakommende krav fordrer individets handlende indsats 

og således rummer et væsentligt potentiale i forhold til det moderne samfund.

39 Ibid. s. 54.
40 Udtrykket ”a succesfull life and a well-functioning society” diskuteres andetsteds i bogen. DeSeCos hensigt er ikke at 
definere et bestemt liv eller samfund, men at udstikke en retning for fremtidig forskning:
”In closing, we make no claims either in this chapter or elsewhere that DeSeCo has developed or will develop a 
definitive description of either a succesfull individual life or a well-functioning society. The goal here has been more 
limited: to identify an essential path for future research and to provide a start by identifying relevant theories and 
models and proposing critical dimensions of a succesfull life and of a well-functioning society.” Ibid. s. 134.
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4. Handlekompetence og verdensborgerens genkomst

Handlekompetence og udfordringernes didaktik

Kompetencetænkningen knytter sig til begrebet handlekompetence som pædagogisk ideal, hvilket 

skal uddybes i det følgende.

Jeg definerer handlekompetence med udgangspunkt i Karsten Schnack.41 Han beskriver dette 

begreb  som  et  humanistisk  dannelsesideal,  hvis  overordnede  mål  er  at  forbinde  et 

handlingsperspektiv til menneskets selvstændige udvikling. Schnack skriver følgende:

Det er ikke lærerens eller pædagogens opgave at indpode en bestemt adfærd i eleverne. Det er ikke 

hovedopgaven at gøre eleverne til noget bestemt – andet end sig selv, dvs. mennesker. Således er det 

principielt heller ikke opgaven at ændre elevernes adfærd, men snarere at ændre hele perspektivet til et 

handlingsperspektiv.42

Opfattelsen  af  mennesket  bygger  altså  på  en  antagelse  om,  at  mennesket  skal  ses  som  et 

selvstændigt og frit subjekt, som vha. handlekompetence bliver i stand til at deltage i et demokratisk 

samfund og udvise myndighed og autonomi. Handlekompetence indeholder dermed et opgør med et 

behavioristisk menneskesyn, som hviler på en determineret opfattelse af mennesket: 

En pædagogisk teori og refleksion, hvori handlekompetence indgår som dannelsesideal, må være en 

kritisk  pædagogik.  Modstillingen  til  en  tænkning  ud  fra  adfærdsmodifikation  rummer  tydeligvis 

ideologikritiske konsekvenser, og idealerne om myndighed, dannelse og demokrati er i sig selv kritiske 

begreber i forhold til eksisterende undertrykkelse.43

Derudover understreges det kritiske element i handlekompetence: at være kritisk betyder i denne 

forståelse, at man ikke opfatter verden naivt-realistisk, som den fremstår, men søger at afdække de 

årsager og sammenhænge, der ligger bag dens umiddelbare fremtræden.44 Eksempler på sådanne 

sammenhænge kan være de skjulte magtstrukturer,  Sennett  påpeger i  den moderne fleksibilitets 

former. 

41 Det følgende afsnit tager afsæt i: ”Dannelsens indhold som didaktikkens emne” i: Didaktik på kryds og tværs 
(Schnack 2004); Pædagogiske teorier, 3. udgave (Schnack 1998) og opslaget under didaktik i Pædagogisk opslagsbog 
(Mychinsky og Schnack 2001).
42 Pædagogiske teorier, s. 19.
43 Ibid. s. 23.
44 På dette område ligger handlekompetence i forlængelse af den kritiske teori Frankfurterskolen i Tyskland stod for, og 
som Schnack refererer til i det følgende: ”Nogle af hovedpersonerne i den pædagogiske dannelsesdiskussion af kritisk 
teoretisk art har været Hermann Giesecke, Klaus Mollenhauer, Oskar Negt, Thomas Ziehe og Wolfgang Klafki”, ibid. s. 
16-17.
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Det kritiske perspektiv kan af denne grund være et vigtigt beredskab for menneskets færden i det 

moderne samfund, idet det er af stor betydning at udvikle en reflekterende og kritisk stillingtagen 

sammen med kompetencebegrebet, så individet opnår de bedste forudsætninger for at forholde sig 

til både de nære og de fjerne problemer, som verden i dag står i.

Schnack  har  i  sin  forskning  videreført  forestillingen  om  disse  udfordringer  og 

handlekompetencen i udviklingen af det, han kalder udfordringernes didaktik. Hovedtanken heri er, 

at tilværelsens aktuelle udfordringer må medtænkes som et indhold i et demokratisk dannelsesideal:

Jeg har  igennem længere tid kaldt  en sådan didaktik for udfordringernes didaktik.  Den må ud fra et 

demokratisk,  politisk dannelsesideal  styre efter  at  give deltagerne muligheder for  at  videreudvikle og 

kvalificere  deres  handlekompetence  i  forhold  til  at  være  aktive  deltagere  i  demokratiske  processer 

angående de udfordringer, vi samfundsmæssigt og i forskellige fællesskaber står overfor.45

Handlekompetencen ses altså som et nødvendigt instrument i udviklingen af frie demokratiske 

borgere,  og  dette  overordnede  begreb  korresponderer  derfor  med de  centrale  indsigter,  jeg  har 

fremhævet både ved kompetencetænkningen og beskrivelsen af det moderne samfund: 

1) Kompetencerne  er  ikke  defineret  i  forbindelse  med  et  bestemt  mål,  men  udvikles  som 

handlinger  i  kontekstbestemte  situationer.  I  handlekompetencen  betones  handlings-

perspektivet ligeledes, hvorfor det kan siges at udgøre overbegrebet til de enkelte specifikke 

kompetencer.

2) Moderniteten  er  kendetegnet  ved  kompleksitet,  uigennemskuelighed  og  tvivl. 

Handlekompetence er en måde at forholde sig til modernitetens udfordringer på, fordi målet 

er det myndige og ansvarlige menneske, der via refleksion og kritisk bevidsthed kan agere 

selvstændigt i denne tilværelse.

Imidlertid  må  både  handlekompetencen  og  udfordringernes  didaktik  ses  i  lyset  af  begrebet 

verdensborgeren som et globalt forankret ideal.

Verdensborgeren

Filosoffen Peter Kemp har genoptaget ideen om verdensborgeren, og ser den i sin bog af samme 

navn som et pædagogisk ideal. Jeg finder det relevant at inddrage begrebet, fordi Kemp identificerer 

nogle problemstillinger mellem det nationale og det globale perspektiv, som understøtter relevansen 

45 ”Dannelsens indhold som didaktikkens emne”, s. 17.
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af Klafkis almendannelse. Ideen om verdensborgeren er således en aktiv stillingtagen til de globale 

udfordringer moderniteten byder på. 

Kemp reaktualiserer idealet  om mennesket som en verdensborger. Det er  en klassisk ide, og 

Kemp mener, der er behov for at genopdage og udvikle denne tanke, netop pga. vor tids mange 

problemstillinger,  som  rækker  ud  over  det  nationale  perspektiv.  Kemp  taler  for  at  styrke  en 

international  verdensorden,  der  har  det  fælles  bedste  for  mennesket  og  en  kollektiv  løsning  af 

verdens store problemer som sit  omdrejningspunkt.  Kemp ser i  lighed med Bech og Klafki,  at 

tilværelsens udfordringer betyder en overskridelse af nationstankegangen. Kemp og Klafki taler da 

også næsten med samme stemme i følgende citater:

Kemp:
Aldrig har der været mere brug for international tænkning. For aldrig har der været så megen krig og 

elendighed i verden som i vor tid.46

Klafki:
Det almene, der angår os alle, kan i dag ikke længere defineres indenfor en national horisont, ja, kan end 

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

verden.47

Ideen om verdensborgeren medfører dog ikke, at vi skal ophæve nationalstaterne, indskærper 

Kemp. Tværtimod kan en styrkelse af en national kultur- og historiebevidsthed udmærket trives side 

om side med tanken om den globale verdensborger. Der er nemlig en sammenhæng herimellem: at 

være bevidst om sine egne kulturelle rødder og værdier, udsprunget af og forbundet med et bestemt 

land, styrker ens identitet, og jo tydeligere og stærkere denne fornemmes som et fundament for ens 

virke og handlinger, hævder Kemp, jo mindre vil mennesket frygte mødet med fremmede kulturer 

og folkeslag, og således 

er der intet foruroligende i at se ens egen nationale historie som en del af verdenshistorien, og der er 

ingen uløselig strid mellem den nationale borger og den globale verdensborger.48

Så hvad er denne verdensborger? Hvor kommer tanken fra, og hvad er verdensborgerens opgave i 

dag?

46 ”Verden er mit hjem”, kronik i Politiken 28. april 2005.
47 Dannelsesteori og didaktik, s. 70.
48 Verdensborgeren som pædagogisk ideal, s. 18.
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Globus terraqueus – det globale fællesskab

Kemp definerer samtidens globale verdensborger således:

Verdensborgeren betyder i vor tid det menneske, der tager nutidens store brændende globale problemer 

op for at bidrage til løsninger, der kan være til gavn for hele menneskeheden.49

Han viser herefter, at ideen om verdensborgeren kan føres tilbage til den græske filosof Diogenes 

fra Sinope (412 – 323 f. Kr.), der opfattede sig selv som kosmopolit. Kosmopolitten så sig selv som 

en lille del af et større hele (det græske kosmos referer både til verdensaltet så vel som til statens 

sociale orden), og at være borger (polites) ville i oldtidens Grækenland sige, at man var en del af 

bystaten. Den bystat som Aristoteles karakteriserede som ”et fællesskab af frie mennesker”.50

Verdensborgeren videreføres i antikken af Cicero (106 – 43 f. Kr.), der ser verdensborgeren som 

et individ, der indgår i et ”fællesskab af mennesker”, hvorefter begrebet under påvirkning af Paulus 

og  kristendommens udbredelse  som verdensreligion  langsomt  transformeres  til  en  mere  kristen 

verdensborgertanke.  Kristendommen  medfører  således  et  anderledes  verdenssyn,  hvor 

skabelsestanken afløser den kosmostanke, der var det centrale i antikkens verdensborgerbegreb.

I 1600-tallet opstår med hollænderen Hugo Grotius (1583 – 1646) ideen om en folkeret, der 

søger at forhindre krige og de deraf følgende grusomheder mellem de mange nye stater i Europa, og 

i  oplysningstiden  vender  verdensborgerbegrebet  så  tilbage  med  fornyet  styrke  hos  filosoffen 

Immanuel Kant (1724 – 1804). Kant udforsker ligeledes folkerettens og demokratiets principper, og 

han føjer til dette en  verdensborgerret som en overbygning til folkeretten: Verdensborgerretten er 

ideen om et fredeligt fællesskab alle folk imellem, hvilket Kant anså som naturligt, da, som Kemp 

skriver, ”vi alle befinder os på samme jordkugle, globus terragueus, og har et oprindeligt fællesskab 

om jorden, vi lever på, eller havene vi sejler på.”51

Kant formulerer, fremhæver Kemp, hermed en vigtig forløber for den globale verdensborger, og 

han bidrager til det verdensborgerbegreb, der er af afgørende vigtighed i det 21. århundrede. Med 

reference til Klafkis epokale nøgleproblemer finder Kemp nemlig, hvorledes det er helt nødvendigt, 

at  danske  dannelses-  og  uddannelsesinstitutioner  sætter  sig  som overordnet  pædagogisk  mål  at 

opdrage til en verdensborgerbevidsthed. 

49 Ibid. s. 15.
50 Ibid. s. 116.
51 Ibid. s. 151.
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Det, som verden i dag mangler, og som Kemp efterlyser, er en ”respekt for forskelle og mod til 

dialog mellem kulturer i et fælles verdensborgerligt liv.”52 Nok kan ideen om verdensborgeren ligne 

et luftigt ideal, men det er samtidig en forestilling om et politisk fællesskab, vi må tilstræbe, hvis 

målet er at undgå, at de enkelte nationer lukker sig om sig selv, og mennesket aldrig opnår det 

udsyn og den horisont, der er en forudsætning for at forholde sig til og tage et medansvar for de 

farer og risici, der udgør en konkret trussel mod vores verden i dag. Peter Kemp er således både 

naiv og visionær på én gang, men kvaliteten ved verdensborgeren som pædagogisk ideal ligger i, at 

det føjer sig til Klafkis almendannelse med et supplerende perspektiv, og det forhindrer ved sin 

insisteren  på  et  globalt  samvirke,  at  handlekompetencen  begrænses  til  et  snævert  nationalt 

perspektiv. Men bevidstheden om verdensborgeren kan ikke blindt overtages af nogen elev i skolen, 

den må aktivt vælges:

Det betyder, at eleven først bliver verdensborger, når ideen om verdensborgerskab ikke blot overtages fra 

kulturhistorien, men tilegnes som nøglebegreb for handling i vor tids globale dimensioner. Vor tids gode 

elev har globalt samfundssind og er samtidig fri til kritik af staten, når staten svigter som opdrager, fordi 

han/hun er mere end et statsindivid.53

I  en  modernitet  præget  af  individets  selvdannelse  er  verdensborgerbegrebet  en  moralsk 

overbygning, der indføjer sig i den didaktiske tænkning, denne afhandling hidtil har beskrevet med 

kompetencetænkningen  og  udfordringernes  didaktik.  Verdensborgeren  forholder  sig  til  verdens 

aktuelle problemer, men på en måde, der undgår at diktere det gode liv. Hvad der kvalificerer det 

gode liv for det enkelte menneske og for det demokratiske samfund som helhed, er således stadig et 

åbent spørgsmål.

5. Fiktionens særlige rolle og refleksive potentiale

Selvfordoblingens fordobling

Jeg vil nu gå fra kompetencetænkningen og diskussionen om skolens formål til at redegøre for et 

specifikt fænomen i forbindelse med litteratur og fiktion; det drejer sig om forbindelsen mellem 

refleksion og det fiktive univers. Professor Klaus P. Mortensen har i en årrække beskæftiget sig med 

dette  forhold og har fremhævet  den fiktive litteratur  som en særlig  refleksionsform. Det  bliver 
52 Ibid. s. 273.
53 Ibid. s. 275.
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derfor relevant for denne afhandling at sammenholde dette fænomen med Giddens’ beskrivelse af 

det refleksivt moderne. I det følgende begynder jeg med en redegørelse for det, Mortensen beskriver 

som menneskets selvfordoblende fordobling i det moderne, for derefter at redegøre for begrebet den 

litterære fordobling.

Mortensen bruger i lighed med denne afhandling Giddens som udgangspunkt for en beskrivelse 

af det moderne menneske, og han betegner menneskets iboende evne til at reflektere over sig selv 

som en selvfordobling. Han beskriver hvorledes mennesket siden renæssancen i stigende grad er 

blevet bevidst som sin egen tilstedeværelse og handlinger i tilværelsen: 

Der er […] tale om en selvfordoblende adfærd, som hverdagsmennesket udviser, og som har sin grund i 

menneskets evne og tilbøjelighed til at træde i forhold ikke bare til sig selv, men også til sin egen tænken 

over sig selv.54

Det  nye  er,  at  man  i  det  moderne  forholder  sig  til  denne  selvfordobling  dvs.  fordobler 

selvfordoblingen. Mortensen skriver, at ”selvfordoblingens fordobling bliver en generel formel for 

menneskelig adfærd ”55 i det moderne samfund. Mennesket reflekterer over og tager stilling til sig 

selv, som det tilsvarende sås beskrevet hos Giddens, fx ved valget af livsstil. 

Den selvfordoblende fordobling knytter sig til det hverdagslige og det almene og betegner en 

adfærd, som ikke (nødvendigvis) er intellektuelt betinget, men snarere er en naturlig og spontan 

opførsel for individet i det senmoderne. Individet udfører en refleksion, når det fx forholder sig 

overvejende til livsstile og rutiner (vil jeg være denne person? Vil jeg underlægge mig de og de 

tilhørende  krav  til  tøj,  bolig,  fritid  og  social  status,  som passer  til  livsstilen,  eller  vælger  jeg 

anderledes?). Giddens beskriver denne praksis:

Livsstil  er  rutiniseret  praksis,  hvor  rutinerne  er  inkorporeret  i  tøjvaner,  spisevaner,  handlemåder  og 

foretrukne  mødesteder.  Men  de  rutiner,  der  følger,  er  refleksivt  åbne  for  forandring  i  lyset  af 

selvidentitetens mobile karakter. Alle de små beslutninger en person træffer i løbet af en dag – hvad man 

skal tage på, hvad man skal spise, hvordan man skal gebærde sig på arbejde, hvem man skal mødes 

med senere på dagen – bidrager til  sådanne rutiner. Disse (og større og mere eksistentielle) valg er 

beslutninger, der ikke alene drejer sig om, hvordan man handler, men også hvem man vil være. Jo mere 

post-traditionelt et miljø individet bevæger sig i, desto mere vil livsstilen vedrøre selve identitetens kerne, 

dens skabelse og genskabelse.56

54 Spejlinger. Litteratur og refleksion, s. 7.
55 ”Litteratur, dannelse, selvfordobling”, s. 154.
56 Modernitet og selvidentitet, s. 100f.
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At stå i disse valg og reagere på dem er en situation, som adskiller sig fra forrige generationers 

tilværelser, hvor man ikke i samme grad overvejede sit valg af livsstil (ligesom man heller ikke 

besad  den  samme  frihed  og  de  samme  muligheder,  som  kendetegner  det  moderne  samfund). 

Dengang var det tilstrækkeligt at forholde sig til, om man udfyldte sin plads godt nok. 

Den litterære fordobling

Mortensen beskriver herefter begrebet den litterære fordobling, som er et centralt fænomen ved det 

fiktive.  I  fiktionen  og  kunsten  foregår  der  nemlig  en  refleksion  over  de  hverdagslige  forhold, 

hævder  Mortensen,  og  dermed  bliver  disse  udtryksformer  en  refleksion  over  menneskets 

selvfordoblende adfærd, altså en refleksion over refleksionen:

Udgangspunktet  for  den videre argumentation er  da en påstand om, at  der  i  kunsten foregår  en art 

fordobling af  den  hverdagslige fordobling.  De litterære grundformer,  hvoraf  et  par  af  de  vigtigste  er 

fortællingen og billedet (metaforen), er altså udtryk for en refleksion over den spontane menneskelige, 

selvfordoblende adfærd.57

Der er tale om, at den selvfordoblende fordobling kvalificeres i kunsten, for der kan fænomenet 

udstilles bl.a. på en sofistikeret og abstrakt måde, som Mortensen skriver, og det medvirker til, at vi 

som mennesker kan få øje på os selv og vores egen selvfordoblende adfærd. Fiktion og kunst er en 

grundigere og mere dybdegående måde at forholde sig til fænomenet på. I kunsten kan man fx 

gennemspille og gennemleve hele livsforløb (som i  J.P.  Jacobsens  Fru Marie Grubbe eller  Jan 

Kjærstads store trilogi om Jonas Wergeland, Forføreren, Erobreren og Opdageren), uden at det har 

konsekvenser  i  den  reale  virkelighed.  Det  refleksive  ved  moderniteten  –  selvfordoblingens 

fordobling – kan bearbejdes og kvalificeres ved, at den holdes frem og iagttages, dissekeres og 

fortolkes til værdi for menneskets oplevelse og forståelse af sig selv i det moderne.

Mortensen taler om de litterære grundformer og peger bl.a. på det narrative som et grundelement 

i menneskets fortolkning af sig selv. Han skriver videre:

I de senere år har den teori da også vundet stigende tilslutning i en række humanvidenskaber, at en af de 

vigtigste måder, hvorpå mennesket bevidsthedsmæssigt strukturerer sine erfaringer, og sin viden om sig 

selv og den verden det lever i, er fortællingen, narrationen.58

57 Spejlinger. Litteratur og refleksion. s. 10.
58 Ibid. s. 10.
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Det  stemmer  overens  med  de  forhold,  Giddens  pegede  på,  da  han  beskrev,  hvorledes  selvets 

identitetsdannelse  er  lig  med  at  holde  en  særlig  fortælling  i  gang.  Menneskets  fortællinger  og 

historier hænger følgelig sammen med dets muligheder for at organisere, kategorisere og prøve at 

forstå sit eget liv ved at komme på afstand af det, og dermed bliver det narrative koblet sammen 

med evnen til at reflektere. Det narrative synes ligeledes vigtigt på et overordnet og kollektivt plan 

for mennesket, fordi fortællingerne om os selv og hinanden er et uundværligt redskab til at ordne og 

forstå de sociale interaktioner, mennesker hele tiden indgår i. Således spiller fortællingen både en 

rolle for kulturen og individet: Menneskets fortællinger er reflekterende og fortolkende, uden at de 

af den grund ophæves til fjerne og analytiske abstraktioner, hvilket Mortensen understreger:

I  den  forbindelse  er  det  vigtigt  at  gentage,  at  det  refleksive  ved  den  litterære  fiktion  ikke  beror  på 

refleksion som abstrakt tænkning, men refleksion som en form for distancering til virkeligheden i den 

kunstneriske fantasi, der gør det muligt at forholde sig fortolkende til den og samtidigt umuligt at tænke 

den væk.59

Opsummerende er der altså to refleksionsniveauer i spil i det moderne:

a. En  adfærd  der  kan  betegnes  som  menneskets  selvfordoblende  fordobling.  Det  er  en 

refleksion  over  hverdagslignende  forhold,  fx  rutiner  og  livsstil,  samt  selvets  løbende 

dannelsesproces. Denne selvfordobling er generel og spontan og organiseres bl.a. narrativt.

b. Den litterære fordobling som er en refleksion over menneskets selvfordoblende adfærd. Den 

optræder bl.a. i litteratur, film og kunst. Den inkluderer de litterære grundformer og er en 

bevidst refleksionsform.

Mortensen afgrænser således den litterære fordobling som en selvstændig refleksionsform. Samtidig 

taler han på én og samme tid om kunst og litteratur, metafor og fortælling, hvilket giver et flertydigt 

og upræcist billede af fænomenet, og dermed bliver det vanskeligt at afgrænse, hvad det er, der skal 

undersøges  i  denne  afhandling.  Derfor  må  det  være  påkrævet  med  en  nærmere  definition  af 

afhandlingens brug af  begrebet  fiktion,  inden jeg kan gå videre  i  redegørelsen for  den særlige 

refleksionsform, der viser sig heri. 

59 ”Litteratur, dannelse, selvfordobling”, s. 165.
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Afhandlingens brug af betegnelserne litteratur og fiktion

Til  trods  for  ovenstående  sprogbrug  benytter  Mortensen  begrebet  fiktion  i  en  relativ  snæver 

forstand, nemlig som betegnelse for tydeligt litterære og æstetiske produkter. Sådanne produkter 

bygger på en særlig virkelighedsreference, og derved tilbyder de læseren/beskueren et enestående 

rum for refleksion. Som Mortensen skriver:

Den litterære fiktion er ikke en alternativ virkelighed, for den ved om sig selv, at den ikke er identisk med 

det, som man nu engang forstår ved håndgribelig virkelighed i en kultur på et givet historisk tidspunkt. 

Men fiktionen  er  heller  ikke  uvirkelighed  i  betydningen  noget  irrealt  […]  eller  en  illusion,  skønt  den 

betjener sig at illusionsvirkninger.60

Der synes at være det paradoks indbygget i det fiktive og dets forhold til virkeligheden, at fiktionen 

både stiller sig udenfor menneskets reale virkelighed samtidig med, at den angår virkelighedens 

mennesker og den reale virkelighed. Det sidste udtrykker Mortensen på denne måde:

Således betragtet vedrører litterær fiktion altid menneskers måder at forholde sig til virkeligheden på. 61

Som det fremgår, bestemmer Mortensen ikke fiktion ud fra en gængs virkelig/uvirkelig-dikotomi, 

men beskriver nærmere den litterære fiktion som en art bevidsthedsposition, der i kraft af denne 

komplekse egenskab er i stand til at sætte læseren/beskueren i et refleksivt forhold til den reale 

virkelighed. Det er en afgrænsning, der underbygges af den tyske receptionsforsker Wolfgang Iser. 

