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Denne artikel tager udgangspunkt i den iagttagelse, at kompetencebegrebet har vundet terræn inden for nyere
uddannelsespolitik. De europæiske og nationale kvalifikationsrammer iværksat fra ca. 2004 og frem tager
udgangspunkt i hhv. ‘knowledge, skills and competencies’ eller oversat ‘viden, færdigheder og kompetencer’
som målkategorier for enhvers uddannelsesmæssige indplacering. Man kan se denne begrebsudvikling ud fra
mange synspunkter, men den kan bl.a.
forstås som et domænetab for andre målbegreber inden for pædagogikken og uddannelsesverdenen.
Dannelsesbegrebet benyttes stadig til en vis grad i form af et almendannelsesbegreb i ungdomsuddannelserne
og er medtænkt også i de nyeste formålsparagraffer i folkeskolen og læreruddannelsen. Men hvad betyder
denne diskursive kamp? Hvad implicerer kompetencebegrebet for individets forhold til fællesskabet? Og
hvordan kan forholdet imellem individ og fællesskab nytænkes i dannelsesbegrebet? Der skal her
argumenteres for, at dannelsesbegrebet indebærer individets medrefleksion af præmisserne for de
fællesskaber, det indgår i – hvilket ikke er tilfældet for kompetencebegrebet. Artiklen skal opfattes som en
plaidoyer for et sådant dannelsesbegreb i lyset af en skitse af den nyere uddannelsesudvikling.
Vi er i daglig kontakt med de fleste i Grønland Vi har samlet fem såkaldte frameworks for fremtidens
kompetencer, der hver især peger på en række essentielle evner og egenskaber, som morgendagen kræver af

os. Det handler om at kunne begå sig socialt, etisk og. Kort sagt – digital dannelse handler om, at kunne begå
sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed. Vi er medie- og kommunikationsbranchen 5. En kritisk
præsentation Skolen bør insistere på et bredt vidensbegreb.
april 2018.
Jeg kan finde relevante søgeord til mit emne og skrue op eller ned for antallet af søgeresultater.
hyperfølsomhed ved berøring, bevægelse, synsindtryk eller lyde, hyporeaktivitet (svagt gensvar) ved berøring,
bevægelse, synsindtryk eller lyde, • Ring 61661900 mellem kl. Vi er i daglig kontakt med de fleste i Grønland
Vi har samlet fem såkaldte frameworks for fremtidens kompetencer, der hver især peger på en række
essentielle evner og egenskaber, som morgendagen kræver af os. Det er desværre ikke muligt at vise
eksempler for alle fagkombinationer. Jeg kan finde relevante søgeord til mit emne og skrue op eller ned for
antallet af søgeresultater. klassetrin. Vi er i daglig kontakt med de fleste i Grønland Vi har samlet fem
såkaldte frameworks for fremtidens kompetencer, der hver især peger på en række essentielle evner og
egenskaber, som morgendagen kræver af os. Læringsmål. En kritisk præsentation Skolen bør insistere på et
bredt vidensbegreb. Digital dannelse. klassetrin. torsdag d. Viden er ikke kun noget, der sidder mellem
ørerne på os, men også mellem vores hænder.