Hos ham ses det ligeledes, at det netop er dette træk, der konstituerer fiktionens særlige karakter:

Den [litterære tekst] afskiller sig på den ene side fra andre tekstformer ved, at den hverken taler om eller 

frembringer reale objekter, og den adskiller sig på den anden side fra læserens reale erfaringer ved at 

tilbyde  holdningsmuligheder  og  åbne  for  perspektiver,  hvori  en  verden,  som vi  kender  gennem vor 

erfaring, fremtræder i ændret skikkelse.62

Hidtil  har jeg både brugt betegnelserne den litterære og den fiktive fordobling samt talt  om 

modtageren som en læser/beskuer. Dette skyldes primært terminologien i citaterne hos Mortensen 

og Iser, som begge tager deres udgangspunkter i litterære tekster (og for Mortensens vedkommende 

kunstværker). Jeg vil nu fremover definere denne afhandlings objekt til at være fiktionens særlige 

60 Spejlinger. Litteratur og refleksion, s. 13.
61 Ibid. s. 13.
62 Værk og læser, s. 108.
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karakter. Således ser jeg bort fra det specifikt litterære, eller rettere, jeg udvider definitionen til også 

at omfatte andre fiktive genrer som film, (fiktive) tv-serier, tegneserier og drama. 

Ved at lægge et bredt fiktionsbegreb til grund for afhandlingen frem for en mere traditionel og 

snæver opfattelse af det litterære, tager jeg således højde for, at mennesket i dag møder det fiktive i 

mange forskellige former. Formålet er ikke at desavouere litteraturen, men at sidestille den med og 

inkludere de andre medier og udtryksformer, der i dag, i skolen som i samfundet, udgør rammen for 

menneskets møde med det fiktive.63 Begrebet fiktion tænkes således bredt i denne afhandling, og 

når betegnelser som ”den litterære fiktion” og ”tekstlæsning” alligevel dukker op i det følgende, 

skyldes det  alene,  at  fx Mortensen hovedsageligt  belyser fordoblingen i  fiktionen vha.  litterære 

eksempler. Samtidig følger det af ovenstående, at det ikke længere er fyldestgørende at tale om en 

læser eller beskuer som den instans, fiktionen retter sig mod. Jeg vil derfor fremover referere til 

modtageren.

I det følgende anvender jeg således begreberne: fiktion og det fiktive (i stedet for litteratur og det 

litterære), tekst (men forstået som et udvidet tekstbegreb, der dækker over flere medier end bogen), 

modtager (i stedet for læseren eller beskueren) og fordoblingen i det fiktive (i stedet for den litterære 

fordobling).

Forståelseskrisen

Fiktionens potentiale er muligheden for udviklingen af en refleksiv bevidsthed hos modtageren, 

men som bekendt er det ikke al fiktion, det er lige nemt at lade sig opsluge af. Den manglende 

forståelse,  der  fx  kan gøre sig  gældende i  elevens  umiddelbare møde med en fremmed tekst  i 

skolen, kan ifølge Mortensen beskrives som en forståelseskrise:

Kernen i tekstlæsningen og i den pædagogik, der knytter sig til den, kunne derfor være forståelseskrisen. 

For  præcis  dér,  hvor  de  ikke  fungerer,  bliver  forståelsesmekanismerne  synlige.  Krisen  optræder  i 

princippet alle de steder, hvor læseren på egen hånd eller i klasseværelsets fortolkningsrum frustreres i 

sin forståelse.64

Mortensen  opfatter  forståelse  som en  fremadskridende  handling,  hvori  modtagerens  forskellige 

tolkninger af teksten hele tiden må revideres på grundlag af nye informationer i teksten:

63 Der er flere eksempler på, at det fiktive opfattes bredt som i afhandlingen. Fx hos semiotikeren Umberto Eco der 
adskillige gange har formidlet analyser af både tv-serier, film og drama sideløbende med studier af højlitterære 
klassikere som Ulysses og Den Guddommelige Komedie eller i undervisningsvejledningen for grundskolens danskfag, 
hvor det indskærpes, at fiktionen har flere udtryksformer end den litterære. Se: Fælles Mål – faghæfte 1 – dansk, s. 100.
64 ”Dannelse på dansk”, s. 52 f.
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Forståelse er aldrig definitiv, men processuel, fremad- og bagudrettet, fuld af selvjusteringer, svipsere og 

svinkeærinder.  Den udfolder  sig  i  en kompleks,  gentagen rytme af  forståelsesudkast,  revision og ny 

forståelse.65

Forståelseskrisen  er  således  et  udtryk  for  den  frustration,  modtageren  oplever,  når  mødet  med 

fiktionen fører til uenighed, desorientering, blokeringer o. lign.

Mortensens opfattelse af forståelsesmekanismerne er i vid udstrækning lig den måde, hvorpå 

både Wolfgang Iser og Umberto Eco betragter forståelsen. Jeg inddrager disses litteraturteoretiske 

overvejelser  her,  da  begge  som  fremtrædende  forskere  især  indenfor  receptionsæstetikken  har 

bidraget til at belyse forholdet mellem tekst og modtager samt den hermeneutiske proces.66 

Fælles for de tre er referencen til den hermeneutiske cirkels struktur, der beskriver, hvorledes 

forståelse bliver til som et kontinuerligt forhold mellem del og helhed. Eksempelvis beskriver Eco, 

hvorledes fortolkningen hos modtageren hele tiden korrigeres af teksten:

any interpretation given of a certain portion of a text can be accepted if it  is confirmed, and must be 

rejected if it is challenged, by another portion of the same text.67

 

Også Iser beskriver denne proces: 

Each sentence correlate contains what one might call a hollow section, which looks forward to the next 

correlate, and a retrospective section, which answers the expectations of the preceding sentence (now 

part of the remembered background).68

Forståelseskrisen er følgelig en del af læseprocessen og dermed en del af selve fortolkningens 

natur (selvom krisen ganske vist kan være både stor og lille). Undervisningen i fiktion i skolen må 

derfor  dreje  sig  om at  overvinde forståelseskriserne,  så  modtageren for  det  første  ikke opgiver 

læsningen, men bliver i stand til  at læse videre, og dernæst etablerer en ny forståelse og bliver 

klogere. Mortensen pointerer således at ved at beskæftige sig eksplicit med dette forhold som et 

didaktisk udgangspunkt, kan undervisningen udvikle en hermeneutisk kompetence hos eleverne:

65 Ibid. s. 51.
66 Receptionsæstetikken har rod i den tyske receptionsforskning og Konstanz-skolen i begyndelsen af 1970’erne og er 
én blandt flere læserorienterede teorier. De amerikanske reader-response-teorier og den franske teoretiker Roland 
Barthes er ligeledes eksempler herpå. Fælles for disse er deres udgangspunkt i læseren.
67 The Limits of Interpretation, s. 149.
68 The Act of Reading, s. 112.
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arbejdet med at forstå teksterne må samtidig sigte mod dannelsen af en reflekteret (læse)praksis hos 

eleverne. Altså en hermeneutisk kompetence, som også indebærer en bevidsthed om selve den måde, 

hvorpå forståelse foregår eller kan foregå hos dem selv og hos andre.69

En sådan undervisning vil have som sit mål at ”bidrage til at kvalificere elevernes evner til bevidst 

at overskride sig selv i forståelsesprocessen”70, og udviklingen af denne reflekterende praksis vil, 

hvad enten den knytter sig til læsning eller forståelse i det hele taget, give eleverne et redskab til en 

reflekteret fortolkningspraksis.

Hvad  dette  er  præcist,  og  hvordan  en  sådan  kompetence  kan  appliceres  i  håndgribelige 

situationer, kommer Mortensen ikke nærmere ind på, så vidt jeg har kunnet se. Jeg vil derfor vende 

tilbage for at undersøge dette fænomen i den konkrete analyse af kompetencerne.

69 ”Dannelse på dansk”, s. 52.
70 Ibid. s. 52.
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Anden del

6. Kompetencer konkret og operationelt – et fænomenologisk studie af praksis

Analysens formål og tilgang

I det følgende vil jeg gå nærmere ind i de specifikke kompetencer og undersøge, hvor og hvordan 

de kommer til udtryk. Formålet med dette er at efterprøve min hypotese om kompetencerne. Det er 

derfor  hensigten  at  undersøge  om  de  enkelte  kompetencers  egenskaber  og  karakteristika  kan 

beskrives, samt, under betingelse af dette, at afdække hvorledes de konkret opstår og udvikles hos 

individet. For at nå frem til dette er målet først at registrere og analysere kompetencerne, og til dette 

formål inddrager jeg eksempler fra de sociologiske og pædagogiske redegørelser for udfordringerne 

i det moderne samfund, der blev beskrevet i afhandlingens første del. Jeg vælger at gøre dette, fordi 

kompetence  ses  i  forhold  til  de  konkrete  krav  mennesket  møder  i  samfundet,  og  netop  disse 

teoretikere redegør, som det ses i det mere overordnede afsnit om moderniteten, for mange af disse 

forhold  og  deres  kompleksitet.  I  den  efterfølgende  del  (kap.  7)  undersøges  forholdet  mellem 

kompetencer og fiktion nærmere.

Min analysemetode er fænomenologisk, og inden jeg beskriver metoden nærmere, vil jeg kort 

redegøre for denne fænomenologiske tilgang. Fænomenologien er læren om det, der viser sig, og er 

en  filosofisk  retning  med  udgangspunkt  i  Edmund  Husserl  (1859–1938).  Fænomenologien 

koncentrerer sig  om forholdet  mellem menneskets  erkendelse og omverden,  hvilket  vil  sige,  at 

menneskets  umiddelbare  sansninger  og  oplevelser  opfattes  som udgangspunkt  for  de  konkrete 

forestillingsverdener,  mennesket  gør  sig.  Det  er  således  fænomenologiens  grundantagelse,  at 

mennesket altid skaber - eller forsøger at skabe - indre billeder og fortolkninger med afsæt i de 

fænomener, der omgiver det. Det betyder, at fænomenologien betoner et første-persons perspektiv 

på verden, idet menneskets subjektive perception altid ligger til grund for virkelighedsopfattelsen, 

og tillige at den ser det i sammenhæng med menneskets omverden. Dan Zahavi beskriver dette med 

den franske fænomenolog Merleau-Pontys ord:

Subjektiviteten må nødvendigvis tænkes som kropsligt indlejret i en social kontekst. Verden er uadskillelig 

fra  såvel  subjektiviteten som intersubjektiviteten,  og den fænomenologiske opgave består  netop i  at 

tænke verden, subjektet og intersubjektiviteten i deres rette sammenhæng.71

71 ”Fænomenologi” i: Humanistisk videnskabsteori, s. 125.
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Fænomenologien forsøger at fremstille de faktiske forhold i verden, og vil undgå at ”fortabe sig i 

spekulationer  og  teoretiske  konstruktioner”72.  Den  fænomenologiske  tilgang  forsøger  altså  at 

forholde sig så deskriptivt og nøgternt som muligt til undersøgelsens objekt, og når jeg anvender 

denne  tilgang  i  afhandlingen,  er  det  fordi,  analysens  mål  er  at  fremdrage  en  række  konkrete 

fænomener, som be- eller afkræfter antagelsen om kompetencerne. 

Zahavi uddyber at:

Fænomenologien ønsker at gå til sagen selv. Som Merleau-Ponty påpeger, så implicerer slagordet en 

videnskabskritik, men derudover appellerer det også til, at vores metodevalg skal være sagligt motiveret. 

Metoden skal tage udgangspunkt i det, som faktisk skal undersøges, den skal vindes ud fra en saglig 

nødvendighed, og ikke blot implementeres på baggrund af veneration for et særligt videnskabsideal.73

”Det, som faktisk skal undersøges”, er i dette tilfælde kompetencerne som fænomener, og som jeg 

vil vise i det følgende, består min metode i at analysere og diskutere konkrete eksempler, der kan 

belyse tesen om kompetencerne på et objektivt grundlag. Jeg mener, at en sådan tilgang er et sagligt 

valg, som vil være med til at sikre den størst mulige grad af videnskabelighed i afhandlingen.

Videnskabsteoretiske overvejelser

Der knytter sig nogle videnskabsteoretiske problemstillinger til dette, som det vil være på sin plads 

med et par bemærkninger til.

Mit  videnskabssyn  tager  udgangspunkt  i  den  østrigsk-engelske  filosof  Karl  Popper  (1902  – 

1994),  som med sin  kritiske  rationalisme  har  indskærpet  og  opstillet  nogle  forudsætninger  for 

videnskabelighed og teoridannelse. Popper siger, at kun hvis en påstand, en lov eller en teori er 

formuleret, så den kan falsificeres, kan den kaldes videnskabelig:

En teori som ikke kan gendrives af nogen tænkelig begivenhed er ikke-videnskabelig. Det er ikke som 

nogle mennesker tror en dyd, men derimod en last hos en teori, at den ikke kan gendrives. […] Man kan 

sammenfatte alt dette ved at sige, at kriteriet på en teoris videnskabelige status er dens falsificerbarhed,  

eller dens mulighed for at blive gendrevet, eller dens prøvbarhed. (Poppers kursivering)74

Dermed  gør  Popper  bl.a.  op  med  det,  han  betegner  som  positivismens  informationstomme 

udsagn, som nok anfører noget om virkeligheden, men gør det på en sådan måde, at det ikke kan 

72 Ibid. s. 124. 
73 Ibid. s. 131.
74 ”Videnskaben: Gisninger og gendrivelser” i: Kritisk rationalisme, s. 44.
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gendrives. (For eksempel er en sætning som ”Det er muligt at vinde eller tabe i spil” sand ud fra et 

logisk synspunkt, den kan bare ikke gendrives, for det er umuligt at modbevise den i virkeligheden.)

For i denne afhandling at forsøge at leve op til Poppers falsifikationskriterium må det således 

være en betingelse, at alle påstande, udsagn og resultater kan gendrives. Dermed afgrænses det 

videnskabelige fra det ikke-videnskabelige.

Eksempler på ting der vil kunne falsificere denne afhandling, kunne være følgende: Hvis nogen 

kan  påvise  eller  sandsynliggøre,  at  det  moderne  menneske  har  brug  for  nogle  radikalt  andre 

kompetencer, end dem jeg arbejder med i denne afhandling, vil det betyde, at mine kompetencer og 

dermed hele min hypotese vil miste sin validitet, og hvis nogen i fremtiden påviser, at Giddens’ 

beskrivelse af senmoderniteten er fejlagtig, og at hans forskning må afvises, forsvinder en vigtig 

forudsætning  for  denne  afhandling.  I  begge  tilfælde  er  denne  afhandlings  udsagn  i  så  fald 

gendrevet, og hypotesen må forkastes.

Dermed er det ikke sagt, at nogen vil være i stand til dette, men det er logisk muligt. Hypotesen 

om kompetencerne udelukker ikke muligheden for falsifikation, og således bestræber jeg mig på at 

leve  op  til  Poppers  betingelser  for  videnskabelighed.  Det  betyder  samtidig,  at  den  viden,  der 

formidles her, altid har karakter af at være provisorisk, idet den er åben for gendrivelse:

At rationalismen er kritisk, viser hen til den opfattelse, at man aldrig på dogmatisk vis kan være sikker på 

en bestemt viden, en bestemt teori eller at have fundet sandheden, men at al erkendelse, herunder al 

videnskab,  må  betragtes  som  noget  foreløbigt,  som  for  at  nærme  sig  sandheden  må  underkastes 

bestandig og kompromisløs kritik.75

Et andet problem er spørgsmålet om sandhedsværdien af det, der undersøges. At forholde sig til 

sandhedsværdien af diffuse udsagn som ’kompetencen til at gøre sig andre forestillinger om verden 

er nødvendig’ og egenskaber som ’evnen til at kunne sætte sig i en anden persons sted’ byder på 

andre vanskeligheder end at undersøge materielle genstande, som er fysisk tilstede i verden, da 

udsagn som disse ikke er empirisk målbare. 

Der er derfor ikke muligt at føre beviser for den slags fænomener, og Popper bruger da også i 

stedet  begrebet  at  befæste en  teori.  Såfremt  en  teori  eller  hypotese  overlever  et  forsøg  på 

falsifikation, befæstes den, og jo flere forsøg på gendrivelse den overlever, jo mere stiger dens grad 

af befæstelse.76

75 ”Kritisk rationalisme og paradigmer” i: Humanistisk videnskabsteori, s. 98.
76 ”I sådanne tilfælde taler jeg nu om ’befæstende vidnesbyrd’”, Popper i: ”Videnskaben: Gisninger og gendrivelser”, s. 
44.
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Målsætningen  for  denne  afhandling  er  derfor  ikke  at  føre  bevis  for  min  hypotese,  men  at 

underbygge tesen om kompetencerne og således så redeligt som muligt fremlægge de resultater, 

afhandlingen må nå frem til. 

Undersøgelsens metode

For at nå frem til disse resultater, anlægger jeg følgende perspektiver på de enkelte kompetencer 

som fænomener: 

1. Hvor ses den givne kompetence?

2. Hvilke handlinger kan man udføre ved hjælp af denne kompetence? 

3. Hvor og hvordan kan kompetencen udvikles?

4. Hvad skal man vide eller kunne for at udvikle kompetencen?

Disse spørgsmål er specifikt formuleret til afhandlingens fænomenologiske analyse med henblik på 

hele  tiden  at  have  opmærksomheden  rettet  mod  de  enkelte  kompetencer  og  deres 

operationaliserbarhed; spørgsmålene beskriver m.a.o. analysens rettethed. 

Formålet med spørgsmål 1 er derfor først og fremmest at fremlægge eksempler på situationer, 

hvor den enkelte kompetence optræder. Samtidig må det være væsentligt at finde eksempler, der 

viser, hvordan man kan håndtere et specifikt krav til handling i en situation, da denne interaktion 

udgør definitionen på en kompetence. Hensigten med spørgsmål 2 er derfor at fremlægge sådanne 

eksempler på situationer, der kan belyse forholdet mellem kompetencer og konkrete handlinger. 

Herefter er målet med det tredje spørgsmål at finde ud af, om udviklingen af kompetencerne kan 

fremmes i  individets  møde med fiktionen,  og i  givet  fald hvordan dette  kan finde sted.  For  at 

klarlægge  dette  så  grundigt  som muligt,  er  det  relevant  også  at  spørge,  hvorvidt  der  er  nogle 

bestemte forudsætninger, som skal være til stede, for at udviklingen af disse kompetencer kan finde 

sted. Hensigten med spørgsmål 4 er at anskueliggøre dette.

Jeg mener, at styrken ved denne tilgang er, at den metodiske stringens kan være med til at skærpe 

den fænomenologiske analyse og sikre, at undersøgelsen ikke bevæger sig væk fra hypotesen som 

udgangspunkt. Ved til stadighed at referere til spørgsmålene er det forhåbentligt muligt at fastholde 

analysens perspektiv.
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Der kan dog være den fare forbundet hermed, at den metodiske tilgang kommer til at insistere på 

en unødig strenghed, der gør det svært at få øje på eventuelle afvigelser fra hypotesen, som det ville 

være frugtbart at udforske nærmere. 

Derfor må det være vigtigt at være sig sådanne ulemper bevidst, så undersøgelsen så vidt muligt 

kan fastholde sit perspektiv uden at blive metodisk blind.

Undersøgelsen vil  falde i  to dele: først  en redegørelse for spørgsmål 1 og 2, der undersøger 

eksempler på kompetencerne,  derefter  en redegørelse for spørgsmål 3 og 4,  der undersøger det 

fiktives rolle i tilegnelsen af kompetencerne.

Flere forskellige krav til individet

De forskellige sociologiske redegørelser, der bruges i denne afhandling, beskriver forskellige træk 

ved  den  moderne  tilværelse  og  dens  krav  til  mennesket.  Giddens  analyserer  samfundet  og 

senmoderniteten  fra  et  overordnet  perspektiv,  men  kommer  også  med  tætte  psykologiske 

beskrivelser af det enkelte menneskes situation; Sennett fokuserer på forholdet mellem menneske 

og  arbejdsliv;  og  Klafkis  dannelsesteori  rækker  ud  over  de  nationale  samfundsforhold  ved  at 

forholde sig til de globale problemstillinger. 

På baggrund heraf skelner jeg imellem fire forskellige krav til individet: 

1. Krav til mennesket på et personligt niveau

2. Krav til mennesket i det moderne arbejdsliv

3. Krav til mennesket i relation til demokratiske og samfundsmæssige problemer

4. Krav til mennesket i relation til globale problemer

Man kan sige, at kravene eksisterer lige fra et mikro- til et makroniveau, hvor det første krav drejer 

sig om de nære udfordringer fx vedr. eksistentielle valg eller familiemæssige situationer, mens det 

sidste krav repræsenterer problemstillinger, der har relevans for den samlede menneskehed. Det er i 

forhold  til  udfordringer  på  disse  fire  planer,  kompetencerne  kan  iagttages  i  undersøgelsens 

eksempler.

Kommunikationssituationer i det moderne

Jeg vælger derudover at systematisere eksemplerne yderligere for at sikre, at netop disse eksempler 

tager udgangspunkt i situationer, som er betinget af det moderne samfund. Dette sker for at undgå 
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en alt for stor spredning og tilfældighed i indsamlingen af eksemplerne, hvorved de i værste fald 

risikerer at fremstå som løsrevne og ubegrundede.

Jeg  vil  derfor  anlægge  et  perspektiv,  som  tager  udgangspunkt  i  nogle  bestemte 

kommunikationssituationer i  det  moderne samfund. Dette gøres for at  kategorisere de krav,  der 

stilles til mennesket, hvis dagligdag typisk er præget af, at det enkelte individ hele tiden møder og 

skal  kommunikere  med  nye  mennesker.  Det  sker  fx  på  arbejde,  på  internettet,  i  skolen  og 

børnehaven, når vi handler, går til lægen, når vi ringes op af telefonsælgere etc., og for mange af 

disse kortvarige relationer gælder det oven i købet, at vi aldrig skal se disse mennesker igen. Det 

stiller det enkelte menneske i en række nye situationer: har vi fx de samme forpligtelser overfor et 

menneske, vi ikke skal se igen, som overfor en person vi jævnligt møder?

Måderne vi kommunikerer på har ligeledes ændres sig. Takket være brev, telefon, chat, sms og e-

mail ser vi ikke alle de mennesker, vi udveksler oplysninger med i løbet af en dag. Derfor befinder 

individet sig ofte i situationer, hvor det skal mestre en kommunikation med nogen, det ikke kender 

samt kommunikere hensigtsmæssigt med en modtager, der ikke kan ses. Hvordan imødekommer 

man disse nye situationer bedst muligt? Hvilke specifikke krav stiller det til forståelse og indlevelse 

i forhold til de personer, man kommunikerer med? Og hvilke krav stiller det til formidling og etik?

Når jeg vælger at rette opmærksomheden mod kommunikationssituationer, er det altså, fordi jeg 

ser dem som centrale for det moderne menneske. Når vi i hverdagen interagerer med hinanden, er 

der  fx  tale  om bestemte  kommunikationssituationer  (jeg  kommer  bl.a.  ind  på  det  rene  forhold 

(Giddens), samt kravene om at kunne kommunikere hensigtsmæssigt i de nye organisationsformer 

på  arbejdspladsen  (Castells,  Sennett)),  og  at  vi  gennem  massemedierne  modtager  nyheder  og 

billeder  fra  resten af  verden (og således  konfronteres  med verdens nøgleproblemer (Klafki)  og 

risikosamfundet  (Beck)).  Kommunikationssituationerne  beskriver  naturligvis  ikke  hele  den 

moderne tilværelse, men de er et væsentligt aspekt ved vilkårene for individet i det moderne.

Jeg vil kategorisere de kommunikationssituationer, mennesket i dag må kunne handle i,  som 

følgende fem situationer:77

1. Mødet  mellem  to  mennesker.  Dette  er  en  grundlæggende  kommunikationsform,  hvor 

subjekterne enten a) kender hinanden, b) er bekendte med hinanden eller c) er fremmede. 

Der optræder altid en tredje som bevidst eller ubevidst deltager.78

77 Kommunikationssituationerne er udviklet og systematiseret i samarbejde med Jeppe Bundsgaard.
78 Bundsgaard peger på, at der i alle kommunikationssituationer indgår en tredje part, der enten påvirker eller påvirkes 
af dialogen: ”Ligegyldigt hvilken situation vi er i, vil vi altid tage nogle valg, sige noget, der er påvirket af og som 
påvirker andre.” Bidrag til danskfagets it-didaktik, s. 51.
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2. Kommunikation i en gruppe. Den kommunikation der forekommer, hvor mange mennesker 

er samlet i en fælles kontekst fx arbejdspladsen, skolen, naboerne o. lign.

3. Den  transtopiske  kommunikationsform.  Denne  kommunikationsform  finder  sted  over 

afstand vha. et teknisk hjælpemiddel: Telefonsamtalen (hvor man ikke kan se hinanden) og 

brev, sms, e-mail eller chat (som udelukkende er skriftbaserede) er eksempler herpå.

4. Massekommunikation. Når et budskab fx formidles bredt via tv til en stor gruppe modtagere. 

Nyheder  i  tv/radio  og  reklamer  kommunikerer  ofte  på  denne  måde.  Det  er  også 

massekommunikation, når individet skriver et læserbrev i en avis.

5. Individualiseret massekommunikation. Hjemmesider, nyhedsgrupper og blogs (web logs) på 

internettet udgør mere eller mindre specialiserede fora, som er rettet mod bestemte individer. 

Individet kan både optræde som modtager og som afsender fx via sin egen hjemmeside eller 

som deltager i en nyhedsgruppe/blog.

Samlet giver disse fem kategorier et overblik over de udfordringer, som er forbundet med de mest 

typiske  kommunikationssituationer  i  vores  tid.  Fordelen  ved  at  føje  denne  struktur  til  den 

fænomenologiske undersøgelser er, at eksempler valgt indenfor de beskrevne kategorier ikke kan 

undgå at være relateret til krav til individet i det moderne og herigennem sige noget om det, vi 

møder i verden. At tage udgangspunkt i kommunikationssituationerne vil således kunne begrunde, 

hvorfor det er vigtigt at beherske den fornødne kompetence i den givne situation.

Min undersøgelse af kompetencerne i det følgende vil derfor beskrive eksempler på situationer, 

som opfylder følgende betingelser: 1) det skal være situationer, som er udvalgt indenfor kravene til 

mennesket på et af de fire niveauer beskrevet i forrige afsnit; og 2) situationerne skal repræsentere 

en af de fem kommunikationssituationer beskrevet i dette afsnit.79

79 Jeg vælger således ikke at fremdrage eksempler på alle fem kommunikationssituationer for hvert enkelt krav, da en 
sådan ophobning af eksempler vil være uhensigtsmæssig.
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Første kompetence: Scenariekompetence

Modernitetens udfordringer 

Ifølge Giddens’ beskrivelse er samfundet i det senmoderne en posttraditionel orden, hvor tidligere 

tiders traditioner og vaner er afløst af tvivl og valg. Påstande og udsagn er principielt åbne for 

diskussion. Man kan godt fæstne lid til eksperter, men må acceptere, at al ekspertise er udlejret, og 

at autoriteterne selv i disse systemer bestrides internt. Den konstante refleksivitet i det senmoderne 

underminerer sikker viden, og dermed bliver den radikale tvivl et livsvilkår. Det enkelte menneske 

er nødt til at forholde sig bevidst til udviklingen og redigeringen af fortællingen om sig selv i en 

tilstand af evig kontingens. Giddens skriver:

Tvivlen er et gennemgående træk ved den moderne kritiske fornuft. Den trænger ind i såvel hverdagslivet 

som den filosofiske bevidsthed og udgør en generel eksistentiel dimension af den nutidige sociale orden. 

Moderniteten  institutionaliserer  den  radikale  tvivls  princip  og  insisterer  på,  at  al  viden  må  have 

hypotesens form: Påstande kan meget vel være sande, men de er principielt altid åbne for revision og må 

muligvis forkastes på et senere tidspunkt.80

Når alt kunne være anderledes og de fleste handlinger i livet beror på bevidste valg, må det bl.a. 

medføre, at mennesket bliver afhængigt af en evne til at gøre sig forestillinger om et givet valgs 

forskellige  udfald  og  konsekvenser.  Det  vil  derfor  være  relevant  at  være  i  stand  til  at  gætte 

kvalificeret  på  udviklingen  af  det  ene  eller  det  andet  valg.  At  operere  med  sådanne  tænkte 

situationer vil  sige at  tænke i  scenarier,  og at  kunne håndtere dem i aktuelle situationer,  dvs.  i 

relation til udefrakommende krav, er det, jeg betegner som scenariekompetence.

Det kan udtrykkes sådan, at denne kompetence er et vigtigt bud på en måde at forholde sig til de 

udfordringer  og  krav,  som moderniteten  møder  mennesket  med i  dag.  Det  moderne  menneske 

konfronteres  hele  tiden  med  valg  og  risici  på  flere  forskellige  niveauer  med  både  kort-  og 

langsigtede perspektiver samt i forskellige kommunikationssituationer, og jeg vil derfor se nærmere 

på, om scenariekompetencen overhovedet kan imødekomme så forskellige krav.

Eksempler på scenariekompetence og handlinger:
80 Modernitet og selvidentitet, s. 11.
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Krav til mennesket på et personligt niveau 

herunder mødet mellem to mennesker

Giddens beskriver udviklingen af selvet som en kontinuerlig refleksiv proces. Det enkelte individ 

redigerer løbende sin livsfortælling, og befinder sig derfor hele tiden i en valgsituation, hvor det 

skal forsøge at overskue konsekvenserne af et eller flere valg. Der knytter sig mange forskellige 

valg  til  personens  livsbane:  spørgsmål  om  uddannelse,  spørgsmål  om  religiøs  overbevisning, 

spørgsmål om parforhold m.m. 

Eksempelvis beskriver Giddens et moderne parforhold med betegnelsen det rene forhold. Dette 

udgør samtidig et eksempel på en af kommunikationssituationerne: mødet mellem to mennesker. Det 

rene  forhold  er  et  parforhold,  som hele  tiden  må bekræftes,  fordi  det  ikke  holdes  sammen af 

tidligere tiders traditioner, der i dag opleves som tomme. Det sammenhold som tidligere var givet 

via en ydre norm, kræver i dag en intern bekræftelse fra begge parter for at bestå. Giddens skriver:

Det rene forhold er i modsætning til nære personlige bånd i traditionelle kontekster ikke forankret i ydre 

sociale eller økonomiske betingelser – det er så at sige frit flydende.81 

Giddens fortsætter:

Men  i  forhold,  der  kun  eksisterer  for  deres  egen  skyld,  kan  alt,  der  går  skævt  mellem  parterne, 

grundlæggende true selve forholdet. Det kan derfor være meget svært at ”køre på frihjul” på samme 

måde som i en social relation, der er domineret af ydre kriterier.82

Man kan hele  tiden  forestille  sig  at  vælge en  anden partner  eller  et  liv  uden partner,  hvis  det 

eksisterende forhold ikke længere kan bekræftes. Jeg bruger dette som eksempel på, at mennesket 

på et personligt niveau konstant tvinges til at gøre sig forestillinger om alternativer til dets aktuelle 

livssituation, og at det er nødt til at kunne kommunikere med sin partner herom.

Et andet eksempel på kravene til mennesket på dette niveau vedrører familien og beskrives af 

Richard Sennett, der skildrer, hvorledes de moderne arbejdsforhold kan resultere i et anstrengende 

misforhold mellem arbejdsliv og familieliv. Det moderne arbejdsliv er præget af kortsigtet tænkning 

og flygtige  arbejdsforhold,  hvor  medarbejderne konstant  skal  være parate  til  at  omstille  sig  og 

redefinere deres arbejdsopgaver, og det medfører et arbejdsmiljø præget af usikkerhed og frygt for 

at miste kontrol. Sennett beskriver i sin analyse af et typisk ungt par med børn disse problemer:

81 Ibid. s. 109.
82 Ibid. s. 111.
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En adfærd,  der  kan  sikre  succes  eller  blot  overlevelse  på  arbejdet,  giver  således  ikke  Rico  meget 

brugbart stof til forældrerollen. Faktisk er problemet for dette moderne par præcis det modsatte: Hvordan 

kan de forhindre, at familierelationerne bukker under for den kortsigtede adfærd, mødebevidstheden og 

især alle de loyalitets- og forpligtelsessvigt, der præger en moderne arbejdsplads?83

Det problematiske består ifølge Sennett i, at den mentalitet, der dyrkes på arbejdspladsen, ikke 

kan  overføres  til  familien  og  børneopdragelsen,  for  her  er  brug  for  autoritet  og  struktur  samt 

langsigtede værdier, der kan skabe tryghed (det kræver fx en tro på at familien vil bestå, en tillid til 

at forældrene tager ansvar for børnenes omsorg osv.). At skabe og opretholde et sådant trygt miljø i 

familien forudsætter derfor, at forældrene baserer sig på forestillinger, der har langt mere kontinuitet 

end det moderne arbejdsliv, og deres scenariekompetence er baggrunden for sådanne forestillinger. 

Forældrene må ligeledes være i stand til internt at dele scenarier og gøre dem til et fælles grundlag 

for beslutninger i familien (fx fælles drømme og håb). Dermed demonstrerer eksemplet, at det også 

er påkrævet, at forældrene kan kommunikere hensigtsmæssigt for at forstå hinandens forestillinger 

om fremtiden.

Krav til mennesket i det moderne arbejdsliv

Herunder kommunikation i en gruppe

En arbejdsplads skal være fleksibel i forhold til nye markeder, forbrugere og konkurrence. Ved at 

tænke i scenarier kan en virksomhed forberede sig på forskellige bud på fremtiden. Lankshear og 

Knobel giver i New Literacies et eksempel på et amerikansk olieselskab, der viste sig i stand til at 

omstille sig til  oliekrisen i  1970’erne,  fordi det forinden havde gjort  sig forestillinger om dette 

scenario:

One early and famous example concerns a petroleum company whose scenario planning entertained the 

possibility of a future change in the price of oil. This planning exercise occurred prior to the dramatic and 

world-changing oil  shocks of  the mid-1970s.  […] as a result  of  the scennario planning exercise,  the 

company in  question was well  prepared for  the unexpected,  and dramatically  improved its  business 

position among oil companies after the OPEC countries acted to increase oil prices. 84

Når en stor organisation på denne måde kan være i stand til at forholde sig til og reflektere over 

forskellige  fremtidsscenarier,  må  det  bero  på,  at  én  eller  flere  personer  i  selskabet  har  kunnet 

83 Det fleksible menneske, s. 24.
84 New Literacies, s. 27.
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forestille sig denne fremtidige situation, til  trods for det usandsynlige ved den, og udarbejde et 

muligt bud på et reaktionsmønster. 

Samtidig er det afgørende, at denne forestilling bliver kommunikeret ud til de centrale dele af 

virksomheden, så den kan reagere på omstillingen. Det er således påkrævet, at kommunikationen 

indenfor en gruppe, der deler den samme kontekst, er velfungerende. 

Krav til mennesket i relation til demokratiske og samfundsmæssige problemer

Herunder kommunikation i en gruppe og massekommunikation

Hvordan skal et demokratisk samfund som det danske forholde sig til den stigende terror i verden 

og  frygten  for  selv  at  blive  mål  for  internationale  terrororganisationer?  Hvilke  tiltag  skal  evt. 

iværksættes  for  at  imødegå  sådanne  scenarier,  og  hvilke  konsekvenser  kan  det  få  for  vores 

demokratiske og frie samfund? 

Udfordringer som disse fordrer, at mennesket anvender sin scenariekompetence i et demokratisk 

og samfundsmæssigt perspektiv til at blive i stand til at træffe og gennemføre beslutninger (hvis 

man fx agerer på et  politisk niveau)  eller  nå frem til  en personlig  holdning og bevidsthed om 

kompleksiteten i problemet (som privatperson og borger). For at dette kan finde sted, må man være 

i stand til at opstille og vælge mellem forskellige tænkte situationer: Hvad vil det betyde for det 

enkelte  menneske  i  samfundet,  hvis  staten  får  lov  at  overvåge  offentlige  steder,  eller  hvis  der 

indføres restriktioner i  ytringsfriheden? Og hvilken potentiel  fare vil  det  udgøre,  hvis man  ikke 

foretager sig noget?  

Hvis man er politiker i en sådan debat, betyder det, at kommunikationen dels foregår i en gruppe 

(såsom Folketinget), hvor man forsøger at opnå størst mulig tilslutning til sine scenarier og forslag, 

dels via massemedierne, som er det sted, politikeren kan videregive sit budskab til en større gruppe 

borgere (fx i interview i nyhedsudsendelser). Det er to meget forskellige situationer som stiller helt 

forskellige krav: i den første situation må man indgå i en dialog dvs. man bliver nødt til at lytte til 

og tolke sine samtalepartnere; i den anden situation må man forsøge at fremstå overbevisende og 

tydelig i envejskommunikationen overfor en stor gruppe modtagere, man ikke kan se. Der opstår 

således i begge situationer nogle krav til individet, som ikke er en del af scenariekompetencen, men 

som mere har at gøre med empati og etik, bl.a. fordi det kræver indlevelse i andre mennesker. Det 

skal uddybes senere.

Eksemplerne viser, at et demokrati er afhængigt af, at vi som borgere og politikere er i stand til at 

fremlægge  scenarier  for  hinanden,  som  kan  fungere  som  udgangspunkt  for  og  bidrage  til  en 
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demokratisk samfundsdebat. Det er også vigtigt at holde fast i, at først når det enkelte menneske 

reflekterer  over  situationer  som  disse,  er  der  er  tale  om  at  individet  anvender  sin  personlige 

scenariekompetence.  Scenariekompetencen  kan  selvfølgelig  ikke  endeligt  afklare  eller  løse 

komplekse problemstillinger som de nævnte, men kompetencen må være en forudsætning for at 

kunne gennemtænke forskellige udviklinger og alternativer på baggrund af situationen. Dermed får 

individet mulighed for et overblik over omfang og konsekvenser af den konkrete udfordring.

Krav til mennesket i relation til globale problemer

Herunder individualiseret massekommunikation

Flere af de epokale nøgleproblemer, som Klafki beskriver i sin kritiske didaktik, kan ses i relation 

til kravene til mennesket på et globalt niveau, fordi det er almene problemstillinger, som rækker ud 

over  det  nationale  niveau.  Det  drejer  sig  om  de  første  tre  nøgleproblemer  hos  Klafki, 

fredsspørgsmålet,  miljøspørgsmålet  og  den  samfundsskabte  ulighed,  som først  og  fremmest  er 

knyttet  til  et globalt perspektiv, selvom de også indeholder aspekter, som må løses på nationalt 

niveau. Således skriver Klafki fx om de miljømæssige udfordringer at:

Et andet nøgleproblem er miljøspørgsmålet, dvs. det spørgsmål, der må overvejes i global målestok, om 

ødelæggelsen eller bevarelsen af de naturlige ressourcer for den menneskelige eksistens og dermed 

spørgsmålet  om ansvarligheden  i  og  kontrollen  af  den  teknologisk-videnskabelige  udvikling.  (Klafkis 

kursiveringer)85

Spørgsmålet  om  miljøet  er  altså  et  eksempel  på  en  problematik,  som  kræver  langsigtet 

scenarietænkning: hvordan vil verden på længere sigt udvikle sig, hvis vi på internationalt niveau 

ikke løser problemerne med misforholdet mellem de rige og de fattige lande i verden? Kan verden 

overhovedet  bestå?  Hvilke  konsekvenser  har  den  industrialiserede  verdens  udledning  af  CO2? 

Hvordan kan vi forestille os en bedre verden, nu og på længere sigt?

Spørgsmålene  udløser  krav  til  mennesket:  Kan  man  fx  forestille  sig,  at  man  kan  ændre 

udviklingen, og at man som individ har nogen indflydelse på dette? Ja, kunne et svar lyde: det er 

muligt at forestille sig alternative scenarier; nogle energiproblemer kan løses vha. andre energikilder 

fx atomkraft, men dette medfører straks nogle nye problemer og en ny risiko. Som Ulrich Beck 

minder os om, kan konsekvenserne at sådanne energikilder ikke begrænses til én nation alene, da de 

er  grænseoverskridende  og  globale.  Scenariekompetencen  er  at  kunne  anskueliggøre  de  mange 

85 Dannelsesteori og didaktik, s. 75.
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aspekter, der er forbundet hermed, og kunne vurdere for og imod og tage stilling - som individ og 

som samfund - til spørgsmål af denne karakter.

Som  menneske  i  moderniteten  må  man  i  flere  forskellige  situationer  kunne  håndtere  og 

diskutere, hvorvidt vi kan forestille os en bedre verden, og det kræver et stort udsyn. Hvad er i den 

forbindelse  utopi,  og  hvad  er  realistisk?  Hvilke  visioner  kan  gennemføres,  og  hvilke  er  blot 

idealistiske  scenarier  uden  hold  i  virkeligheden?  Det  er  sådanne  refleksioner,  moderniteten 

påtvinger mennesket, og det forudsætter, at en bevidsthed om verden og et ansvar for fremtiden er 

til  stede  hos  den  enkelte.  Hvis  ikke  det  eksisterer,  affærdiges  spørgsmålene,  og 

scenariekompetencen kommer ikke i spil. 

At  kunne  diskutere  sådanne  problemstillinger  implicerer  således  interaktion  med  andre 

mennesker i alle de fem kommunikationssituationer. Jeg vil her begrænse mig til  at nævne den 

individualiserede massekommunikation som eksempel: Via internettet kan individet deltage aktivt i 

meningsudvekslingen  i  en  blog  og  herved  kommunikere  med  andre  mennesker,  som  deler 

synspunkter, bekymringer, håb o. lign. med en selv.

Spørgsmål 1 og 2

Som beskrevet, benytter min metodiske tilgang til analysen af kompetencerne sig af fire spørgsmål. 

Jeg har nu anvendt  de første to.  Ovenstående eksempler på scenariekompetencen er således en 

række svar til spørgsmål 1, nemlig hvor den givne kompetence ses. Kompetencen kan udledes i de 

fremstillede situationer, og her valgte jeg yderligere at skelne mellem krav til mennesket på fire 

forskellige niveauer for at gøre eksemplerne så specifikke som muligt. På alle fire niveauer kan 

eksempler  på  scenariekompetencen  iagttages.  Samtidig  har  eksemplerne  alle  en  bestemt 

kommunikationssituation som omdrejningspunkt  (eller  flere  som det ofte  er  tilfældet),  der også 

indeholder krav til individet.

Derudover  er  ovenstående  eksempler  på  hvilke  handlinger,  man  kan  udføre  ved  hjælp  af 

scenariekompetence, dvs. svar til spørgsmål 2. I alle tilfældene er kompetencen en handling, der 

korresponderer  med et  mere  eller  mindre  specifikt  krav  til  mennesket  fra  omverdenen,  hvilket 

underbygger, at scenariekompetence er at håndtere en bestemt handling i en bestemt situation.
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Kompetencens bestanddele

Ovenstående  eksempler  på  scenariekompetencen  og  dens  aspekter  indikerer,  at  det  moderne 

menneske  er  afhængigt  af  kompetencen  til  at  tænke  i  scenarier  for  at  kunne  forholde  sig  til 

tilværelsens mange krav og komplicerede problemstillinger. Eksemplerne viser samtidig, at selve 

kompetencens bestanddele er:

a. at kunne analysere en situation her og nu og tage stilling til dens væsentligste faktorer

b. at kunne fremlægge forskellige scenarier for hvordan disse faktorer kan udvikle sig

c. at kunne vurdere fordele og ulemper ved disse scenarier

d. at tage stilling til og vælge på baggrund heraf

e. at reflektere over valget og evaluere det løbende

Dette kalder på et eksempel, og jeg vil derfor vende tilbage til Giddens’ beskrivelse af  det rene 

forhold for at analysere dette som eksempel på disse bestanddele. 

Bestanddel a vil  i  dette tilfælde sige, at  en person, der indgår i  et  forhold er  sig bevidst,  at 

forholdet internt må bekræftes løbende; b betyder at personen på baggrund af sine forestillinger fx 

overvejer følgerne af at blive i forholdet kontra at afbryde forholdet, konsekvenserne for børnene og 

den øvrige familie, det eventuelle tab af sociale relationer osv.; c er personens vurdering af disse 

konsekvenser; d vil være den konkrete stillingtagen og et valg, fx at personen vælger at blive i 

forholdet og fortsætte det; og endelig består den sidste bestanddel, e, i at opretholde en bevidsthed 

om hele denne usikkerhed og de risici, der er forbundet hermed, og det betyder, at personen til 

stadighed må vende tilbage til valget og forholde sig til, hvorvidt valget var det rigtige, og om der 

skal træffes et nyt valg. 

Historiebevidsthed som et element af scenariekompetence

Kernen i scenariekompetencen er altså en refleksion, hvor individet gør sig forestillinger om andre 

verdener. Det være sig på et personligt og nært plan såvel som et samfundsmæssigt og globalt plan. 

Som det ses i ovenstående indebærer det, at man kan forestille sig fremtidige situationer, hvor nogle 

givne  problemer  løses,  dvs.  at  individet  foretager  en  handling,  som  derved  overkommer  en 

udfordring fra omverdenen.
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I det arbejde og de ræsonnementer, som har ført frem til tesen om kompetencerne i forbindelse 

med litteraturen  og  det  fiktive,  har  jeg overvejet,  hvorvidt  begrebet  historiebevidsthed indgår  i 

scenariekompetencen.

Dette spørgsmål udspringer af, at dannelsen af en historiebevidsthed er en ofte brugt didaktisk 

begrundelse  for  at  undervise  i  litteratur  i  skolen.  I  denne  tænkning  ses  det  netop  som  en  af 

litteraturens særlige egenskaber, at den – eller i  hvert  fald visse dele af  den,  nemlig den ældre 

litteratur – kan bringe sin læser i kontakt med en fortidig tilværelse og dens problemstillinger og 

således bidrage til  at formidle en historiebevidsthed. Dette ses fx udtrykt i  faghæftet for dansk, 

hvori det om brugen af ældre tekster i danskfaget hedder:

Eleverne skal møde litteratur fra forskellige perioder, så de får en fornemmelse af, at litteraturen er under 

stadig forandring, og at en tids litteratur afspejler den tid, den er skrevet i. […] I arbejdet med fortidens 

litteratur er det relevant at stille to spørgsmål: Hvad sagde teksten mennesker på det tidspunkt, den blev 

til? og Hvad siger den os i dag? Jo mere man ved, om den periode teksten blev skrevet i, fx historisk og 

kulturhistorisk, jo mere omfattende kan man besvare det første spørgsmål. Eleverne vil også opdage, at 

de møder nogle andre og noget andet end sig selv, andre tænkemåder, bevidsthedsformer og fantasier, 

betinget af andre livsvilkår og samfundsformer.86

Jeg er enig i dette synspunkt, at fiktive værker, som enten er skabt i fortiden eller beskæftiger sig 

med historiske fænomener, kan være i stand til at formidle en historiebevidsthed, og derfor bragte 

didaktiske begrundelser af denne art mig i første omgang til at antage, at der kunne tales om en 

egentlig  selvstændig  kompetence.  Denne kompetence  kunne så  kaldes  historisk  kompetence og 

skulle i så fald være et fænomen, som udvikles hos individet i mødet med det fiktive.

Analysen af  scenariekompetencen har  imidlertid  bragt  mig til  den erkendelse,  at  fænomenet 

historiebevidsthed  må  udgøre  et  delelement  ved  scenariekompetence  og  ikke  en  selvstændig 

kompetence. Dette skal begrundes i følgende:

Jeg definerer historiebevidsthed som kompetencen til  at inddrage viden om og eksempler fra 

fortiden i refleksioner vedrørende situationer i nutiden, så man på baggrund heraf bliver i stand til at 

gøre sig forestillinger om fremtiden. Den historiske fortid er på denne måde med til at perspektivere 

nutiden,  og en  bevidsthed om samspillet  herimellem er,  hvad  jeg  kalder  en  historiebevidsthed. 

Denne opfattelse ligger i  forlængelse af  den danske forsker og historiker  Bernard Eric Jensens 

definition. Han skriver om begrebet historiebevidsthed:

86 Fælles mål - Faghæfte 1 - Dansk, s. 99.
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Historiebevidsthed  tager  afsæt  i  det  forhold,  at  fortiden  er  til  stede  i  nutiden  som  erindring  og 

fortidsfortolkning,  og  at  fremtiden  er  til  stede  som  et  sæt  forventninger.  Begrebet  retter  altså 

opmærksomheden mod det menneskelige eksistensvilkår, at i  en levet nutid indgår der altid såvel en 

erindret fortid som en forventet fremtid.87

Jensen sondrer tilmed mellem begreberne historiebevidsthed og historisk bevidsthed. Det første 

ser  han  som  et  mere  generelt  overbegreb  til  den  andet:  Historiebevidsthed handler  om  selve 

bevidstheden om fortid og nutid, mens  historisk bevidsthed fokuserer på det narrative aspekt ved 

mennesket. Han tydeliggør de to begreber således:

’Historiebevidsthed’ kan defineres som enhver form for bevidsthed, der vedrører procesforholdet mellem 

fortid, nutid og fremtid […] ’Historisk bevidsthed’ defineres som enhver historiebevidsthed, hvor der er en 

bevidsthed om, at mennesker er historiefrembragte og historiefrembringende88

Min anvendelse af begrebet historiebevidsthed som et element ved scenariekompetencen bygger 

altså på Jensens opfattelse af historiebevidsthed.

Jensen skriver yderligere om en historiedidaktik, at den netop må formå ”at bringe fortid og 

nutid i spil med hinanden på en engagerende og perspektiverende måde” med det formål at bruge 

denne ”formidling til at fremme en refleksion over menneskers behov og mulighed for at danne sig 

selv.”89 Klafki talte ligeledes i sin grundtese om, at almendannelsen er formidlingen af en historisk 

bevidsthed, som sætter mennesket i stand til at forholde sig til samtiden.

En historiebevidsthed er dermed en erkendelse af en række fortidige erfaringer, som har spillet 

en rolle i udformningen af det demokrati og den menneskeopfattelse, der er vores samfundsmæssige 

fundament i dag, og en forståelse af at man kan lære noget af historien. De indsigter, der formidles 

herigennem,  kan  være  baggrunden  for  at  gøre  sig  forestillinger  om nutidens  videre  udvikling. 

Således ser det ud til, at en viden om og forståelse af historiske begivenheder og problemstillinger 

udgør et nødvendigt grundlag for at kunne kvalificere udøvelsen af scenariekompetencen: For at 

kunne tænke så kvalificeret og meningsfuldt som muligt over en given situations udvikling må man 

bygge ræsonnementet på noget. Det synes som følge heraf nødvendigt at være i stand til at etablere 

et  samspil  mellem fortid og nutid for bedst muligt at  kunne formulere sit  bud på en fremtidig 

udvikling.

87 Historie – livsverden og fag, s. 58f.
88 Ibid. s. 59f.
89 ”Om at skifte (fag)didaktisk paradigme” i: Didaktik på kryds og tværs, s. 66.
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Det er derfor, at historiebevidsthed må karakteriseres som et element ved scenariekompetencen. 

Scenariekompetence er den overordnede kompetence, der sætter individet i stand til at trække på sin 

historiebevidsthed,  når  det  skal  forholde  sig  til  nogle  af  udfordringerne.  For  at  forstå  Klafkis 

nøgleproblemer  fx  og  kunne  gøre  sig  forestillinger  om  deres  forskellige  mulige  udviklinger  i 

fremtiden, må en historiebevidsthed være en forudsætning.

Anden kompetence: Empatisk kompetence

Kravet om empati

Som tidligere beskrevet, er den moderne tilværelse præget af en stigende frihed (og et stigende antal 

risici), og det medfører, at alle valg vedrørende individets egen tilværelsesforståelse og individuelle 

livsbane principielt  er  helt  åbne.  Giddens fastslår,  at  selvet konstrueres  refleksivt,  og at  selvets 

dannelse er en løbende proces. Han understreger ligeledes, at skabelsen af denne personlige biografi 

er baseret på valget:

For selvet er en af de fundamentale komponenter ved hverdagens handlinger ganske enkelt valget. […] 

Moderniteten  konfronterer  individet  med  en  kompleks  mangfoldighed  af  valgmuligheder,  og  da 

moderniteten ikke hviler på et entydigt fundament, er der samtidig meget lidt hjælp at hente i den, med 

hensyn til hvilke muligheder der bør vælges. Dette har en række konsekvenser.90

Da den rene vilkårlighed næppe er hensigtsmæssig i forbindelse med afgørende tilværelsesvalg, 

vil de fleste mennesker forsøge at gennemskue omstændighederne og de mulige udfald af de enkelte 

valgsituationer med det formål at opnå størst mulig indflydelse på deres egne liv. Én måde at agere 

på i sådanne situationer er,  som ovenfor beskrevet, at  gøre brug af sin scenariekompetence i et 

forsøg på at analysere konsekvenser af et givet valg; en anden er at gøre brug af sin empatiske 

kompetence med den hensigt at forstå følelserne hos de implicerede i situationen. Det er denne 

kompetence, der skal undersøges her.

Evnen til at sætte sig i et andet menneskes sted, danne sig et indtryk at dets følelser og have en 

ide om dets handlemåder og mulige motiver hænger sammen med at træde ud af sig selv og være i 

stand til  at  anskue en given situation med en andens øjne. At kunne dette er  væsentligt,  dels i 

forhold  til  at  forstå  sine  medmennesker,  og  dels  i  forbindelse  med  det  enkelte  individs  egen 

90 Modernitet og selvidentitet, s. 100.
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personlige udvikling, da det er med denne empatiske indlevelse, at man opnår muligheden for at 

begribe andres eksistentielle valg og tilværelsestolkninger. Dermed bliver det muligt at reflektere 

over og perspektivere sit eget liv. Jo flere forskellige valgmuligheder og syn på tilværelsen man 

evner at sætte sig ind i og reflektere over, jo større bliver ens muligheder for at tolke sin egen 

tilværelse. 

Empati og kommunikation

Ovenstående afsnit samt den overordnede beskrivelse af de fem kommunikationssituationer pegede 

på,  at  empati  spiller  en  væsentlig  rolle  i  forhold  kommunikation.  Det  nye  er  bl.a.  de  mange 

situationer, hvor man kommunikerer uden at kunne se eller høre sin samtalepartner (sms, chat, e-

mail). Tilsvarende er det også anderledes, at vores følelser påvirkes af de billeder, vi ser i tv, fx når 

billeder af hungersnød i tørkeramte ulande og ofre for jordskælv på den anden side af jordkloden 

kan udløse medlidenhed med fuldstændigt fremmede mennesker hos os. Derfor kan den empatiske 

kompetence ikke nøjes med at være relateret til  eksistentielle valgsituationer omkring individets 

privatliv.  Den må også udvides  til  at  omfatte  de nye kommunikationssituationer,  der  spiller  en 

stadig større rolle i samfundet, og som påvirker vores følelsesliv på nye måder.

Eksempler på empatisk kompetence og handlinger:

Krav til mennesket på et personligt niveau

Herunder mødet mellem to mennesker

Valget er, som påpeget i ovenstående, et centralt vilkår for mennesket i det moderne, og jeg vil nok 

engang tage fat i Giddens’ beskrivelse af  det rene forhold i senmoderniteten. Denne gang for at 

eksemplificere den empatiske kompetence.

Da det rene forhold i senmoderniteten ikke længere baseres på ydre normer og traditioner, kan 

det i stedet opfattes som en kontrakt indgået af parterne internt. Giddens skriver:

Tilliden kan med andre ord pr. definition ikke længere forankres i kriterier uden for forholdet selv – som 

f.eks.  slægtskabskriterier,  sociale  forpligtelser  eller  traditionelle  bånd.  Det  rene  forhold  må  ligesom 

selvidentiteten,  som  det  er  flettet  sammen  med,  kontrolleres  refleksivt  i  et  langsigtet  perspektiv 

uafhængigt af eksterne forandringer og overgange.91

91 Ibid. s. 16.
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Dette medfører, at parterne forholder sig refleksivt til hinanden og sig selv, fordi det er den eneste 

måde, hvorpå man løbende kan bekræfte forholdets ’ægthed’ og vurdere forholdets succes. Når det 

rene forhold ikke holdes oppe af ydre relationer, kan enhver krise potentielt udvikle sig til at blive et 

ultimativt spørgsmål om forholdets videre beståen. Afstanden mellem succes og fiasko er væsentlig 

kortere i det moderne parforhold.

Det bevirker, at parterne konstant må tage stilling til forholdets tilstand, situationen her og nu, og 

vælge, om der er behov for ændringer. Denne interne analyse kræver, at parterne er i stand til at 

forstå hinanden og hinandens oplevelser af situationen, og at forstå hinanden vil i dette tilfælde sige, 

at man evner at sætte sig ind i hinandens følelser og prøve at analysere situationen her og nu med 

partnerens øjne. Kun på denne måde bliver det muligt at bevæge sig ud over det selvcentrerede 

perspektiv, hvor situationen alene analyseres ud fra egne følelser og behov. 

Situationen kompliceres yderligere, hvis der er børn involveret i forholdet. I så fald bliver der 

langt flere følelser at forholde sig til, idet de voksne optræder som omsorgsgivere både for hinanden 

og overfor børnene. Konsekvenserne af de aktuelle handlinger og valg bliver mere komplekse, og 

det  stiller  endnu  større  krav  til  individets  empatiske  kompetence.  Psykologen  Dion  Sommer 

beskriver rollen som empatisk omsorgsgiver i det moderne samfund, og de krav denne rolle stiller 

til individet:

At drage omsorg for en anden, barn eller voksen, fordrer desuden, at omsorgsgiveren gennem sin egen 

personlige udvikling har tilegnet sig  empatisk evne,  dvs. en indfølende egenskab til  at kunne tage et 

andet menneskes perspektiv og forstå,  hvad der rører sig i  dette menneske.  Men dette er ikke nok, 

omsorg er tillige ensbetydende med at kunne  handle hjælpende og støttende ud fra fornemmelsen af, 

hvad den anden trænger til. (Sommers kursiveringer)92

Med citatet understreges empatiens helt fundamentale karakter og betydning for udviklingen af de 

relationer familien og parforholdet bygger på.

Empatisk kompetence vil således sige, at man er i stand til at reagere på en given situation (fx en 

krise i forholdet) ved at forholde sig til situationen, både ud fra modpartens og egne behov, og at 

individet dermed bliver i stand til at se sig selv og sine egne handlinger udefra. Samtidig bliver det 

muligt at analysere konsekvenserne for alle involverede parter også eventuelle børn. Den konkrete 

situation kan altså  på denne måde anskues  refleksivt,  og hermed kan oplevelsen af  situationen 

nuanceres,  idet  individet  i  bedste  fald  får  flere  facetter  og vinkler  på problemet.  Derfor  bliver 

baggrunden for at tage stilling og handle mere dybdegående, for personens første, måske impulsive, 
92 Barndomspsykologi. Udvikling i en forandret verden, s. 94.
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reaktion er pga. den empatiske refleksion blevet afløst af en eftertænksom reaktion. Den empatiske 

kompetence sætter individet i stand til at agere i en konkret situation ved at analysere situationen og 

tage stilling til den.

Det skal imidlertid bemærkes, at der i forbindelse med empatisk kompetence altid vil være tale 

om, at individet fortolker et andet menneskes psyke og ad denne vej forsøger at sætte sig ind i dette 

menneskes følelser. Hvorvidt dette medfører et nyt krav om, at individet skal besidde en decideret 

fortolkningskompetence,  er  et  spørgsmål,  jeg  vil  vende  tilbage  til  i  undersøgelsen  af  den 

hermeneutiske kompetence.

Krav til mennesket i det moderne arbejdsliv

Herunder kommunikation i en gruppe

Også det moderne arbejdsliv stiller nye krav til mennesket. Det skyldes bl.a. de strukturændringer, 

der kendetegner mange moderne arbejdspladser og det dertilhørende krav om fleksibilitet:  Som 

beskrevet  (jf.  Sennett,  Castells)  nedbrydes  de  gammeldags  hierarkiske  strukturerer  mellem 

arbejdsgiver og arbejdstager for i stedet at give plads til andre måder at organisere arbejdspladserne 

på. Indførelsen af medarbejderteams stiller fx nye krav til den enkelte medarbejder om at kunne 

kommunikere og handle adækvat indenfor en gruppe af medarbejdere.

Hermed får en række intersubjektive kompetencer pludselig betydning for individets evne til at 

’slå til’ på arbejdspladsen. Sennett skriver:

Den moderne  arbejdsmoral  fokuserer  på  teamwork.  Den  sætter  sensitivitet  i  højsædet.  Den  kræver 

sådanne ”bløde færdigheder”  som evne til  at  lytte til  andre og evnen til  at  samarbejde.  Og først  og 

fremmest lægges der i teamwork vægt på evnen til at tilpasse sig omstændighederne.93 

At kunne lytte til andre og udvise evne til at samarbejde forudsætter, at man kan forstå og forholde 

sig til andres synspunkter og følelser i bestemte arbejdssituationer. Det kan uddybes således: jeg 

antager, at et team altid er underlagt arbejdsgiverens magt og kontrol, og at dets succes beror på dets 

evne til at samarbejde internt og skabe resultater for arbejdspladsen (og dette gælder, hvad enten 

resultaterne består i at producere nye reservedele på bilfabrikken, eller når lærerteams på en skole 

skal planlægge og fordele undervisningen). Lever et team ikke op til kravet om resultater, vil det 

hurtigt  miste sin berettigelse.  Dermed stilles der krav om, at  det enkelte team skal kunne opnå 

konsensus omkring en given opgave, fordele arbejdet i mellem sig og løse opgaven. Hvilket igen 

93 Det fleksible menneske, s. 109.
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forudsætter, at de enkelte personer i teamet er i stand til at bruge empati, og det er her kompetencen 

kan ses: Empatisk kompetence i relation til det moderne arbejdsliv vil sige, at individet er i stand til 

at anerkende og indleve sig i andre personers opfattelser, synspunkter og følelser for at lade dette 

billede indgå i en analyse af den enkelte arbejdssituation, og på baggrund heraf handle målrettet 

(sammen med de andre) for at løse en given arbejdsopgave (fx: medarbejderne i et team får til 

opgave  at  effektivisere  rutinerne  på  arbejdspladsen,  det  lokale  bibliotek.  De  ser  forskelligt  på 

opgaven, men man er nødt til at tage stilling til hinandens synspunkter for at kunne samarbejde om 

et fælles bud på en konkret løsning. Først herefter kan teamet løse opgaven). Kompetencen udløses 

af  et  eller  flere  udefrakommende krav  og  anvendes  til  at  handle  i  overensstemmelse  med den 

konkrete situation.

Krav til mennesket i relation til demokratiske og samfundsmæssige problemer

Herunder den transtopiske kommunikationsform

I  det  højteknologiske  samfund,  der  for  længst  har  almengjort  brugen  af  mobiltelefoner  og 

computere,  er  der  opstået  nogle  nye  kommunikationsformer,  som  kan  bruges  til  chikanerende 

handlinger overalt i samfundet. Mobiltelefonernes udbredelse har således medført udviklingen af 

fænomenet  mobil-mobning, hvilket er når børn og unge i visse tilfælde udsætter hinanden for en 

hensynsløs mobning vha. deres telefoner eller i chatrooms på internettet. Der findes eksempler på 

skolebørn,  som  via  mobiltelefonen  sender  hinanden  trusler  på  livet  eller  skriver  krænkende 

beskeder pr. sms. Dette har vidtrækkende psykiske konsekvenser hos ofrene, og mange børn og 

unge kender slet ikke til de alvorlige bivirkninger af deres handlinger, når de mopper. De handler og 

leger med et nyt medie, hvor det er svært at gennemskue konsekvenserne af kommunikationen. 

Fænomenet  beskrives  i  rapporten  Chat,  chikane  og  mobning blandt  børn og unge,  der  bringer 

adskillige eksempler fra den elektroniske moppekultur blandt dagens unge:

Trusler om vold og død reguleres i voksenverdenen af straffeloven. Mange børn og unge overraskes  

over voksensamfundets alvorlige reaktioner. De har ikke selv været klar over, at handlingerne var ulovlige 

i  strafferetslig  henseende.  ”Jeg  mener  det  jo  ikke  i  virkeligheden”,  sagde  en  13-årig  pige  i  

undersøgelsen.94

Når effekten af drillerierne er så voldsom, skyldes det bl.a., at budskabet kun formidles skriftligt, 

og dermed løsrives fra sin kontekst, hvilket ser ud til at forstærke indholdet. Budskabet ledsages 

94 Chat, chikane og mobning blandt børn og unge, s. 6.
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ikke af mimik som i en verbal samtale eller anden kropslig tilkendegivelse af graden af alvor eller 

hvorvidt  det  er  en  spøg.  Dette  forstærkes  endnu  engang,  da  afsenderne  heller  ikke  har  nogen 

mulighed for at se og afkode modtagerens reaktion, og dermed ikke konfronteres med de følelser 

den elektroniske mobning kan udløse hos modtageren. Det synes ikke at være så alvorligt, at true en 

person,  man  ikke  står  ansigt  til  ansigt  med.  Dette  indikerer,  at  kropssproget  er  en  vigtig 

forudsætning for,  at  vi  kan forstå  hinandens følelser,  og når  indlevelsen heri  mangler,  risikerer 

omgangsformen at blive hensynsløs og ondskabsfuld.95

Hvor er den fornemmelse og indlevelse, der skal fortælle os, hvornår vi går for langt og gør et 

andet menneske ondt? Et bud er, at den kan findes i empatiens mulighed for at aflæse og forstå 

andre  menneskers  følelser.  Teknologiens  begrænsning  ligger  i  udelukkelsen  af  kropssproget  og 

følelserne,  og  derfor  bliver  det  nødvendigt,  at  individet  udvikler  den  empatiske  kompetence.  I 

modernitetens  kommunikationsformer bliver  det  et  krav,  at  vi  er  i  stand til  at  forstå hinandens 

motiver og handlinger til trods for de begrænsede udtryksmuligheder, der findes i sms, e-mail og 

chat. Samtidig fordrer det en ansvarlighed overfor de mennesker, vi møder, hvad enten de er tæt på 

os  eller  langt  ude  i  internettets  virtuelle  rum.  Peter  Kemp  bemærker  følgende  om  de  nye 

kommunikationsformer, der er med til at forme samfundet, og måden vi er sammen på:

Udveksling af informationer er ikke nødvendigvis et kommunikativt fællesskab, for dette forudsætter, at 

parterne erkender ansvar for hinanden. En kommunikation er kun forpligtende og livgivende, hvis den 

ikke blot er udveksling af informationer, men et fælles handlingsliv i gensidigt hensyn.96

En forudsætning for et sådant gensidigt hensyn er den forståelse af hinanden, der kan opnås vha. 

den empatiske kompetence. Sådanne overvejelser er moralske og kan derfor også relateres til en 

etisk kompetence, hvilket er et aspekt, jeg skal vende tilbage til.

Krav til mennesket i relation til globale problemer

Herunder massekommunikation

I det moderne samfund konfronteres mennesket med en mængde voldelige konflikter og økologiske 

katastrofer rundt om i verden. Krige, hungersnød og epidemier er blandt overskrifterne. Disse når 

frem til  os  takket  være  informationsteknologien,  fjernsynet  og  internettet  fx,  der  medfører,  at 

95 Ibid., i rapporten fremgår det, at blandt adspurgte skoleelever havde 41% haft voldsomme negative chaterfaringer 
med andre børn, eksempelvis trusler om bank, dødstrusler og seksuel chikane, s. 4.
96 Verdensborgeren som pædagogisk ideal, s. 34.
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billeder og anden information fra før så fjerne og ukendte dele af verden bliver bragt tæt på. Peter 

Kemp argumenterer for, at dette stiller nye krav til mennesket i dag:

Der er behov for større forståelse mellem nationer og kulturer, så vi sammen kan søge fred og undgå krig 

og terrorisme. Dette behov er blevet styrket  af  kommunikationen via tv, e-mail  og mobiltelefoner, der 

bevirker, at vi ofte kan opleve, hvad der sker langt væk på kloden, medens det foregår, og som bringer 

andre menneskers lidelser tæt ind på livet af os.97

Dermed tvinges det enkelte individ til at forholde sig til situationer og kriser, der ikke direkte 

truer eller er forbundet med vores del af verden. Samtidig drejer det sig ofte om situationer, der 

ligger langt uden for vores erfaringsverden, og som vi kun kommer i berøring med via medierne. 

Derfor kan det være svært at gennemskue årsager og sammenhænge i de specifikke situationer, og 

det kan være vanskeligt for modtageren at forholde sig til  indholdet. Kriserne kan i værste fald 

opleves som fjerne og uvedkommende, for hvad har det med mig at gøre? 

Der stilles derfor krav til individets empatiske evner, hvis det skal involvere sig og søge at forstå 

de kriser og lidelser, der forekommer globalt i verden og opleves gennem massemedierne. For det er 

netop den empatiske kompetence hos det enkelte individ, som sætter det i stand til at indleve sig i 

de forskellige situationer. Centralt i alle kriserne og lidelserne står de mennesker, der er ofre for de 

aktuelle  katastrofer,  forfølgelser  o.  lign.,  og hvert  enkelt  af  disse  mennesker  har  følelser  og et 

personligt perspektiv på verden, der hvor de befinder sig. Det er disse mennesker og disse følelser, 

man vha. den empatiske kompetence må prøve sætte sig ind i og forsøge at forstå. Hvordan ser 

verden ud fra de lokale ofres øjne? Det er sådan, man må spørge i den konkrete situation.

Den  empatiske  kompetence  ses  der,  hvor  det  bliver  muligt  for  individet  at  analysere 

udefrakommende krav, dvs. situationer som det konfronteres med via massemedierne, og forholde 

sig til de forskellige implicerede parter og deres synsvinkler. Dette bringer individet i et refleksivt 

forhold til  den enkelte situation og skaber forudsætninger for en personlig stillingtagen. Det  er 

således ikke nok at blive emotionelt berørt af følelsesladede nyhedsindslag, for det bibringer ikke en 

større  forståelse  -  blot  en  emotionel  reaktion.  Den  empatiske  kompetence  ses  først  der,  hvor 

individet formår at sætte sig ud over sig selv og gå ind i et andet menneskes oplevelse. Det er denne 

handling,  der i  sidste  ende leder frem mod en egentlig forståelse og en forøget bevidsthed om 

globale forhold. 

97 ”Verden er mit hjem”.
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Spørgsmål 1 og 2 samt kompetencens bestanddele

Jeg har nu fremlagt og undersøgt eksempler på den empatiske kompetence. Eksemplerne skal ses 

som svar på de to spørgsmål, jeg indledningsvis formulerede (hvor ses den givne kompetence? og 

hvilke  handlinger  kan  man  udføre  ved  hjælp  af  denne  kompetence?).  Derudover  analyseres 

eksemplerne  i  forhold  til  kravene  til  mennesket  på  de  fire  forskellige  niveauer  samt 

kommunikationssituationerne. Kompetencen kunne iagttages på alle fire niveauer, hvilket viser, at 

mennesket reagerer på de udefrakommende krav som det moderne samfund rejser.

Det  er  nu  muligt  at  opstille  kompetencens  bestanddele,  så  det  bliver  tydeligt,  at  selve 

kompetencen består i:

a. at kunne indleve sig i en eller flere personers følelsesmæssige oplevelse af samme situation, 

det være sig børn som voksne

b. at kunne sammenholde disse synsvinkler med sin egen og analysere den givne situation på 

denne baggrund

c. at tage stilling til og vælge på baggrund heraf

d. at reflektere over denne stillingtagen og evaluere den

Kompetencen  aktualiseres,  fordi  individet  føler  en  tilskyndelse  til  at  løse  situationen,  og  det 

harmonerer  med DeSeCos kompetencedefinition,  der  medregner motivationen som et element  i 

enhver kompetence. Jeg vil nu sætte bestanddelene i relation til et eksempel for at belyse dette og 

for at konkretisere bestanddelene:

Et menneske kan som forælder i en familie befinde sig i følgende situation: En forælder er blevet 

uenig med sin partner om opdragelsen af børnene i familien, og trivslen for både børn og voksne er 

truet af en krise. Hvis de voksne er ubøjelige, og hver står stejlt på sit synspunkt, kan krisen i sidste 

ende  udvikle  sig  til  et  sammenbrud  i  familien.  Det  er  ikke  acceptabelt,  da  man  som  voksen 

omsorgsgiver (far eller mor) ønsker at beskytte sine børn og give både dem og familien de bedste 

betingelser  for  udvikling  og  udfoldelse.  Det  voksne  individ  vil  altså  være  motiveret  for  at 

gennemtænke  den  konkrete  situation  for  at  nå  frem  til  en  løsning  og  forholder  sig  hermed 

konstruktivt (idet han har afvist muligheden for at lade krisen udvikler sig til et sammenbrud), og 

han prøver at forestille sig partnerens og børnenes følelser for at forstå situationen bedst muligt 

(hvordan ser dette ud fra hendes synspunkt? Hvordan oplever børnene denne krise og usikkerhed? 

Hvilke følelser udløser det mon hos dem?). Dette er bestanddel a. Det medfører, at personen nu 
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forholder sig lyttende til  de involverede parter,  og han er allerede i  gang med bestanddel b:  en 

analyse hvor personen sammenholder perspektiverne med sit eget. Analysen er en refleksion, og 

den behøver ikke kun at foregå i tankerne hos det enkelte individ. Begge de voksne parter kan 

eksplicitere deres tanker og følelser for hinanden og derved opnå en fælles refleksiv forståelse, som 

kan føre til den bedst mulige løsning. Bestanddel c er således at handle på refleksionens baggrund. 

Det kan fx ske ved, at forældrene bliver enige om et kompromis, der sikrer familiens beståen. Dette 

kompromis skal  naturligvis være holdbart  over tid (ellers  dukker uenigheden snart  op igen) og 

derfor må individerne hele tiden evaluere den generelle trivsel. Her ses bestanddel d. At løse krisen 

og løbende evaluere situationen er en kommunikativ proces parterne imellem

Andre spørgsmål til kompetencen

Analysen af den empatiske kompetence på alle fire niveauer bevirker derudover, at der opstår nogle 

nye spørgsmål såsom: i flere af de situationer der forudsætter empatisk kompetence, er der tale om 

spørgsmål, der involverer etiske overvejelser (fx i spørgsmålet om hvordan individet og samfundet 

skal forholde sig til de nye elektroniske kommunikationssituationer som chat og sms. Ligeledes i 

eksemplerne på krisen i forholdet: hvis personen vælger at afbryde et forhold, kan man så leve med 

konsekvenserne  for  de  involverede  parter  –  børnene  fx?).  Det  kunne  tyde  på,  at  empatisk 

kompetence, da det er et fænomen, der involverer menneskers følelser, ofte vil komme i anvendelse 

i forbindelse med problemstillinger, der implicerer en etisk stillingtagen. I så fald bliver det relevant 

at  undersøge  omfanget  af  en  etisk  kompetence,  hvilket  jeg  vil  vende  tilbage  til  senere  i 

afhandlingen.

Et andet spørgsmål er, som allerede nævnt, hvorvidt en empatisk kompetence gør krav på en 

decideret  fortolkningskompetence  hos  individet.  Jeg  stillede  dette  spørgsmål,  fordi  empatisk 

kompetence er rettet mod at forstå en given situation bedst muligt og altid medfører en fortolkning 

af et andet individs følelser. Denne uafklarethed vil jeg ligeledes behandle senere.

Tredje kompetence: Æstetisk kompetence

Æstetikbegrebet

Den tredje kompetence vedrører menneskets forhold til det æstetiske i verden. Spørgsmålet om det 

æstetiske  som  erkendelsesform  og  skønhedsideal  bliver  vedkommende  for  individet  i  flere 
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situationer, men inden jeg giver eksempler herpå, er det på sin plads at definere det æstetiske. I den 

følgende redegørelse vil jeg især betone to spor, som indgår i det, jeg betegner som den æstetiske 

kompetence.

Tanken om det smukke og det skønne som idealer kan spores til oldtidens brug af ordet æstetik. 

Æstetik  kommer  af  det  græske  aisthetikos,  der  betyder  sansende,  og  for  oldtidens  grækere 

refererede ordet til de fænomener i verden, som er vanskelige at begribe rationelt, men som opleves 

gennem sanserne (det skønne i poesien, musikken og idrætten fx). Det er dog først i 1735, at den 

tyske filosof  A.G. Baumgarten bruger  æstetikken som navn for en decideret  videnskab om det 

skønne, hvorved han både definerede en kunstfilosofi (æstetikken) og dens genstand (det skønne).98 

Æstetikkens  historie  som  videnskab  er  altså  med  sine  ca.  250  år  relativ  kort,  alligevel  har 

definitionen  af  både  det  æstetiske  og  det  skønne  udviklet  sig  radikalt  siden  Baumgarten:  Det 

æstetiske synes i dag at være blevet så mangetydigt, at det mister sin mening, hvilket bl.a. gør det 

nødvendigt at definere det her.

Allerede  i  romantikken  tilføres  Baumgartens  definition  af  æstetikken  et  nyt  element.  Hos 

Friedrich  Schiller  (1759  -  1805)  kommer  æstetikken  således  til  at  repræsentere  menneskets 

mulighed,  i  hvert  fald  geniets,  for  at  overskride  naturens  vilkår  og  komme i  kontakt  med det 

ophøjede. Peter Thielst skriver i sin bog om æstetikkens historie herom:

Kunsten bliver således et afgørende sted for erkendelse og indsigt og ikke kun for opbyggelse og skønne 

oplevelser.99

 

Dermed handler æstetikken ikke kun om kunsten alene, men der åbnes for, at det æstetiske kan ses 

som en tilgang til  verden,  hvor sansningen er grundlaget for visse af  menneskets  erfaringer og 

indsigter (ligesom det oprindeligt sås hos grækerne). 

Jeg argumenterer på denne baggrund for, at æstetik dels handler om muligheden for at opnå 

indsigt  i  bl.a.  andre  tilværelsesvalg,  psykologiske  processer  og  eksistentielle  situationer  på 

sansningens grund – den litterære fordobling hos Mortensen er fx en æstetisk proces. Og dernæst at 

æstetik handler om det skønne og det grimme og overvejelser over form og indhold, det vil bl.a. 

sige menneskets evne til at nyde artefakter og gøre dem behagelige og skønne at se på og anvende. 

Det inkluderer også, at man bevidst kan anvende det grimme som det skønnes modsætning, for 

derigennem at udtrykke og formidle indsigter om tilværelsen.  Dog er ikke indeholdt i  begrebet 

98 Ifølge Ordbog over det Danske Sprog under opslaget ”æstetik” opfattede Baumgarten i værket Aesthetica (1750 – 58) 
”det skønne som en sanselig fremstilling af det fuldkomne.”
99 Det skønne. Æstetik & kunst, s. 72.
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æstetik, hvad der er skønt eller grimt. Det må mennesket selv tage stilling til, det er nemlig det 

modernes vilkår.

Æstetik i dag

I det senmoderne samfund, som beskrives hos Giddens, udvandes begrebet æstetik, da samfundet 

som en post-traditionel  orden ikke længere kan formidle en bestemt fælles kulturarv,  og derfor 

bliver  spørgsmålet  om,  hvad  der  er  æstetisk  kvalitet  og  god  smag  et  åbent  og  i  sidste  ende 

individuelt anliggende. Det klassiske æstetikbegreb (Baumgarten) mister sin autoritet og må i stedet 

konkurrere med en stigende æstetisering af en række hverdagsagtige fænomener, hvilket medfører, 

at  grænserne  for  det  æstetiske  bliver  uklare.  Et  opslag  i  Encyklopædien  understreger  denne 

iagttagelse:

Det er ikke længere muligt, at trække en tydelig grænse for æstetikkens genstandsområde. De klassiske 

områder,  kunstens  og  naturens  æstetik,  har  i  1900-t-s  løb  fået  alvorlig  konkurrence  fra  de  mange 

fænomener, der indgår i den aktuelle æsteticering af dagligdagen, dvs. mode, design, livsstil, reklamer, 

medier m.m.100

Dermed vokser der et krav frem til individet om selv at kunne vurdere og tage stilling til det 

æstetiske både i hverdagen og den institutionaliserede kunst, og det medfører en demokratisering af 

det æstetiske: Når kriterierne for god og dårlig kunst ikke længere er underlagt autoritære krav, er 

det alles ret at problematisere et givet værks kunstneriske status og kvalitet og vurdere kriterierne 

for det æstetiske.

Derudover  medfører  modernitetens  mange  kommunikationssituationer  og  behovet  for  at 

udtrykke sig hensigtsmæssigt desuden, at individet selv må kunne anvende et æstetisk udtryk. Fx er 

det privat blevet almindeligt at arbejde med alt lige fra cd-covers og plakater til tekstforsider og 

hjemmesider, ligesom i arbejdslivet, hvor man i stigende grad skal kunne producere tekster, som er 

æstetisk udformet. Dermed kommer den æstetiske kompetence både til at handle om at forholde sig 

analytisk til æstetiske oplevelser og udvælge kriterier for æstetisk kvalitet samt at kunne producere 

et hensigtsmæssigt æstetisk udtryk.

Samlet set definerer jeg altså æstetisk kompetence som en særlig sansende erkendelsesform samt 

det at kunne forholde sig analytisk, udvælgende og producerende til forskellige æstetiske udtryk.

100 Den Store Danske Encyklopædi under opslaget ”æstetik” (forfatter: Jørgen Dehs).
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Eksempler på æstetisk kompetence og handlinger:

Krav til mennesket på et personligt niveau

Herunder den transtopiske kommunikationsform

Især  it-teknologiens  udbredelse  i  samfundet  har  medført,  at  det  er  blevet  almindeligt  at  bruge 

computer til produktionen af fx tekst, hjemmesider, egne publikationer, redigering af billeder, video 

og  musik.  Flere  af  disse  fremstillingsformer  bruges  til  kommunikation,  og  det  er  derfor  ikke 

ligegyldigt,  hvordan man udformer  produktet,  hvis  man ønsker  at  nå  ud  til  en  modtager.  Den 

østrigsk-engelske kunsthistoriker E.H. Gombrich siger følgende om det formmæssiges betydning 

for et kunstværks modtagelse:

I virkeligheden er det ofte en persons udtryk, der bestemmer, om vi synes om eller ikke synes om et 

billede. Mange synes om et udtryk, der er let at forstå, og som derfor rører dem dybt.101 

Det er selvfølgelig vigtigt at skelne mellem kunst og en tekst, der bare skal se ’pæn’ ud. Alligevel er 

der en pointe i Gombrichs iagttagelse, som også er brugbar i individets mere dagligdags skaben: 

Den, som fx udformer en personlig hjemmeside til  internettet eller en fødselsdagsinvitation, må 

således også forholde sig analytisk til samspillet mellem form og indhold for at opnå et passende 

æstetisk udtryk.

Den  æstetiske  kompetence  er  således  at  forholde  sig  analytisk  til  og  vurdere  den  æstetiske 

kvalitet samt at kunne producere et æstetisk udtryk i overensstemmelse hermed. Jeg definerede i 

indledningen af afsnittet æstetik som en særlig måde at erkende verden på og som det at forholde 

sig til det skønne og kriterierne herfor (hvad enten det er grimt eller smukt: Selv hvis en person evt. 

opponerer mod gængse opfattelser af skønhed og harmoni og fremstiller noget hæsligt, forholder 

personen  sig  (negativt)  til  forholdet  mellem form og indhold  og  dets  æstetiske  muligheder).  I 

eksemplet er der således tale om at forholde sig til det skønne.

Man kan spørge, om det virkelig er nødvendigt for det almindelige menneske at kunne forholde 

sig til  æstetik i hverdagen? Svaret må være et ja: Indledningens beskrivelse af æstetikbegrebets 

flertydighed og den manglende konsensus i samfundet overlader afgørelserne om kvalitet og smag 

til  individet  (eller  til  eksperter,  hvis  vurderinger  vi  så  må  tage  stilling  til  ud  fra  vores  egne 

kriterier102).  Det  er  altså  en del  af  den æstetiske kompetence at  kunne analysere og vurdere et 

101 Kunstens historie, s. 6.
102 Den etablerede kunstverden kunne være et eksempel på sådanne eksperter, men som Giddens skriver: ”Systemer af 
akkumuleret ekspertise udgør væsentlige udlejringspåvirkninger og repræsenterer flerfoldige autoritetskilder, som ofte 
bestrides internt, og som er divergerende i deres implikationer”, hvorved individet alligevel tvinges til personlig 
stillingtagen. Modernitet og selvidentitet, s. 11.
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æstetisk  udtryk  på  baggrund  af  overvejelser  over  form og indhold  og  dermed kunne  håndtere 

forskellige medier og kommunikationssituationer i det moderne.

Krav til mennesket i det moderne arbejdsliv

Herunder kommunikation i en gruppe

Ligesom i privatlivet er det også mange steder i det moderne arbejdsliv blevet almindeligt at skulle 

forholde sig til  den formmæssige side af  tekster.  En lærer  er  fx i  stor udtrækning afhængig af 

kommunikation via diverse forældrebreve, nyhedsbreve, opgaveark til eleverne og udtalelser. 

Man kan spørge kritisk, hvad disse situationer har med æstetik at gøre, og jeg vil da begrunde, at 

der er tale om et æstetisk udtryk ud fra definitionen på æstetik. Det moderne æstetikbegreb rummer, 

som det sås, også hverdagsagtige fænomener, så derfor bliver spørgsmålet, om eksemplerne passer 

med de to træk, der karakteriserede det æstetiske: at det rummer muligheden for nye indsigter og 

erfaringer og/eller at det forholder sig til det skønne ved et fænomen. Det sidste er tilfældet her, da 

det drejer sig om ting, individet selv producerer, dvs. et kunstigt skabt produkt - et artefakt - med 

henblik på at formidle et bestemt budskab. Budskabet (indholdet) følges dog altid med et udtryk 

(formen)  som  Gombrich  peger  på,  og  derfor  bliver  det  også  i  de  nævnte  hverdagssituationer 

relevant at kunne forholde sig til æstetiske afgørelser (hvad er fx overskueligt og pænt i forbindelse 

med modtagerne/konteksten?)

Krav til mennesket i relation til demokratiske og samfundsmæssige problemer

Herunder kommunikation i en gruppe

Æstetisk kompetence er også at kunne begrunde og diskutere kriterierne for den kunst individet 

møder  i  samfundet  og  kulturen,  og  da  samfundet  forandrer  sig,  har  individet  brug  for  nogle 

kompetencer, som modsvarer disse nye krav. Idéhistorikeren Lars-Henrik Schmidt giver følgende 

karakteristik af dette skisma:

De store dannelsesmedier er ganske enkelt nogle andre i dag. Så i stedet for at sørge over, at der findes 

’bogdroppere’, som vi kalder det i mit felt, skulle vi måske hellere glæde os over, at de unge ser mange 

film. Og det er i høj grad muligt, at de ved at se film får den samme dannelse, som generationerne før 

dem fik ved at læse bøger.103

103 Interview i Politiken 25. september 2004 i forbindelse med debatten om en dansk litteraturkanon i skolen.
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Schmidt peger på, at film og andre nye udtryksformer kan have ligeså stor berettigelse som de 

klassiske  medier  (kunst  og  litteratur),  hvilket  jeg  mener,  han  har  ret  i.  Hver  tid  har  sine 

udtryksformer,  og  det  teknologiske  fremskridt  gennem  de  sidste  hundrede  år  har  medført 

udviklingen af helt  nye medier. Men det skal tilføjes, at  det  dermed bliver en vigtig opgave at 

kvalificere modtagelsen af disse nye udtryksformer, ellers er der en risiko for, at nydelsen af et 

æstetisk produkt aldrig kommer til at hæve sig over en overfladisk vurdering. Det er således vigtigt, 

at eleverne i diskussionen om kvalitet, bliver i stand til at begrunde deres synspunkter, hvis æstetik 

skal handle om andet end en umiddelbar stimulering af sanserne. Æstetiske værker - gamle som nye 

- kan rumme indsigter og erkendelser om vores tilværelse og de valg, vi foretager, og den dannelse 

Schmidt taler om, er bl.a. at kunne vurdere og diskutere kriterier for et godt og dårligt æstetisk 

udtryk.

At  udvise  æstetisk  kompetence  i  forhold  til  situationen  og  samtidig  indgå  i  en 

kommunikationssituation i  en gruppe kan fx ske blandt kammerater i  frikvarteret,  i  fritiden,  på 

nettet, i klubben m.m.. Skolen kan imidlertid være det sted, hvor man kan lære at kvalificere sine 

oplevelser og dermed opbygge den æstetiske kompetence. Således kan skolen udgøre den fælles 

kontekst,  hvor  individet  (eleven)  kan møde og tage  stilling til  et  givent  æstetisk værk og dets 

kunstneriske udtryk sammen med de andre i gruppen (klassen).

Hvad enten man analyserer en musikvideo med Eurythmics eller de rådnende svinekroppe som 

kunstneren  Christian  Lemmerz  i  1994  udstillede  på  Esbjerg  Kunstmuseum, må  man således 

diskutere, hvad der er god og dårlig kunst og kultur. Og for at dette kan lade sig gøre, er individet 

nødt  til  at  forholde  sig  analytisk  til  værkerne  og  begrunde  sine  synspunkter.  Den  æstetiske 

kompetence kommer her til udtryk i individets evne til opstille kriterier for godt og dårligt og at 

foretage et begrundet valg i en given situation.

Krav til mennesket i relation til globale problemer

Herunder massekommunikation

Internettet har som nyt massemedie opnået udbredelse til hele verden i løbet af ganske få år.104 Dets 

styrke  ligger  bl.a.  i  nettets  globale  udbredelse og tilgængelighed,  som gør  mulighederne for  at 

kommunikere mangfoldige.  Netværksstrukturen kan  nemlig  rumme en  ubegrænset  spredning  af 

interessenter, der kommunikerer indenfor hvert deres netværk. Den enkelte kan derfor nemt komme 
104 Castells skriver: ”Internettet har haft den højeste spredningshastighed af alle kommunikationsmedier i historien: I 
USA varede det 30 år, før radioen nåede ud til 60 mio. mennesker; tv nåede et tilsvarende spredningsniveau inden for 15 
år; internettet klarede det samme på blot tre år efter udviklingen af world wide web.” Netværkssamfundet og dets  
opståen, s. 322.
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i kontakt med ligesindede på tværs af nationale grænser og afstande, og en individuel afsender kan 

nå  mange  modtagere  på  en  gang.  Castells  beskriver  udviklingen  af  de  nye  multimedier  i  det 

moderne,  hvoriblandt internettet  spiller  en væsentlig rolle,  og karakteriserer disse mediers store 

rummelighed som deres måske vigtigste aspekt:

Og  endelig  er  det  måske  vigtigste  træk  ved  multimedierne,  at  de  kan  rumme  de  fleste  kulturelle  

udtryksformer i al deres mangfoldighed. Multimedierne spiller en afgørende rolle for nedbrydningen af  

ethvert  skel  mellem  audiovisuelle  medier  og  trykte  medier,  populærkultur  og  akademisk  kultur,  

underholdning og information, undervisning og overtalelse. Hvert enkelt kulturelt udtryk, fra det værste til 

det bedste, fra det mest elitære til det mest folkelige – samles i dette digitale univers, der i en gigantisk, 

ahistorisk  hypertekst  sammenføjer  fortidige,  nutidige  og  fremtidige  manifestationer  af  den  

kommunikerende bevidsthed. (Castells' kursivering)105

Når multimedierne således uhildet  formidler  enhver  form for  underholdning og information, 

bliver  det  vigtigt,  at  man  som (for)bruger  selv  kan  skelne  mellem overfladiske  og  stereotype 

gentagelser og oplevelser som reelt formidler nye indsigter til modtageren. Den æstetik som dyrkes 

i den brede mainstreamkultur er ofte knyttet til den serielle gentagelse fx i mange (billige) tv-seriers 

monotone repetition af en forudsigelig struktur. Det kan sagtens være underholdende, uden at det 

fører  til  nye  indsigter  eller  mødet  med  det  fremmede.  Karsten  Schnack  taler  med  begreberne 

handlekompetence og udfordringernes didaktik om en dannelsesproces, som er kritisk refleksiv106, 

og  det  ser  jeg bl.a.  som individets  mulighed for  at  kunne imødegå sådanne udfordringer.  Den 

æstetiske kompetence må følgelig bestå i at kunne forholde sig kritisk til de æstetiske udtryk og 

indsigter/erfaringer, multimedierne formidler ud fra egne kvalitetskriterier. 

Kompetencens bestanddele

Den æstetiske kompetence kan i eksemplerne iagttages i forbindelse med kravene til mennesket på 

de fire niveauer samt i kommunikationssituationerne. Dermed kan det udledes, at kompetencens 

bestanddele er:

a. at kunne nyde/opleve et givent æstetisk udtryk

b. at kunne forholde sig analytisk til dette uanset om det knytter sig til hverdagslige produkter 

eller etablerede kunstværker

105 Ibid. s. 343.
106 Didaktik på kryds og tværs, s. 17.
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c. at kunne tage kritisk stilling til den æstetiske kvalitet ud fra egne kriterier

d. at kunne producere et hensigtsmæssigt æstetisk udtryk

e. at reflektere løbende over disse valg og sætte dem i forhold til egen livssituation

Den sidste bestanddel skal ses som et udtryk for, at individets erfaringsverden udvides igennem 

livet og at behov og præferencer forandres, hvorfor individet må bruge kompetencen til at vurdere 

det æstetiske og sine kriterier herfor i forhold til den aktuelle livssituation.

Med  udtrykket  livssituationen  sætter  jeg  den  æstetiske  kompetence  i  forbindelse  med  mere 

overordnede  livsvalg.  Spørgsmålet  er,  om  der  er  brug  for  det,  jeg  vil  kalde  en  eksistentiel  

kompetence i tilknytning hertil. En sådan kompetence indgår dog ikke i min aktuelle hypotese, og 

skal derfor ikke behandles her.

Fjerde kompetence: Etisk kompetence

Hvordan bør jeg handle?

Afhandlingens hypotese formulerer en etisk kompetence ud fra forestillingen om, at mennesket i det 

moderne støder på etiske problemstillinger i forskellige situationer. Gennem arbejdet med de tre 

første  kompetencer  har  det  da  også  flere  steder  vist  sig  relevant  at  forholde  sig  til  de  etiske 

spørgsmål, som er dukket op i forbindelse med kompetencerne. De konkrete eksempler i analysen 

har således flere gange refereret  eller stillet  spørgsmål til  en situations etiske aspekter,  hvorved 

bevidstheden om implikationen af en etisk kompetence har været stigende gennem arbejdet.  Fx 

efterlyste  afhandlingen  i  forbindelse  med  den  empatiske  kompetence  en  etisk  stillingtagen  til 

eksemplerne  på den transtopiske kommunikationsform: Da det  her  blev tydeligt,  at  vi  påvirker 

hinanden  gennem  vores  interaktion,  bliver  det  følgelig  relevant  at  forholde  sig  til,  hvordan 

mennesker bør handle overfor hinanden. 

Men præcist  hvor og hvordan moderniteten udfordrer individet til  at  udvise en bestemt etisk 

kompetence, og hvilke elementer den består af, må bero på en systematisk undersøgelse. Derfor 

søger jeg i det følgende afsnit at præcisere og definere en etisk kompetence på lige fod med de 

øvrige kompetencer og ud fra samme metodiske fremgangsmåde. Allerførst vil jeg dog præcisere 

anvendelsen af begrebet etik, bl.a. fordi begreberne etik og moral i historiens løb er blevet brugt 

forskelligt.
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Ifølge filosoffen Peter Thielst står etikken for den egentlige moralbegrundelse, mens ordet moral 

udmønter, hvad man som menneske skal rette sig efter. Både ordet etik og moral betyder oprindeligt 

”skik  og  brug”  og  ”sædvane”,  men  de  bruges  i  filosofien  almindeligvis  om  de  overordnede 

begrundelser  (etikken)  og  de  praktiske  værdiudsagn  (moralen).107 Bent  Rensch  anfører  i 

Moralfilosofi samme etymologi, men går mere detaljeret ind i den filosofiske traditions skelnen 

mellem begreberne. Han anfører således moralsk praksis som selve den praktiske handling; moral 

som holdningerne  til  handlinger;  normativ  etik som filosofiske  overvejelser  og begrundelser  af 

moralske handlinger og endelig meta-etik som værende filosofiske overvejelser over, hvad etik er 

og ikke er.108

Jeg  bruger  på  denne  baggrund  begrebet  etik  i  den  etiske  kompetence  som  et  begreb  for 

overvejelser over og begrundelser for menneskets handlinger i praksis.

Eksempler på etisk kompetence og handlinger:

Krav til mennesket på et personligt niveau

Herunder den transtopiske kommunikationsform

Filosoffen Løgstrup har i Den etiske fordring peget på, at vi mennesker aldrig kan interagere, uden 

at det implicerer en etisk stillingtagen til hinanden:

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. 

Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man  

vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen 

står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej. 109

Jeg er enig med Løgstrup og sætter dette som en grundpræmis for menneskets færden i verden. Jeg 

vil vende tilbage til eksemplet fra den empatiske kompetence, hvor børn moppede hinanden, for at 

belyse situationens etiske problemstilling.

I eksemplet skabte den specifikke kommunikationsform med mobiltelefoner en situation, hvor 

det  blev  svært  for  børn  og  unge  at  gennemskue  konsekvenserne  af  drillerier  og  trusler.  Den 

empatiske kompetence var svaret på, hvordan individet kan handle hensigtsmæssigt ved at prøve at 
107 ”Men selv om det kun er den sproglige afstamning, der skiller de to begreber, er det blevet almindeligt – i sig selv en 
sædvane – at lade det græske etik betegne den mere overordnede filosofi til begrundelse af det moralske godt og ondt, 
men det latinske moral anvendes når man taler om konkrete, praktiske værdiudsagn”, Det gode. Etik & moral, s. 9. 
108 Moralfilosofi, s. 7.
109 Den etiske fordring, s. 25. Løgstrup bruger også begrebet interdependens om vores gensidige afhængighed: 
”Kærlighedsbudet udspringer af den interdependens og den magt, som vi takket være den ikke kan undgå at have over
hinanden. Buddet kunne vi derfor også give den formulering: Den magt, som interdependensen giver dig over et andet 
menneske, skal du bruge til dets bedste.” Moralen og dens begrundelse, s. 64.
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sætte sig i modpartens situation (de følelsesmæssige konsekvenser m.m.), men der mangler dog 

stadig  nogle  overordnede  retningslinier  for,  hvad  der  er  rigtigt  og  forkert,  godt  og  ondt,  i 

situationen.

Den etiske kompetence kan bl.a. være at forholde sig til sådanne problemstillinger ud fra nogle 

overordnede principper. Et sådant princip kan fx være ikke at ville andre noget ondt, hvorfor man 

må prøve at sætte sig i en anden persons sted, før man handler, for derigennem at vurdere om man 

selv ville synes om det, der nu sker. I den konkrete situation vil det sige, at man henholder sig til en 

på forhånd fastlagt norm.

Dette forudsætter imidlertid, at den enkelte kan gennemskue og identificere situationens krav om 

en etisk stillingtagen. Individet må derfor kende til og have en forståelse for, at mennesker kan 

medvirke til om andre lykkes eller ej, ellers bliver det vanskeligt at forholde sig til situationer som 

disse  og  opstille  kriterier  for  godt  og  ondt.  Faktisk  arbejder  Klafki  (tillige  med  Kemp)  i  sin 

dannelsesteori  med en bevidstgørelse af disse forhold hos elever i skolen i  forbindelse med det 

fjerde nøgleproblem: udfordringen fra de teknologiske medier. Han taler godt nok om en kritisk 

sans, men den inkluderer netop en refleksion over mediernes menneskelige konsekvenser:

'Kritisk'  vil  sige,  at  man  altid  forbinder  indføringen  i  disse  mediers  anvendelsesmuligheder  og  en 

grundlæggende forståelse  af  de  moderne,  elektronisk  arbejdende kommunikations-,  informations-  og 

styringsmedier med en refleksion over, hvordan disse medier påvirker de mennesker, der anvender dem, 

hvordan brugen af sådanne medier kan få mulige sociale konsekvenser, samt hvilke muligheder der er for 

misbrug. 110

Klafki refererer til de moderne kommunikationssituationer, og går derved et skridt videre end 

Løgstrup, som i  Den etiske fordring primært forholder sig til menneskers møder ansigt til ansigt. 

Løgstrups kontekst er således på dette område meget anderledes end Klafkis og samtidens, idet 

bogen er fra 1956 og henter flere af sine fænomenologiske eksempler fra krigstiden.

Som sådan  er  Løgstrups  iagttagelser  af  menneskets  handlinger  begrænsede  i  forhold  til  de 

moderne mediers ansigtsløse kommunikation. Alligevel vil jeg argumentere for, at disse iagttagelser 

og  pointer  hos  Løgstrup  er  værdifulde,  også  i  en  teknologisk  moderne  sammenhæng,  fordi  de 

påpeger,  at  mennesker  er  sårbare  og  altid  indgår  i  magtrelationer  overfor  hinanden (med  magt 

menes  her  magt  til  at  øve  indflydelse  på  den  anden).  Eksemplet  med  mobningen  har  vist,  at 

sårbarheden og magtrelationerne også optræder i den ansigtsløse kommunikationsform, og derfor er 

det relevant, at individet forholder sig til disse møders etiske aspekter med henblik på at opstille 
110 Dannelsesteori og didaktik, s. 77.
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normer  for  denne  handlen.  Klafkis  kritiske  sans  supplerer  altså  Løgstrups  analyse  af  de 

menneskelige relationer og hjælper til en større forståelse af de fem kommunikationssituationer i 

denne afhandling. Tilsammen aktualiserer de behovet for en overordnet etisk kompetence.

Krav til mennesket i det moderne arbejdsliv

Herunder mødet mellem to mennesker og kommunikation i en gruppe

Richard Sennett illustrerede i eksemplet med Rico det moderne arbejdslivs mangel på langsigtede 

værdier og kontinuitet til fordel for flygtighed og fleksibilitet. Det, som Rico efterlyser, er en højere 

grad af loyalitet og forpligtigelse mellem mennesker, der omgås hinanden på arbejdspladsen. Og 

det, Rico gør i eksemplet, er faktisk at anvende den etiske kompetence til at analysere og reflektere 

over sin konkrete arbejdssituation, hvorefter han forsøger at applicere de efterspurgte værdier på sin 

egen familie.

Med Løgstrup kan man sige, at disse værdier er en etisk fordring, som spiller en rolle, ikke bare i 

Ricos eksempel, men i alle menneskelige forhold. Etisk stillingtagen i dette eksempel, som et krav 

til mennesket, kan fx vise sig ved, at man respekterer andre og opfører sig i overensstemmelse med 

nogle etiske principper, uanset hvor kortvarige ens relationer er. Både Sennetts og Castells’ analyser 

af  det  moderne  arbejdsliv  med  dets  netværksstrukturer  og  selvstyrende  arbejdsteams  byder  på 

situationer, der fordrer den etiske kompetence i de mange menneskelige relationer såsom i teams, på 

nye arbejdspladser og på internettet (hvor god etik fx kan være at være sandfærdig og ikke have 

skjulte intentioner). Den etiske kompetence er nødvendig i mødet mellem to mennesker, hvad enten 

de kender hinanden eller ej, og i  kommunikation i en gruppe, hvor fx arbejdspladsen udgør den 

fælles kontekst.

Krav til mennesket i relation til demokratiske og samfundsmæssige problemer

Herunder massekommunikation

Den måde, samfundet er indrettet på, udløser forskellige spørgsmål om værdier og etik: Hvordan 

skal vi fx tilgodese de ressourcesvage grupper i samfundet, og hvordan kan vi beskytte naturen 

bedst muligt af hensyn til fremtidige generationer? Vores hensigter, ønsker og håb for os selv og 

andre hviler på nogle værdiforestillinger om det gode liv. I spørgsmål og situationer som kræver 

handling, må man derfor kunne overveje og begrunde sine handlinger ud fra et etisk kriterium.

Dermed kan man sige, at fremskridtet ikke kun består af en udvikling af materiel velstand og 

bekæmpelse af sygdomme. Det gode liv som målsætning er også et spørgsmål om prioritering. Peter 
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Kemp peger netop på det etiske aspekt som konstituerende for samfundets udvikling og menneskets 

bevidsthed herom:

Det handler nemlig ikke kun om viden. Det handler også om, hvilket liv vi vil sikre vores efterkommere, 

dvs. om det gode liv over tid. Det handler om etik, for så vidt etik er en vision eller en forestilling om det 

gode liv, som vi selv er med til at skabe gennem den livsform eller livsstil, som vi foretrækker, og gennem 

den ”ros og dadel” (som filosoffen Aristoteles sagde det), hvormed vi vurderer hinandens handlinger.111

Den etiske kompetence er ikke at handle på en bestemt fastlagt måde i en situation, men det er at 

udvise en etisk stillingtagen til, hvad der er det gode liv for individet i et (samfunds)fællesskab. 

Dette  er  ligeledes  DeSeCos  målsætning  med  definitionen  af  nøglekompetencerne,  som  jo  er 

kompetencer,  der  individuelt  baseret  skal  bidrage  til  ”a  succesfull  life  and  a  well-functioning 

society”.112 Denne stillingtagen kan være en diskussion, som formulerer konkrete værdier og mål. 

Den kan også bestå i at handle ud fra en bestemt etisk grundholdning

Jeg bruger her eksemplet  massekommunikation, fordi det moderne menneske ofte konfronteres 

med  spørgsmål  om  andre  menneskers  livssituationer  og  samfundets  indretning  via 

nyhedsudsendelser og aviser.

Krav til mennesket i relation til globale problemer

Herunder massekommunikation

I sin beskrivelse af de epokale nøgleproblemer retter Klafki opmærksomheden mod nogle bestemte 

problemstillinger i verden. Jeg vil udvælge et enkelt af disse problemer, det tredje nøgleproblem: 

den samfundsskabte ulighed, og anvende det som eksempel på en etisk udfordring i verden i dag. 

I  dette  nøgleproblem  fremhæver  Klafki  bl.a.  uligheden,  som  den  optræder  i  internationalt 

perspektiv:

her er det tydeligste eksempel [...] den ulige fordeling af magt og velstand mellem de industrialiserede og 

de såkaldte udviklingslande. 113

Hvordan kan individet forholde sig til et så komplekst og fjernt problem? Er løsningen at sløjfe 

ulandenes  gæld  til  de  rigere  lande?  Er  det  bedre  at  forhøje  ulandsbistanden?  Skal  de  rige 

111 Verdensborgeren som pædagogisk ideal, s. 80f.
112 Key Competencies for a Succesful Life and a Well-Functioning Society, s. 54.
113 Dannelsesteori og didaktik, s. 77.
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industrialiserede lande samarbejde om at løse problemet, og er det overhovedet sandsynligt, at det 

kan ske? 

Udfordringen  viser  sig  hurtigt  at  være  så  kompleks,  at  individet  både  må  bruge  sin 

scenariekompetence  (til  at  forestille  sig  løsningsmodeller  og  konsekvenser),  sin  empatiske 

kompetence (til at prøve at sætte sig i de involverede menneskers sted) og den etiske kompetence på 

samme tid. Det er imidlertid de etiske aspekter, der kan forpligte individet til at handle i forhold til 

situationen:  Mens  den  empatiske  kompetence  medvirker  til  individets  analyse  og  refleksion  i 

situationen, sætter den etiske kompetence problemet ind i et større og globalt perspektiv ved fx at 

spørge, hvordan verden skal indrettes, og hvordan vi kan medvirke til at skabe lige betingelser for 

mennesker i verden.

Problemer som dette møder vi typisk gennem massemedierne som oftest tv, og der vil være en 

risiko  for,  at  de  herved  forenkles  eller  affærdiges  af  modtageren.  En  kritisk  sans  overfor 

massemediernes  virkemidler,  som  efterlyses  af  både  Schnack  og  Klafki,  er  derfor  ligeledes 

hensigtsmæssig.

Kompetencens bestanddele

Eksemplerne  viser,  at  den  etiske  kompetence  spiller  en  rolle  på  alle  fire  niveauer  samt  i 

kommunikationssituationerne. Tilsammen indikerer dette, at mennesket i det moderne er nødt til at 

udvise en etisk kompetence og et ansvar for at imødekomme samtidens udfordringer. Hvis man 

skiller kompetencen ad, er dens bestanddele:

a. at kunne indleve sig i en konkret situation og identificere en given problemstilling som etisk

b. at kunne opstille principper for gode og onde handlinger ud fra en erkendelse af, at vi altid 

holder noget af en andens liv i vores hænder (interdependensen)

c. at tage stilling til situationen på denne baggrund

d. at handle i overensstemmelse med denne stillingtagen

e. at evaluere denne handling løbende

Det ses, at den etiske kompetence involverer overvejelser på samme overordnede niveau som 

målsætningen for  DeSeCos kompetencetænkning nemlig,  at  mennesket  selv  eller  sammen med 

andre definerer, hvori det gode liv består. Det skal fremhæves, at den etiske kompetence betyder at 

forholde sig til  en konkret situation og handle i  overensstemmelse med en etisk holdning fx et 
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bestemt princip. Det er det, som gør det til en kompetence. Man kan godt være enig i etiske og 

moralske spørgsmål, uden at det af den grund er at anvende en etisk kompetence.

Samtidig ses det, at i  situationer, der består af relationer mellem mennesker, vil bestanddel a 

implicere  den  empatiske  kompetence.  Indlevelsen  er  nemlig  en  betingelse  for,  at  individet 

involverer sig i en given situation. Dette indikerer, at kompetencerne er tæt forbundne og ofte griber 

ind i hinanden.

Femte kompetence: Hermeneutisk kompetence

Den stadige fortolkning af verden

Den hermeneutiske kompetence er den sidste af de kompetencer, som optræder i undersøgelsen. Mit 

udgangspunkt for denne kompetence er Mortensens forskning i den litterære fordobling, hvor den 

hermeneutiske  kompetence  allerede  er  blevet  defineret  som  en  refleksion  over  forståelsens 

processuelle  karakter.  Hos  Mortensen  er  målet  at  give  eleverne  et  redskab  til  en  reflekteret 

fortolkningspraksis; først og fremmest med henblik på at  udvikle en større bevidsthed om egen 

læsepraksis, men også en bevidsthed om forståelse i det hele taget. Det er denne sidste vinkel, jeg 

bruger  som  afsæt  for  en  hermeneutisk  kompetence.  Jeg  vil  starte  med  at  indkredse  begrebet 

hermeneutik og herefter undersøge menneskets hermeneutiske tilgang til verden.

Jeg bruger begrebet hermeneutik med udgangspunkt i den tyske filosof Hans-Georg Gadamer. 

Ifølge  Gadamer  foregår  fortolkningen  ved,  at  vi  inddrager  det  værk,  vi  står  overfor,  i  den 

forståelsessammenhæng, vi i forvejen besidder. Den hermeneutiske proces er nemlig underlagt de 

fordomme,  vi  allerede  har,  og disse  udtrykker  den  tradition,  vi  selv er  en  del  af,  den  aktuelle 

horisont.  Vi  bliver  klogere  på  os  selv  og  vores  horisont,  efterhånden som vi  erkender  og  evt. 

reviderer disse fordomme, og det finder sted i mødet med ’det fremmede’. Meningen i et givet 

værk, findes således ved i første omgang at anskue det ud fra sine forventninger (fordommene) til 

værket, dernæst ved at disse påvirkes af værket i et gensidigt spil:

Den, der ønsker at forstå en tekst, foretager altid et udkast. Så snart der viser sig en første mening i 

teksten, udkaster han en helhedsmening for teksten. På den anden side viser den første mening sig kun, 

fordi man allerede læser teksten ud fra visse forventninger om en bestemt mening. Forståelsen af, hvad 
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der står der, består i at udarbejde et sådant for-udkast, der ganske vist bestandigt bliver revideret i lyset 

af den videre uddybning af meningen.114

På denne måde bevæger vi os i fortolkningen bag om det umiddelbare indtryk og kan opnå en 

forståelse af det fænomen, vi står overfor. 

Hovedbegreberne i hermeneutikken er altså fortolkning og mening, og Mortensens beskrivelse af 

individets forståelseskrise og overvindelse heraf er en hermeneutisk tilgang, hvor individet søger at 

afdække tekstens mening og opnå en forståelse gennem gentagende forståelsesudkast og revision. 

Forståelseskrisen  er  imidlertid  ikke  et  fænomen,  som  kun  forbinder  sig  til  tekstanalysen: 

Mennesket møder hele tiden fænomener, der ikke kan tydes umiddelbart, men som kræver at blive 

fortolket. Individet ser noget, men det er noget andet, som ligger bag. Jeg vil argumentere for dette 

synspunkt ved at referere til eksempler fra de foregående kompetencer.

Samtidig  bliver  det  relevant  at  se  nærmere  på  de  forhold  omkring  fortællingen  og 

identitetsdannelsen,  som  Giddens  fremdrager,  fordi  individet  tolker  sig  selv  ind  en  biografisk 

fortælling.

Endelig  er  det  spørgsmålet,  om  en  hermeneutisk  kompetence  har  status  som  selvstændig 

kompetence, eller om den udgør et aspekt ved nogle af de andre kompetencer. Hensigten med det 

følgende afsnit er således også at afklare dette. 

Eksempler på hermeneutisk kompetence og handlinger:

Empatisk kompetence: Krav til mennesket på et personligt niveau 

herunder mødet mellem to mennesker

Ved  redegørelsen  for  den  empatiske  kompetence  brugte  jeg  omstændighederne  omkring  det 

moderne parforhold som eksempel på empatisk kompetence. Kernen i dette handlede om individets 

analyse og forståelse af mindst ét andet menneskes perspektiv og følelser.

Herunder bemærkede jeg, at når individet forsøger at forstå et andet menneskes følelser, er der 

altid tale om en fortolkning af et andet menneskes psyke. Ved en krise som i eksemplet må individet 

således  gå  bag  om partnerens  verbale  ytringer  og  forsøge  at  forstå  motiverne  til  den  aktuelle 

handling. Gadamer vil sige, at det handler om at kunne justere sine egne og modpartens fordomme i 

overensstemmelse  med,  at  situationen  analyseres  og  dermed  udfoldes.  Det  er  i  denne  proces, 

individet har brug for en hermeneutisk kompetence. Kompetencen er at kunne tolke situationen for 

at forstå, hvad den er et udtryk for.

114 Sandhed og metode, s. 254.
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Etisk kompetence: Krav til mennesket i det moderne arbejdsliv 

herunder mødet mellem to mennesker og kommunikation i en gruppe

I eksemplet under den etiske kompetence brugte jeg arbejderen Rico, som oplevede et misforhold 

mellem  arbejdsliv  og  familieværdier.  Jeg  skrev  i  den  forbindelse,  at  Rico  vha.  den  etiske 

kompetence måtte ”analysere og reflektere” over sin arbejdssituation. Med perspektiveringen til 

Løgstrups ord fandt dette sted med afsæt i en etisk fordring, som tvang Rico til at efterlyse en større 

ansvarlighed i sit liv.

Rico anvender her den hermeneutiske kompetence, for hans analyse af situationens umiddelbare 

fremtræden (de kortsigtede menneskelige relationer, kravet om fleksibilitet) er en fortolkning, som 

får Rico til at konkludere, at nogle bestemte langsigtede værdier er fraværende.

Med Giddens’ analyse af livsstilsvalget og selvets dannelse, kan man sige, at arbejdssituationens 

krav ikke harmonerer med den fortælling, Rico har lyst til fortælle om sig selv. Hans livsstilsvalg er 

anderledes.  Her  ses  således  to  tidligere  fremhævede aspekter  både  hos  Giddens  og  Mortensen, 

nemlig individets valg af livsstil og skabelsen af identiteten som en refleksiv proces.

Det er ikke sikkert, at Rico når frem til en klar forståelse af sin arbejdssituation i første forsøg. 

Han er med stor sandsynlighed nødt til at reflektere og revidere sin opfattelse af den komplekse 

situation løbende, og således udføre den processuelle bevægelse mellem del og helhed, som blev 

beskrevet  tidligere.  Det  er  en  del  af  den  hermeneutiske  kompetence  at  gøre  dette,  for  den  er 

individets løbende refleksion over de arbejdsmæssige vilkår med henblik på at forstå sin situation 

og sine livsstilsvalg.

Æstetisk kompetence: Krav til  mennesket i  relation til  demokratiske og samfundsmæssige 

problemer herunder kommunikation i en gruppe

Under den æstetiske kompetence undersøgte jeg individets kompetence til at analysere og vurdere 

æstetiske værker og produkter og diskutere kriterierne for dem i en bestemt kontekst (skolen eller 

arbejdspladsen  fx).  Det  fremgik  også  af  kompetencens  bestanddele,  at  den  gør  det  muligt  for 

mennesket at nyde et givent værk umiddelbart og derefter bearbejde indtrykket analytisk. Individet 

må derfor være i stand til at fortolke det givne værk: Noget ses umiddelbart (eller sanses på anden 
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vis), men hvad indeholder det? Hvad kommunikerer det æstetiske produkt? Hvad betyder det (hvis 

det betyder noget)? 

Denne  fortolkning,  som  er  anvendelsen  af  den  hermeneutiske  kompetence,  kan  finde  sted 

individuelt, men kan også bearbejdes og kvalificeres i et fællesskab. Med det massive billedopbud, 

som findes i det moderne samfund i dag, er det relevant at skelne mellem hvilke udtryk, historier, 

billeder m.m., der er banale og stereotype, og hvilke der er originale og nyskabende. En kollektiv 

diskussion  herom  forudsætter  den  tolkende  praksis  og  refleksion,  som  finder  sted  vha.  den 

hermeneutiske kompetence. Mortensens redegør som nævnt for en litteraturundervisning, der på 

baggrund af de litterære fortællinger bevirker sådanne refleksive processer. Jeg skal vende tilbage til 

denne pointe i undersøgelsens sidste del.

Scenariekompetence: Krav til mennesket i relation til globale problemer 

herunder individualiseret massekommunikation

Som  eksempel  blev  det  her  vist,  at  scenariekompetencen  bruges  til  at  håndtere  forskellige 

situationer,  hvor  mennesket  udfordres  til  at  forestille  sig  løsninger  og  perspektiver  på  verdens 

miljøproblemer.  Scenariekompetencen  var  at  kunne  anskueliggøre  en  række  aspekter  og 

konsekvenser af en given situation for at kunne tage stilling til mulige løsninger. Jeg skrev, at en 

måde dette bliver muligt på, er gennem individets meningsudvekslinger med andre på internettet. 

En kommunikation om synspunkter, håb, frygt, perspektiver og forslag kan her finde sted. 

Et afgørende element i denne kommunikation vil altid være de enkeltes tolkninger af andres 

ytringer. Hvad enten man er enig eller ej, vil selv det mindste udsagn altid kræve af modtageren, at 

det opfattes og tydes i forhold til sammenhængen. Det er det samme krav om fortolkning mellem 

mennesker, som kunne konstateres ved den empatiske kompetence, og det forudsætter også her en 

hermeneutisk kompetence - måden vi fremstår på, er jo ifølge Giddens baseret på valg: Vi sætter os 

selv ind i en fortælling, som kan tolkes på én måde (individet kan fx vælge at være en bevidst og 

kritisk  forbruger  og  lade  det  være  en  del  af  sin  personlige  fortælling),  og  ligeledes  tolker  vi 

hinandens identiteter og fortællinger, når vi møder dem. Det er her den hermeneutiske kompetence 

kommer i spil.

Kommunikationssituationer og fortælling

Eksemplerne viser, at den hermeneutiske kompetence indgår i kravene til mennesket på alle fire 

niveauer. Ligeledes kan kompetencen iagttages i alle fem kommunikationssituationer: 
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- Ved mødet mellem to mennesker er fortolkningen individernes forudsætninger for at forstå 

hinanden;

- ved kommunikation i en gruppe gør den hermeneutiske kompetence det muligt at diskutere 

og kvalificere umiddelbare oplevelser og indtryk, og fortolkningen kan således nuanceres og 

udbygges i gruppen; 

- ved  den  transtopiske  kommunikationsform bliver  individets  hermeneutiske  kompetence 

vigtig, idet de nye kommunikationsformer som chat og sms stiller krav til individet om at 

tolke og forstå en anden gennem de ansigtsløse relationer, disse medier medfører;

- ved  massekommunikation skal  man  være  i  stand  til  at  tyde  informationer  fra  nyheder, 

underholdning og reklamer. Det er ligeledes en hermeneutisk tilgang;

- ved  individualiseret  massekommunikation kræves  det  på  samme måde,  at  individet  kan 

fortolke udsagn og handlinger i elektroniske fora o. lign.

På baggrund af ovenstående bliver det evident, at kompetencen faktisk skal mestres på alle niveauer 

sammen med de øvrige kompetencer. Undersøgelsen viser, at kompetencen er en grundlæggende 

forudsætning for individets tolkning og ageren i de mange situationer, der udgør udfordringerne i 

det moderne samfund. Giddens siger, at valget er en af hverdagens fundamentale handlinger, og han 

fremhæver især livsstilsvalget som centralt:

I moderne socialt liv får begrebet livsstil en særlig betydning. Jo mere traditionen mister sit tag, og jo 

mere dagliglivet rekonstrueres på baggrund af det dialektiske samspil mellem det lokale og det globale, 

desto mere tvinges individerne til at træffe valg om livsstil blandt mange forskellige muligheder.115

Den hermeneutiske kompetence føjer sig til dette vilkår, som individets forudsætning for at forstå 

de foreliggende situationer og identificere de forskellige valg. 

Desuden er kompetencen et  redskab til  at tolke den måde fortællingen om en selv og andre 

fremstår  på,  for  livsstilsvalget  er  en  del  af  individets  fortælling  om  sig  selv.  Giddens  brugte 

formuleringen  ”selvet  som  det  refleksivt  forstås  af  personen  på  baggrund  af  vedkommendes  

biografi”116,  og  hermed  fremhæves  det  narrative  aspekt.  Dette  aspekt  ved  den  hermeneutiske 

kompetence er individets kompetence til at holde en bestemt biografisk fortælling i gang, fordi det 

medvirker til individets forståelse af sig selv og andre.

115 Modernitet og selvidentitet, s. 14.
116 Ibid. s. 68.
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Jeg vil derfor understrege det narrative element ved den hermeneutiske kompetence, sådan som 

det fx kunne ses hos Rico i eksemplerne. De mange fortællinger og mulighederne for at bearbejde 

og forstå dem kan også iagttages i fiktive fremstillinger. Fx indgår fortællingen som tema i både 

Svend Åge Madsens og Jan Kjærstads forfatterskaber.

Efter udredningen af den hermeneutiske kompetence, vil jeg slutte, at den ikke er et aspekt ved 

de øvrige kompetencer, men at den er en overordnet og selvstændig kompetence, som indgår i de 

konkrete situationer sammen med de øvrige kompetencer.

Kompetencens bestanddele

Kompetencens bestanddele kan nu udledes; hermeneutisk kompetence er:

a. at kunne fortolke den konkrete situation og de menneskelige handlinger, der indgår i den

b. at kunne opnå en helhedsforståelse af situationens mening

c. at kunne korrigere og justere denne forståelse løbende ved at forholde sig til  de enkelte 

elementer i situationen på ny

d. at kunne konstruere fortællingen om en selv og andre og holde den i gang

e. at reflektere løbende over disse valg

Dermed kan undersøgelsen gå videre til spørgsmålet om det fiktives betydning for kompetencerne.
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7. Det fiktives rolle i udviklingen og tilegnelsen af kompetencerne

Spørgsmål 3 og 4

Undersøgelsens  første  del  er  nu  gennemført.  Den  bestod  i  at  besvare  spørgsmål  1  og  2,  og 

afhandlingen har  således  analyseret  kompetencerne  og  de  handlinger,  der  relaterer  sig  hertil,  i 

forhold til modernitetens udfordringer. 

Dermed er undersøgelsen nået til besvarelsen af spørgsmål 3 og 4, som handler om individets 

tilegnelse  af  kompetencerne.  Spørgsmålene  er:  Hvor  og  hvordan  kan  den  enkelte  kompetence 

udvikles? og Hvad skal man vide eller kunne for at udvikle kompetencen? 

Det centrale er således at finde ud af, hvordan individet kan få de nødvendige erfaringer og 

udvikle  de  kompetencer,  som  er  adækvate  i  forhold  til  situationerne  i  virkeligheden.  I 

overensstemmelse med hypotesen vil jeg derfor i det følgende søge at besvare spørgsmål 3 og 4 ved 

at  anføre  eksempler  på  fiktionstekster  med  udgangspunkt  i  det  udvidede  tekstbegreb,  med  det 

formål at belyse mødet mellem individet og fiktionen nærmere. 

Fremgangsmåde

Allerførst bliver det dog nødvendigt at tilpasse den metodiske fremgangsmåde for undersøgelsens 

sidste del. Den hidtil anvendte sondring mellem krav til mennesket på fire niveauer er ikke længere 

brugbar, da denne skelnen fandt sted på baggrund af de sociologiske beskrivelser af situationen og 

dens  mange  krav  til  individet  på  flere  forskellige  niveauer.  Formålet  var  at  vise,  hvor 

kompetencerne  er  påkrævet  og  i  relation  til  hvilke  handlinger.  Herfra  gælder  det  imidlertid 

udviklingen af kompetencerne, og således er der ikke tale om krav på forskellige niveauer, men 

derimod nogle generelle eksempler på scenariske situationer, empatiske situationer etc. i det fiktive. 

Hensigten med at fremdrage dem er at undersøge, om der i modtagerens møde med fiktionen kan 

finde  en  tilegnelse  af  de  enkelte  kompetencer  sted.  Det  betyder  ligeledes,  at  de  fem 

kommunikationssituationer  ikke  længere  spiller  en  rolle  for  den  metodiske  undersøgelse  af 

fiktionen.  Det,  som  bliver  væsentligt,  er,  om  kompetencerne  helt  overordnet  kan  udvikles  og 

stimuleres hos individet, og i givet fald hvilke forudsætninger dette kræver.

En aktiv tilegnelse

Forinden vil jeg kort opholde mig ved et muligt tvivlsspørgsmål i forhold til tesen: Den egentlige 

kompetence  kan  ifølge  DeSeCos  funktionelle  tilgang først  udvikles  i  en  situation,  som kræver 
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handling (DeSeCo sagde, at individet gennem interaktion med omgivelserne udvikler de intelligente 

handlingsmønstre),  og det bliver derfor vigtigt  at  undersøge, hvad der konkret sker i  individets 

møde med fiktionen.  Er  dette  møde en  handling  fra  modtagerens  side,  og  kan  kompetencerne 

udvikles her? 

Jeg har allerede med udgangspunkt i hermeneutikken og receptionsæstetikken været inde på, at 

læsningen i sig selv er en handling. Med reference til den hermeneutiske cirkels struktur har jeg 

peget på, hvorledes modtageren konstant bevæger sig frem og tilbage mellem del og helhed i sin 

læseproces. Ved hele tiden at tolke tekstens fremmedelementer og ved at sætte dem i relation til 

andre  dele  af  teksten  tager  individet  aktivt  stilling  til  teksten  gennem hele  den  hermeneutiske 

læseproces. Derudover er det centralt i receptionsæstetikken, at tekstens mening først realiseres i 

mødet med modtageren, bl.a. fordi denne selv må udfylde de tomme pladser i teksten. Modtageren 

tilskrives  hermed  en  rolle  som aktiv  i  tekstens  betydningsdannelse.  Således  handler  læseren  i 

overensstemmelse med en personlig stillingtagen til teksten, og denne grundlæggende aktivitet i 

læsningen er medvirkende til udviklingen af kompetencerne.117

I det følgende vil jeg nu besvare spørgsmål 3 og 4 ved at anføre eksempler på fiktive tekster ud 

fra afhandlingens tese om, at individet udvikler de fornødne kompetencer i mødet med fiktionen.

Eksempler på kompetencerne og det fiktive:

Fiktion og scenarier

Scenariekompetencens væsentligste indhold er at forholde sig til situationers mulige udvikling, på 

samme  måde  som  en  teksts  modtager  må  forholde  sig  til  de  mulige  udviklinger  i  en  fiktiv 

fortælling. Som et skønlitterært eksempel herpå vil jeg anføre den argentinske forfatter Jorge Luis 

Borges’ novelle  Tlön,  Uqbar,  Orbis  Tertius118.  Heri  præsenteres  modtageren  for  en  besynderlig 

historie,  der handler om skabelsen af en hemmelig og ikke-eksisterende planet,  Tlön. Planetens 

eksistens  og  alle  oplysninger  heromkring,  som  i  historien  nedskrives  i  et  40  bind  stort 

encyklopædisk værk, er frit opfundet af et hemmeligt selskab af lærde mænd. Ved et tilfælde bliver 

fortælleren gjort bekendt med denne sammenhæng, og langsomt lærer han om detaljerne i Tlöns 

pseudoeksistens. Vel ligner planeten umiddelbart vores egen klode, men ved nærmere bekendtskab 

optræder en række markante afvigelser:  På Tlön eksisterer ting kun i  det  øjeblik,  de erkendes, 

117 Dermed ikke sagt, at tekstfortolkning udelukkende er et frit valg. Det er det ikke, for betydningen synes at udspringe 
af tekstens strukturer i et samspil med modtageren. Her henholder jeg mig bl.a. til Umberto Eco, der indenfor 
receptionsæstetikken netop har arbejdet med grænserne for fortolkning. Se: The Limits of Interpretation, 1994 og 
Fortolkning og overfortolkning, 2001.
118 Novellen er skrevet i 1947 og findes i Fiktioner, 1999.
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glemmes de, forsvinder de; Tlöns videnskabsmænd og filosoffer stræber efter forundring frem for 

sandheden; og tiden er som kontinuerlig bevægelse sat ud af kraft på planeten.

Den korte novelle tilbyder et stort antal informationer på relativt få sider, og modtagerens første 

opgave bliver derfor at  analysere disse informationer og tage stilling til,  hvilket  indhold der er 

væsentligt og mindre væsentligt. Dette forudsætter, at modtageren overhovedet gør en indsats for at 

prøve at forstå tekstens mening, (han kan således også vælge at afvise teksten og lukke bogen). Det 

vil sige, at han i sin læsning går ind på tekstens præmisser og anstrenger sig for at forestille sig de 

begivenheder,  som finder  sted  i  fiktionen.119 Herefter  kan han tage stilling til  det  fremstilledes 

væsentligste faktorer. Ligesom jeg i øvrigt selv har gjort, da ovenstående resumé er min fremstilling 

af teksten. Dette er kompetencens første bestanddel.

Således  vurderer  modtageren  teksten  og  bringer  sin  forestillingsevne  i  anvendelse  i 

overensstemmelse  med  tekstens  fiktive  univers,  for  individet  må  prøve  at  forestille  sig  denne 

fremmedartede verden på Tlön, som overlader mange ting til læserens fantasi. En sådan tekst er i 

høj  grad  åben  for  fortolkning,  fordi  den  indeholder  mange  uafgjorte  elementer  og  huller.  Iser 

pointerer, at en tekst med disse egenskaber fordrer modtagerens forestillingsevne:

Denne ubestemthed ved teksten sender læseren ud for at søge efter meningen. For at finde denne må 

han mobilisere sin forestillingsverden.120

Planeten Tlön er et scenario, som kan udvikle sig på forskellige måder, for Tlön er en tænkt 

verden,  et  spekulativt  eksperiment,  hvor  Borges  realiserer  en  række  filosofiske  ideer  og  deres 

mulige konsekvenser. Hermed skabes der forestillinger om, hvorledes tilværelsen kunne udvikle 

sig, hvis menneskets livsbetingelser var anderledes, eller hvis vi måske opfattede dem anderledes. 

Således  er  novellen  et  eksempel  på  en  skønlitterær  fremstilling  af  et  fiktivt  univers,  hvor 

virkeligheden karikeres, ikke blot for eksperimentets skyld, men med det formål at bibringe læseren 

oplevelsen af en alternativ virkelighed, og som på Tlön synes resultatet at blive en forundring hos 

modtageren over denne kunstige parallelverden. 

Tekstens univers rummer altså forskellige muligheder, og modtageren kan med udgangspunkt i 

det  beskrevne  gøre  sig  forestillinger  om  udviklingen  af  disse  scenarier.  Fiktionen  stimulerer 

modtageren til at stille hvad nu hvis?-spørgsmål til teksten, og det er dette træk ved fiktionen, der 

119 Peter Kaspersen beskriver dette krav i Tekstens stemmer, s. 13ff som et kontraktforhold mellem forfatter og læser. Jeg 
opfatter ’kontrakten’, som den betingelse, at modtageren villigt (men ikke ukritisk) går i gang med at læse en fiktiv tekst 
ved at leve sig ind i den verden, den fremstiller, med det formål at finde en mening eller et udsagn i den.
120 Værk og læser, s. 125.
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udvikler individets scenariekompetence: Bestanddel b i scenariekompetencen er at kunne forholde 

sig til forskellige scenarier og komme med bud på deres fremtidige udviklinger, og teksteksemplet 

rummer netop sådanne situationer. Dermed kan det siges, at evnen til at forestille sig et scenario 

stimuleres, fordi man i fiktionen møder beskrivelsen af en fremmed tilværelsesforestilling. 

I  mødet  med fiktionen konfronteres  tekstens  modtager  med kravet  om at  tage stilling til  de 

fremstillede situationer og deres mulige udviklinger, selvom der er tale om tænke situationer. Ikke 

desto mindre er individet nødt til at spille med på spillet og blive i fiktionen. Det indebærer, at man 

forholder  sig  til  det  fremstillede,  selvom man på samme tid  er  klar  over,  at  det  er  en  fiktion. 

Forholdet er dermed nærmest paradoksalt i sin natur, men det er denne indstilling, det fiktive kræver 

af sin modtager.

Refleksion og vurdering

Når mødet med Tlön i novellen vækker forundring hos sin modtager, kastes der også lys på den 

virkelige verden, idet en perspektivering hertil er en logisk reaktion. Det er den, fordi man som 

modtager bliver bevidst om, at tekstens verden adskiller sig fra ens egen, og ved at træde ind i 

tekstens verden kommer man på afstand af sin egen virkelighed. 

Jeg har tidligere beskrevet fiktionen som en særlig refleksionsform (Mortensen), og det, som her 

kan iagttages, er fordoblingen i fiktionen: Modtageren bliver bevidstgjort om sin egen tilværelse, 

fordi han spejler sig i en ny og anderledes verden, og kommer på denne måde til at stå i et refleksivt 

forhold til sig selv og virkeligheden. Iser underbygger denne iagttagelse af læsningens karakter:

Al betydning har partiel karakter, og alt, hvad vi ved, er, netop fordi vi ved det, udsat for at blive indhentet 

af ny viden. – Når derfor enhver repræsentativ betydning er fjernet i moderne tekster, kan de gennem den 

måde, hvorpå læseren gennem tilegnelsen tilskyndes til refleksion, åbne mulighed for, at han kan få et 

forhold til sin egen forestillingsverden.121

Fiktionen er således skærpende for individets refleksivitet, og modtagerens bevidsthed nuanceres. 

Men modtageren bliver samtidig tvunget  til  også at  evaluere sin læsning,  efterhånden som den 

skrider frem. Forståelse er, som nævnt hos Mortensen, altid processuel og ”fuld af selvjusteringer”, 

og dermed udvikles kompetencens to sidste bestanddele.

121 Værk og læser, s. 125.
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Fiktion og historiebevidsthed

Eksemplet  belyser  udviklingen  af  de  grundlæggende  bestanddele  i  scenariekompetencen.  Også 

historiebevidstheden kan stimuleres igennem fiktionen. Det gør sig fx gældende i en roman som De 

skæbneløse af Imre Kertész, der tager sit udgangspunkt i nazismens jødeforfølgelser under anden 

verdenskrig.  I  bogen  skildres  livet  i  koncentrationslejrene  Auschwitz  og  Buchenwald  gennem 

hovedpersonens registreringer af  bl.a.  forholdet  mellem magthavere og fanger,  det  daglige liv i 

lejrene med dets reglementer og forskrifter samt krigens slutning og de overlevendes befrielse. Med 

afsæt i en central historisk begivenhed fremstiller fiktionen på denne måde nogle forhold, som giver 

modtageren mulighed for at opleve og reflektere over fortiden og dens betydning for nutiden.

Historiebevidstheden  kan  også  udvikles  på  en  anden  måde,  nemlig  ved  læsning  af  ældre 

litteratur. I sådanne tilfælde medfører læsningen, at modtageren må sætte sig ind i en ældre teksts 

sprogbrug og  kontekstafhængige  problemstillinger.  Læser  man fx  Erasmus  Montanus,  anspores 

man bl.a. til at forholde sig til 1700-tallets sprog, æstetiske udtryk og genre samt oplysningstidens 

betydning for mennesket. Hermed bliver det muligt for individet at udvikle et nyt perspektiv på 

tilværelsen i dag og dens forudsætninger.  

Fiktion og etiske spørgsmål

Kertész’  roman  om  jødeforfølgelserne  rummer  også  muligheder  for  at  udvikle  den  etiske 

kompetence. Beskrivelserne af nazismens grusomheder sætter modtagerens egne kriterier for det 

gode og det onde i perspektiv, og da bogen tilmed skildrer og registrerer begivenheder, men ikke 

selv  tager  stilling  til  dem,  overlades  det  til  modtageren  at  vurdere  de  etiske  problemstillinger. 

Fiktionen  kan  både  føre  til  en  refleksion  over  de  konkrete  historiske  begivenheder  skildret  i 

romanen (Hvordan opfører man sig overfor hinanden som fanger i en lejr - gælder det kun om at 

overleve for enhver pris,  eller  bør man bidrage til  fællesskabet ved fx at  dele sin mad med de 

svageste?  Er  nazisterne  udelukkende  onde,  eller  rummer  fjenden  også  godhed,  som  når  en 

fangevogter viser nåde og undlader at straffe en fange?) og mere overordnede overvejelser over 

krigens omkostninger og retfærdiggørelse af at slå ihjel. Begge dele kan åbne for diskussioner om, 

hvordan  vi  i  dag  skal  forholde  os  til  konflikter  rundt  om  i  verden  (globale  problemer)  og 

interaktioner  mellem  mennesker  i  hverdagen.  Interdependensen  hos  Løgstrup  kan  således 

synliggøres  og  diskuteres,  fordi  teksten  i  en  fiktiv  form  fremstiller  og  koncentrerer  nogle  af 

virkelighedens forhold.
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Alle bestanddelene må være til  stede, for at der kan være tale om udviklingen af den etiske 

kompetence.  I  eksemplet  må  individet  derfor  indleve  sig  i  fiktionen  og  identificere  de  etiske 

problemstillinger. Han må også tage stilling til situationerne i bogen og forholde sig til kriterierne 

for  godt  og  ondt  dvs.  en  etisk  stillingtagen.  Og  endelig  må  han  kunne  evaluere  disse  etiske 

overvejelser i forhold til eksempler fra andre fiktive fortællinger og eksempler fra virkeligheden.

At forholde sig til overstående problemstillinger, som er uhyre komplekse, er ikke noget, der 

bare sker af sig selv, blot man læser en bog som Kertész’. I skolen er det derfor lærerens opgave at 

tilrettelægge  undervisningen  bedst  muligt,  så  der  bliver  mulighed  for  en  udvikling  af 

kompetencerne. Jeg vil diskutere disse konsekvenser for litteraturpædagogikken i skolen efter de 

sidste kompetenceeksempler.

Fiktion og indlevelse

Den empatiske kompetence handler om at kunne sætte sig i en andens sted og derfra opleve en 

situation.  I  mødet  med  det  fiktive  er  denne  mekanisme  et  afgørende  element,  fordi  fiktive 

fortællinger ofte bygger på en bestemt hovedpersons oplevelse af verden. Tekster tilbyder således 

modtageren at sætte sig i denne persons sted ved at leve sig ind de følelser, tanker og handlinger, 

som fremstilles her. Dette gælder for hovedparten af den fiktion, som via personer formidler en 

given virkelighedsopfattelse, og en sådan virkelighed fremstilles fx af Martin A. Hansen i romanen 

Løgneren.

I denne roman er teksten udformet som en dagbog, så modtageren kun får adgang til handlingen 

via  Johannes  Vigs  optegnelser  og  refleksioner  over  sin  egen  hverdag.  Men  herigennem opnår 

modtageren en indsigt og mulighed for at reflektere over refleksionen og kan derfor identificere den 

konflikt mellem lyst og selvfornægtelse, som Johannes befinder sig i og ikke selv vil udleve.

Alle bestanddelene i den empatiske kompetence er til stede, hvis modtageren ellers griber den 

mulighed,  som fiktionen tilbyder:  Modtageren  opfordres  til  at  gennemtænke  en  anden persons 

situation  og  indleve  sig  i  dennes  følelsesmæssige  oplevelser,  hvorefter  det  vil  være  oplagt  for 

modtageren at sammenholde denne synsvinkel med sin egen, tage stilling til den fiktive persons 

handlinger og tanker og evaluere disse. Det ses altså, at den empatiske kompetence kan udvikles i 

mødet med fiktionen. Samtidig kan dette eksempel måske være udviklende for den eksistentielle 

kompetence,  som  jeg  tidligere  nævnte,  fordi  fortællingen  også  handler  om  et  helt  overordnet 

livsvalg.
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Fiktion og æstetik

Som nævnt behøver æstetisk formidlede indsigter ikke nødvendigvis at hænge sammen med noget, 

som er  smukt,  men kan lige såvel  formidles  via  et  bevidst  grimt,  provokerende  eller  karikeret 

udtryk.  Den  amerikanske  tegnefilmstv-serie  om  The  Simpsons er  fx  langt  væk  fra  et  klassisk 

skønhedsideal:  Serien  produceres  som  ugentlige  episoder  og  er  relativt  billig  lavet.  Samtidig 

anvender den en meget grovkornet og forenklet animation, og endelig er dens omdrejningspunkt en 

ganske ordinær amerikansk middelklassefamilies dagligliv i den fiktive provinsby Springfield.122

Serien er imidlertid en kærlig karikatur, som udstiller sine hovedpersoners fejl og mangler på en 

humoristisk og ofte meget overraskende måde. Således er den fyldt med intertekstuelle referencer til 

populærkultur  (fx  gæsteoptræder  der  ofte  kendte  skuespillere  som  sig  selv,  ligesom  dele  af 

handlingen  bygger  på  kendte  film  eller  virkelige  begivenheder),  som kan  afkodes  af  et  yngre 

publikum, og dermed bliver det æstetiske udtryk, som umiddelbart fremstår som billigt og trivielt, 

løftet op på et højere niveau. På denne måde opnår serien en distance til den mainstreamkultur, den 

selv  er  en  del  af,  og  modtagerne  kan  både  grine  og  reflektere  over  dette  forhold.  Som  en 

fiktionstekst  er  The  Simpsons åben  for  mange  tolkninger.  Således  stiller  den  bl.a.  implicit 

spørgsmålet om, hvad æstetisk kvalitet egentlig er ved at sætte sit eget udtryk til diskussion, og 

dermed tilbyder den et refleksionsniveau, som man ikke normalt forbinder med genren.

En  sådan  serie  kan  være  med  til  at  udvikle  bestanddelene  i  den  æstetiske  kompetence  hos 

modtageren. Dels må denne forholde sig til selve oplevelsen, dels er det oplagt at analysere serien 

nærmere og diskutere kriterierne for den æstetiske kvalitet. Oplevelsen er dog kun af receptiv art, 

og den producerende del af kompetencen må udvikles andre steder. Som jeg kommer ind på senere, 

kan dette ske vha. litteraturpædagogiske metoder som fx meddigtning.

Fiktion og forståelse

Den  tidligere  nævnte  romanserie  af  Jan  Kjærstad,  den  såkaldte  Wergeland-trilogi:  Forføreren, 

Erobreren og Opdageren, forsøger gennem et indviklet netværk af fortællinger at give et billede af 

en enkelt persons liv fortalt fra flere forskellige synsvinkler. Bøgernes tilbagevendende spørgsmål 

er ”hvad er et liv?”, og svaret synes at være, at livet er et uoverskueligt netværk af historier, som 

giver hvert deres indblik i og hver deres vinkel på et lille udsnit af menneskelivet. Tilsammen bliver 

de til en kæmpemosaik af brudstykker, og der findes ingen overordnet synsvinkel, som kan udpege 

122 The Simpsons er skabt af Matt Groening i 1989. Den produceres af Fox Broadcasting Company og kører stadig som 
ugentlig tv-serie over hele verden. Oplysninger om serien kan findes på www.thesimpsons.com (lokaliseret 1. juli 
2006).
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den sande historie om Jonas Wergeland. Dermed kommer romanserien til at være fremstå som en 

parallel  til  den  senmoderne  virkelighed,  hvor  selvets  dannelse  ligeledes  er  en  fortløbende 

sammensætning af fortællinger. 

Jeg  bruger  dette  eksempel,  fordi  det  illustrerer,  hvorledes  fiktionen  kan  belyse  menneskets 

virkelighed og være et medium for modtagerens refleksive udvikling. I tilfældet Kjærstad fremstår 

værket oven i købet som et ret konstrueret eksperiment, der søger at fremstille forholdet mellem 

fiktion og virkelighed, idet hovedpersonen lever af at iscenesætte biografiske tv-fortællinger om 

kendte personer. Således siger Jonas Wergeland et centralt sted:

Historier handler ikke om, hvad der er godt eller ondt, men om godt og ondt. En historie har både æstetik 

og etik i sig som en komplementaritet, hvis jeg må have lov at bruge et sådant ord. Men herudover har 

historien et tredje og uforklarligt element, noget der forårsager en slags spring inden i os […] dette helt 

andet niveau har med vores indbildningskraft  at gøre. Historier handler derfor dybest set om at  give 

mennesker nye øjne, sådan at man kan se anderledes på verden.123

Udtalelsen er et postulat, lagt i munden på en fiktiv person, og dermed lægges flere spørgsmål åbent 

frem til modtageren såsom det nævnte: hvad er et liv? Men også spørgsmål som: hvilken betydning 

har fortællingen og indbildningskraften for menneskets mulighed for at blive klogere på verden? 

Fiktionen inviterer altså modtageren til at tænke over og fortolke de mange små fortællinger og 

deres betydning for den samlede historie om hovedpersonen. Som modtager må man forsøge at tyde 

de umiddelbare indtryk for nå frem til en overordnet mening. Det indebærer den løbende korrektion 

i bevægelsen mellem del og helhed, som er beskrevet. At læse  Wergeland-trilogien (eller enhver 

anden fiktiv fortælling) er at bevæge sig igennem en proces, hvor man undervejs konstruerer den 

aktuelle fortælling ud fra de spor og strukturer, der findes i teksten. Modtagelsen af en given tekst 

kan derfor i princippet aldrig afsluttes, da en kendt tekst ved senere genlæsninger kan tilvejebringe 

nye betydninger (eller blot nuanceringer). Det skyldes at vores erfaringer og forventninger udvikles 

og forandres livet igennem, og derfor møder og ser vi måske ting i en ellers kendt fiktiv tekst, vi 

ikke kunne få øje på år forinden. Gadamer ville sige, at vores horisonter forandrer sig, så vi møder 

værket med nogle fordomme, som er revideret i  forhold til  tidligere. Vi udkaster simpelthen en 

anden helhedsforståelse.

Ovenstående  beskrivelse  af  fortolkningsprocessen  rummer  alle  bestanddelene  i  den 

hermeneutiske kompetence, og derved kan jeg slutte, at  også denne kompetence kan udvikles i 

mødet med det fiktive.
123 Forføreren, s. 457f.
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8. Resultater og perspektiver

Undersøgelsens resultater

Med besvarelsen af spørgsmål 3 og 4 er den samlede fænomenologiske undersøgelse tilendebragt. 

Den har frembragt følgende resultater:

Kompetencerne  kan  i  eksemplerne  iagttages  som et  redskab  til  individets  håndtering  af  de 

konkrete udfordringer i situationerne. Det gælder for alle kravene til mennesket på de fire niveauer 

samt i de fem kommunikationssituationer.

Kompetencerne kan derudover opløses analytisk i bestanddele, så det fremstår, hvad de enkelte 

kompetencer består af, og hvilke handlinger, man kan udføre med dem. Dermed har undersøgelsen 

svaret på de to første spørgsmål: Hvor ses den givne kompetence og hvilke handlinger kan man 

udføre vha. denne kompetence. Undersøgelsen af de resterende to spørgsmål har frembragt følgende 

resultater:

I  individets  møde  med  fiktionen  viser  eksemplerne,  at  fiktionen  og  fremmederfaringen 

medvirker til udviklingen af både scenariekompetence, empatisk, æstetisk, etisk og hermeneutisk 

kompetence. Det kan således konstateres, at individets erfaringer fra fiktionen er sammenlignelige 

med de situationer og udfordringer, der kan iagttages i virkeligheden.

Litteraturpædagogiske konsekvenser

Efter disse eksempler på kompetencernes udvikling i fiktionsmødet står nu tilbage at redegøre for 

de litteraturpædagogiske konsekvenser heraf. Eksemplerne har som et svar på spørgsmål 3 vist, 

hvor kompetencerne kan udvikles. Det kan de i individets møde med fiktionens fremstillinger af 

fiktive verdener, personer og begivenheder. Analysen af eksemplerne har også fremhævet nogle 

forudsætninger, som er nødvendige, for at udviklingen kan finde sted (spørgsmål 4). Modtageren er 

fx nødt til at være villig til at prøve kræfter med den hermeneutiske forståelseskrise, som Mortensen 

har beskrevet, og prøve at sætte sig ind i de verdener, det fiktive frembyder, også de steder, hvor det 

måske synes vanskeligt eller direkte ubehageligt.124 Derfor vil jeg nu afslutningsvis fremlægge mine 

overvejelser over de didaktiske muligheder og udfordringer, der ligger i kompetencetilgangen og 

124 Jeg har påpeget, at indsigter ikke altid formidles gennem det skønne. American Psycho fra 1991 kan fx være en 
kvalmende og rystende bog at læse, men den formidler alligevel en indsigt i en menneskeskæbne i et bestemt 
storbymiljø.
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det fiktive, og beskrive omridset af en litteraturpædagogik, der som en konsekvens heraf peger i en 

ny retning. 

Udviklingen af kompetencerne viser, at det ikke er nok at kunne læse (eller se film, tv m.m.). Det 

er også nødvendigt at bearbejde den umiddelbare oplevelse for at tage stilling til, hvordan vi skal 

forholde os til den. Det er denne kvalificering og analyse af oplevelsen, der gør, at det bliver en 

handling  at  beskæftige  sig  med  fiktionsmødet,  og  at  det  herigennem  bliver  til  en  egentlig 

kompetenceudvikling.

Fiktionens stemme er én stemme blandt mange andre i det moderne, men det er en kvalificeret 

og  gennembearbejdet  stemme,  for  som beskrevet  i  afsnittet  om den litterære  fordobling,  så  er 

fiktion og kunst en grundigere og mere dybdegående måde at forholde sig til verden på. Det er i det 

fiktive, at selvfordoblingens fordobling finder sted, for her kan menneskets refleksioner bearbejdes 

og føre til en mere indsigtsfuld forståelse af menneskets vilkår i verden.

Det  er  ganske givet  særdeles  svært  at  bruge fiktionstekster  af  fx  Kertész  eller  Borges til  at 

udvikle scenariekompetencen. Bøgerne indeholder værdifulde livserfaringer og indsigter, men det 

er næppe muligt for modtageren at kapere det på én gang, og litteraturundervisningen kræver derfor 

en  lærer  og  en  undervisning,  der  er  tilrettelagt  med  henblik  på  at  fremme  denne  vanskelige 

forståelsesproces.  Det  bliver  således  lærerens  opgave  at  organisere  rammerne  for,  at 

kompetenceudviklingen kan finde sted i individets møde med det fiktive.

Det  eksplicitte  mål  for  en sådan undervisning må nemlig være udviklingen af én eller  flere 

kompetencer. Det er derfor lærerens ansvar at sætte en dagsorden, hvor arbejdet med en bestemt 

fiktionstekst  sker ud fra  en begrundelse om, at  der er  bestemte ting i  teksten,  som udvikler en 

kompetence. Dermed bliver fiktionen et redskab, som kan bruges til at udvikle kompetencerne hos 

individet.  Bøgerne  skal  ikke  læses  for  deres  egen  skyld,  men  fordi  de  kan  bruges  til  noget. 

Litteraturundervisningen  kan  derfor  hverken  dreje  sig  om  at  afdække  et  i  teksten  immanent 

budskab,  sådan  som  den  nykritiske  tilgang  traditionelt  har  gjort,  eller  at  fremhæve  elevens 

subjektive fortolkning, som er det receptionsæstetiske udgangspunkt, men må placere sig et tredje 

sted. Denne tredje tilgang vil jeg i det følgende argumentere for.

Litteraturundervisningens brændpunkt

Skolens undervisning i litteratur kan risikere at blive for ensidig: lægger læreren fx stor vægt på det 

litterære værks objektive status som formidler af én bestemt læsning (som nykritikkens berømte 
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”mesterfortolkning”125), kan arbejdet udvikle sig til at blive for instrumentelt, tager læreren derimod 

sit  udgangspunkt  i  en  elevcentreret  og  oplevelsesorienteret  tilgang,  sådan  som  de 

receptionsæstetiske  teorier  lægger  op  til,  risikerer  man,  at  fiktionens  potentiale  fortaber  sig  i 

subjektive bedømmelser, og at  eleverne aldrig for alvor får stiftet  bekendtskab med den fiktive 

fordobling.126

Det er således vigtigt, at læreren gør sig klart, hvorledes forholdet mellem stoffet,  eleverne og 

læreren skal vægtes. Disse tre elementer udgør faktorerne i den klassiske didaktiske trekant, og dens 

fordel er, at den kan hjælpe underviseren til at overskue, hvor undervisningens brændpunkt befinder 

sig. Nykritikken lægger således vægten på den autonome tekst og det objektive korrelat,127 hvorved 

teksten er  i  centrum med  læreren  som fødselshjælper,  da  det  ofte  er  ham,  som kan  levere  en 

kvalificeret  fortolkning  (mesterfortolkningen).  Man kan  sige,  at  nykritikken stiller  spørgsmålet: 

Hvad  siger  teksten?  Receptionsæstetikken,  som  tager  udgangspunkt  i  modtagerens  (elevens) 

subjektive oplevelse og aktualisering af teksten, stiller derimod spørgsmålet:  Hvad siger teksten 

mig?

Kompetencetilgangen  fordrer  derimod  en  tredje  tilgang:  For  det  første  må  undervisningen 

tilrettelægges  med  henblik  på  det  fiktive  værk  som  et  særegent  æstetisk  objekt,  hvilket  er  i 

overensstemmelse med redegørelserne for det fiktives særlige egenskaber. Det er, som det sås, disse 

som  er  medvirkende  til  at  bringe  individet  i  et  refleksivt  forhold  til  den  omgivende  reale 

virkelighed. Samtidig må undervisningen tilgodese elevernes individuelle møde med teksten på en 

måde,  som kan  kvalificeres  i  klasserummet.  Med  dette  mener  jeg,  at  evt.  forståelseskriser  og 

individuelle fortolkninger må fremlægges og diskuteres i et fællesskab med læreren og de øvrige 

elever. Så eleverne (ideelt set) kan få øje på deres egen overvejelser over teksten og den fiktive 

fordobling. Dermed kan undervisningen udvikle elevernes strategier for fiktionslæsningen – eller 

helt  fundamentalt  give  dem  nogle,  hvis  de  ingen  besidder  i  forvejen  –  fordi  den  synliggør 

fortolkningsvirksomheden. Fx kan fortolkningseksempler i klasserummet afprøves og korrigeres, 

forkastes eller  videreudvikles  i  overensstemmelse med det  princip om forholdet  mellem del  og 

helhed, der ligger til grund for den hermeneutiske kompetence. 

Den  hermeneutiske  kompetence  vil  således  kunne  udvikles  gennem  en  undervisning,  der 

tilrettelægges, så den enkelte elev opnår indsigt i, hvordan forståelsen finder sted, både hos andre og 

125 Se fx Litteraturens spor s. 53 og s. 334f.
126 Fælles Mål, faghæftet for dansk 2003, er fx åben for en receptionsæstetisk tilgang: ”De litterære tekster opfattes som 
åbne værker, der lægger op til en aktiv medvirken med udgangspunkt i den enkeltes subjektive oplevelse og erfaring.” 
(s. 96.)
127 Den ny kritik, s. 94.
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hos eleven selv, men også får tid og rum til fordybelse og det personlige møde med teksten og det 

fremmede fiktive univers. Samtidig er det i denne undervisning eleven selv, der aktivt arbejder med 

teksten og fortolkningen, hvilket er afgørende i forhold til kompetencetænkningen: Det er i disse 

situationer, der finder en handling sted, som aktualiserer kompetencerne. 

Dermed kan en lærerstyret undervisning, som sætter de kompetencer, der er defineret i denne 

afhandling  på  dagsordenen,  stille  et  tredje  spørgsmål  i  forhold  til  nykritikken  og 

receptionsæstetikken,  nemlig:  Hvordan kan fiktionen svare indsigtsfuldt  på relevante  spørgsmål 

rejst i fællesskabet og dermed bidrage til, at vi bliver kompetente? Det er fordi fiktionen rent faktisk 

svarer indsigtsfuldt på disse spørgsmål, at en undervisning i fiktion er meningsfuld og relevant i det 

moderne samfund.

Tilgange

At  fiktionen  skal  bruges  til  noget  bestemt  lukker  ikke  af  for  en  moderne  litteraturpædagogik, 

tværtimod. En metode som meddigtning, der er opstået i forbindelse med den receptionsæstetiske 

tilgang,128 egner  sig  fx  fortrinligt  til  udviklingen  af  scenariekompetencen  og  den  æstetiske 

kompetence. Modtageren skal her typisk bearbejde læsningen ved at digte videre på en fiktiv tekst, 

og dette kan udvikle scenariekompetencen, som er at analysere en situations væsentligste faktorer 

og fremlægge scenarier for, hvordan de kan udvikle sig. Det samme gælder udviklingen af den 

æstetiske  kompetence  idet  modtageren  skal  analysere  fiktionen  og  fremstille  et  produkt  i 

forlængelse heraf. En lignende og meget udbredt øvelse er  den varme stol, hvor en elev i klassen 

skal leve sig ind i rollen som en person fra en fiktiv fortælling og besvare spørgsmål fra resten af 

klassen. Det kræver både empati og fortolkning at sætte sig i en andens sted og besvare spørgsmål, 

sådan som man mener, at en anden ville have svaret. Dermed kan sådanne metoder være med til at 

udvikle  og  stimulere  kompetencerne  hos  eleverne,  og  de  kan  være  redskaber  i  en  målrettet 

fiktionsundervisning.

Thomas  Illum  Hansen  beskriver  i  Procesorienteret  litteraturpædagogik et  bud  på  en 

litteraturpædagogisk tilgang i skolen, der tager højde for nogle af de forudsætninger, som denne 

afhandling ligeledes beskæftiger sig med, hvorfor jeg på dette sted vil inddrage grundtanken i denne 

bog. 

128 Antologien Novelleveje rummer mange eksempler på receptionsæstetiske opgaver og metoder.
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Hansens  teoretiske  udgangspunkt  er  en  fænomenologisk  teksttilgang,  der  sammenholder 

analysen af teksten med læserens konkrete forestillingsverden, hvorved den subjektive oplevelse 

fastholdes, men kvalificeres i arbejdet med teksten:

fænomenologien [kan] bruges som grundlag for en procesorienteret litteraturpædagogik der fremhæver 

fortolkningens proces fra elevens umiddelbare oplevelse af det litterære værk til en analyse og fortolkning 

af værket.129

Litteraturpædagogikken tænkes som en proces frem for at være rettet mod et produkt – tekstens 

endelige udlægning eksempelvis – og kendetegnes bl.a. ved at læreren, sin faglighed til trods, ikke 

besidder  en  facitliste  til  undervisningen.  Jeg  vil  tilføje,  at  læreren  til  gengæld  kan  give 

undervisningen  et  mål  og  en  hensigt,  og  at  dette  er  afgørende  for  at  skabe  en  målrettet 

kompetenceudvikling.

Fiktionen  tilbyder  sin  modtager  et  møde  med  det  fremmede  og  dermed  muligheden  for 

selvudvikling, for heri ligger en overskridelse. Hansen har et godt blik for denne centrale egenskab:

Den  litterære  erfaring  er  netop  en  erfaring  af  at  mennesket  kan  overskride  sig  selv  og  sit  eget 

verdensbillede.130

Udsagnet understreger to ting. For det første bliver den fænomenologiske tilgang ikke hængende i 

en følelsesbetinget og subjektiv vurdering af en teksts kvaliteter, for mennesket overskrider sig selv, 

og noget nyt  og anderledes melder  sig.  For  det  andet  er  udsagnet  et  argument for litteraturens 

egenart. Litteraturen gør nemlig det, at den tilbyder os et andet rum, og i litteraturundervisningen 

forholder vi  os til  den  virkning,  dette har på modtagerne.  Dermed fremstår litteraturen og dens 

fiktive verdener som et enestående indholdsvalg i danskfaget.

Professor Jørgen Dines Johansen har talt om litteraturens nyttefunktion, og har således leveret en 

pragmatisk begrundelse for litteraturundervisningen på linie med denne afhandling. Han siger:

Litteratur er […] bl.a. nyttig fordi den er en af de vigtigste måder hvorpå erfaringer kan deles. Den er 

imidlertid også nyttig af den modsatte grund, nemlig fordi den formulerer de, fælles, fantasier der ikke 

kan, og i nogle tilfælde ikke bør, realiseres.131

129 Procesorienteret litteraturpædagogik, s. 203.
130 Ibid. s. 11.
131 ”Litteraturens nytte og litteraturundervisningens”, oplæg holdt ved konferencen ”Dansk i fremtidens 
læreruddannelser”, d. 23.10.03 ved Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet, trykt i: Dansk i  
fremtidens læreruddannelser på universiteter og seminarier.
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Selvom jeg  er  enig  i,  at  fiktionens  egenskab er  at  kunne  formidle  og  dele  erfaringer,  er  dette 

litteratursyn begrænset i forhold til kompetencetilgangen. Kompetencetilgangen går nemlig et skridt 

videre og siger, at fiktionsundervisningen ikke kun handler om erfaringsdeling, men om at tilgodese 

en kompetenceudvikling, og at det er heri, fiktionens nytteværdi skal begrundes.

9. Konklusion

Dette  speciale  har  undersøgt  sammenhængen  mellem  det  refleksivt  moderne  samfund, 

kompetencetænkningen og fiktionens særlige potentiale og har undervejs fremlagt og konkluderet 

følgende:

Giddens beskriver udviklingen af den menneskelige identitet i det senmoderne, hvis særkende er, 

at  mennesket  er  i  stand  til  at  forholde  sig  til  sine  egne  refleksioner.  Samtidig  er  tilværelsen 

karakteriseret  ved  en  mængde  valgmuligheder,  som  bidrager  til  dens  kompleksitet  og 

uoverskuelighed. Udfordringerne ved moderniteten bliver yderligere nuanceret hos Sennett,  som 

med begrebet det  fleksible  menneske fremdrager de vigtigste  problemstillinger i  forhold til  det 

moderne arbejdsliv: samfundets manglende konsensus og kortsigtede perspektiv. Ligeledes bidrager 

Beck og Castells til billedet af en modernitet, der i modsætning til industrisamfundet er kendetegnet 

ved  nye  netværksstrukturer  og  kalkulerede  risici.  Situationen  spidsformuleres  hos  Klafki,  der 

koncentrerer udfordringerne i de epokale nøgleproblemer.

Kompetencetænkningen er denne afhandlings bud på en tilgang til, hvordan individet bedst kan 

forholde sig til disse udfordringer. Afhandlingen har fremhævet, at DeSeCos kompetencebegreb, til 

forskel  fra  mere  traditionelle  begreber  som  kvalifikationer  og  evner,  er  fremadrettet  og 

kontekstrelateret.  Kompetence  betyder  nemlig  at  kunne  håndtere  en  praktisk  situation.  Denne 

tilgang  suppleres  af  begreberne  handlekompetence  og  udfordringernes  didaktik  defineret  ved 

Schnack.  Tilsammen  argumenterer  tilgangen  for,  at  skolen  skal  tage  sit  udgangspunkt  i  de 

problemstillinger, der findes i verden, og medvirke til dannelsen af mennesker, som bl.a. er i stand 

til at forholde sig til målsætninger for det gode liv.

Et  forslag  til  et  overordnet  pædagogisk  mål  for  skolen  i  det  moderne  er  således  Kemps 

genoplivelse af begrebet verdensborgeren. Verdensborgeren er på linie med Klafki netop bevidst om 

verdens nøgleproblemer og er rettet mod løsninger, der gavner hele menneskeheden. 
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Med  udgangspunkt  i  Mortensen  har  afhandlingen  dernæst  rettet  opmærksomheden  mod  det 

fiktives potentiale, som muliggør, at mennesket kan få øje på sin egen selvfordoblende adfærd.

Afhandlingen har herefter i sin anden del redegjort for og analyseret de kompetencer, der indgår i 

hypotesen  gennem en  fænomenologisk  undersøgelse.  På  baggrund af  undersøgelsens  resultater, 

slutter  jeg  således,  at  kompetencerne  er  nødvendige  for,  at  individet  kan  håndtere  de  mange 

komplekse problemstillinger, det konfronteres med i det moderne samfund, og at individet i mødet 

med fiktionen kan udvikle de fem kompetencer.  I  forlængelse af  dette har jeg diskuteret  nogle 

væsentlige litteraturpædagogiske konsekvenser af tilgangen og peget på et nyt udgangspunkt for 

undervisningen  i  fiktion  -  et  ståsted  hvor  det  fiktive  anvendes  som  middel  til  udviklingen  af 

kompetencerne.

 Afhandlingens problemformulering var at undersøge hypotesens holdbarhed samt at redegøre 

for  moderniteten og det  fiktives  egenart.  Med ovenstående konklusioner  betragter  jeg den som 

besvaret.

Hertil vil jeg dog bemærke, at min undersøgelse har rettet et analytisk blik mod kompetencerne, 

hvorved de enkelte kompetencer er blevet undersøgt og adskilt i mindre dele. Undersøgelsen har 

imidlertid flere steder vist, at kompetencerne ofte optræder på én gang. Dette kan ses som et udtryk 

for, at kompetencerne alle i større eller mindre grad er træk ved hinanden: De indeholder hinanden 

på  kryds  og  tværs  og  er  vanskelige  at  adskille.  Det  er  derfor  vigtigt  at  understrege,  at 

kompetencetænkningen er en holistisk tænkning, men at den i nærværende afhandling beskrives 

analytisk. 

Samtidig kan jeg konkludere, at de beskrevne kompetencer alle er nøglekompetencer: De skal 

ikke  kun  bruges  i  specifikke  situationer  (som  fx  læsning),  men  er  anvendelige  i  forhold  til 

menneskets overordnede livskvalitet og muligheder for at agere i tilværelsen.

Undervejs er jeg blevet opmærksom på en ny kompetence, som ikke er med i hypotesen. Det er 

den  eksistentielle  kompetence,  som  vedrører  individets  evne  til  det,  som  jeg  vil  kalde 

livshåndtering.  Livshåndtering  må  være  at  kunne  forholde  sig  til  eksistentielle  og  filosofiske 

spørgsmål  og  kan  sammenlignes  med  Frede  V.  Nielsens  fjerde  basisdidaktik,  som  han  kalder 

eksistens-didaktik.132 Denne drejer sig om menneskets eksistentielle grundvilkår, fx spørgsmålet om 

hvad det vil sige at være et menneske, og omhandler således menneskets forsøg på at bestemme det 

grundlæggende fællesmenneskelige i tilværelsen. En sådan kompetence er derfor mere overordnet 

end den empatiske, som handler om at forstå den anden indefra, og eksistenskompetencen vil ligge i 

132 Se: ”Fagdidaktikkens kernefaglighed”, s. 27 i: Didaktik på kryds og tværs.
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naturlig  forlængelse  af  den  etiske  kompetence  og  Løgstrups  bestemmelse  af  interdependensen. 

Denne kompetence indgår ikke i hypotesen, og der er således grund til at beskrive og arbejde videre 

med denne.

Endelig finder jeg det relevant at pege på en overordnet vanskelighed i den problemorienterede 

tilgang, nemlig det forhold at når modernitetens vidt forskellige udfordringer kan imødekommes af 

forskellige kompetencer, bliver det vanskeligt at vælge, hvad der skal med i skolen, og hvad der 

skal  udelades.  Skolen  står  altså  med  kompetencetænkningen  overfor  den  udfordring  at  skulle 

udvælge  og  begrunde  sit  indhold  samt  udvikle  faglige  metoder,  som  kan  tilgodese  de  givne 

kompetencers udvikling.

Arbejdet med dette speciale rejser dermed nogle spørgsmål, som det er relevant at undersøge, 

men som ligger udenfor mit aktuelle fokus, og således slutter jeg med at pege på nogle opgaver, 

som må løses andetsteds.
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11. Summary

This dissertation seeks to support the hypothesis that man is able to develop a number of specific 

competencies reflectively in his meeting with fiction, and that these competencies are relevant and 

adequate because they correspond to the challenges of modern society. The competencies that are 

investigated  are  scenario  competence,  empathic  competence,  aesthetical  competence,  ethical 

competence, and hermeneutical competence.

The overall basis of the dissertation is Anthony Giddens’ analysis of late-modern society which 

states that man relates to his own reflections and creates his own identity through narrative. With its 

complexity and confusion, modern existence is described as a challenge to the individual.

This  dissertation  suggests  the  concept  of  competence  defined  by  DeSeCo  as  an  adequate 

approach  to these challenges. This concept differs from more traditional concepts as qualification 

and skills and is both pointed forward and related to the context: “competence” means being able to 

handle a practical situation. This approach is supplemented by the concepts of action competence 

and the didactics of challenge, and altogether, the paper argues that school must take the challenges 

that characterizes the modern society as its starting point.

Thereupon, this dissertation explains the potentials of fiction and reading which make it possible 

for man to view his own reflective behaviour. At the same time, it defines a comprehensive concept 

of fiction which includes film, TV-series, and cartoons as well as literature.

Next, the dissertation studies the five competencies through a phenomenological investigation 

which first shows a number of concrete examples of the competencies. Methodically, these are 

analysed by an examination of the demands to man in relation to personal life, the working life, and 

social  and global problems. Furthermore,  this  is  viewed in relation to five typical situations of 

communication in modern society. After this, the investigation examines how the competencies can 

be reflectively developed through fiction.

Altogether, this dissertation argues for a teaching in fiction that is based on the competence-

approach,  and it  discusses the methodical  consequences of this  position.  In this  way,  fiction is 

understood as a functional mean in the development of the competencies in the individual in late-

modern society.
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