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Indledning
‘Kompetence’ er et af tidens uddannelses-
mæssige hurra-ord. Med afsæt i ministerielt 
initierede analyser (jf. Busch m.fl., 2004) er 
det kommet flyvende ind i den danske uddan-
nelsesdebat og dertil hørende reformarbejder. 
Det gælder blandt andet de gymnasiale lære-
planer efter reformen anno 2005, som alle har 
samme struktur med faglige kompetencemål 
som et centralt element.

Hvordan underviser man så med udgangs-
punkt i sådanne læreplaner? Som lærer er det 
jo et helt naturligt spørgsmål at stille, men 
spørgsmålet kan heldigvis ikke besvares på 
nogen klar og entydig måde. Heldigvis, fordi 
sådanne „fra-læreplan-til-god-undervisning-
opskrifter“ ville reducere lærergerningen til en 
simpel omgang rugbrødsarbejde som nogen 
bare skal sættes til at udføre. 

Hvilke muligheder ligger der i at tilrette-
lægge og gennemføre sin undervisning med 
udgangspunkt i en kompetenceorienteret  
læreplan? Det er et rigtig godt spørgsmål at 
stille sig som lærer (eller endnu bedre; som 
gruppe af lærere der kan samarbejde om ud-
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fordringen). Dels fordi det generelt er udtryk 
for en konstruktiv og frontvendt tilgang til en 
læreplan, kompetencemål eller ej, dels fordi 
der heldigvis kan gives mange gode svar på 
spørgsmålet. Mine erfaringer fra både egen 
undervisning og adskillige udviklingsprojek-
ter peger især på fire typer svar (se Jensen, 
2007, Blomhøj & Jensen, 2007, Højgaard, 
2008): Faglige kompetencemål kan bidrage 
til a) at motivere og fokusere undervisningen 
gennem diskussioner om målet hermed 
blandt lærere indbyrdes og blandt lærere og 
elever; b) lærerens målfokuserede valg/ud-
vikling af elevudfordringer og elevernes arbejde 
hermed; c) at udvikle elevernes faglige autonomi 
gennem elevstyret projektarbejde med en klar 
faglig orientering; d) at gøre formativ evaluering 
til en naturlig del af fagligt fokuseret under-
visning.

Sådanne erfarede muligheder ved kompe-
tenceorienteret undervisning er et fortrinligt 
omdrejningspunkt for udviklingsorienterede 
kurser og seminarer for grupper af lærere. 
Med et eksplicit fagligt fokus kan man på en 
helt konkret måde få diskuteret og arbejdet 
med hvad god klasserumspraksis er. Min er-
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kommer også formerne for intern (lærer-
styret) evaluering i anden række i forhold til 
pensumbeskrivelser, mens eksamensinstru-
menter og -rammer sædvanligvis er givet rela-
tivt uafhængigt af læreplanen selv. I praksis 
betyder disse ting, at når det gælder skrevne 
læreplaner (bekendtgørelser, vejledninger, 
studieordninger osv.), er det pensum som er 
hovedsagen, mens formål, mål og evaluering 
spiller en sekundær rolle.

Problemer
Der er flere problemer forbundet med en så-
dan måde at beskrive læreplaner på. For det 
første er det med dette udgangspunkt vanske
ligt at klargøre hvad undervisning på et givet 
trin egentlig går ud på uden brug af beskrivel-
ser der går i ring: „Undervisningen på dette 
niveau går ud på at lære følgende stofområ-
der“, hvilket ikke rækker afgørende ud over 
at sige, at undervisningen i økonomi, dansk, 
matematik etc. går ud på at lære økonomi, 
dansk, matematik etc.. Henvisninger til det 
overordnede formål med undervisningen 
hjælper kun til at forklare, hvorfor den (skal) 
findes, ikke til at gøre rede for hvad den går 
ud på, i fald det er besluttet, at den skal fin-
des.

For det andet fører en pensumbaseret fag-
beskrivelse meget let til, at der sættes ligheds-
tegn mellem faglighed og pensumbeherskelse, 
dvs. viden og færdigheder knyttet specifikt til 
det pågældende pensum. I betragtning af at 
alle, der beskæftiger sig professionelt med til-
egnelse af et givet fag eller fagområde, er på 
det rene med, at der er langt mere dybtgående 
forhold på færde end pensumbeherskelse i 
den nævnte forstand, udgør identifikationen 
af faglighed og pensumbeherskelse en reduk
tion af forestillingen om faglighed, som leder til et 
for lavt ambitionsniveau for undervisningen.

For det tredje bliver man – hvis der ude-
lukkende er pensumbaserede fagbeskrivelser 
til rådighed for karakterisering af undervis-

faring som underviser på utallige sådanne 
kurser og seminarer er imidlertid, at et sådant 
praksisrettet arbejde vinder gevaldigt ved at 
man som lærer også hæver blikket fra den dag-
lige undervisning og tænker over hvad der 
egentlig er meningen med „galskaben”:

Hvorfor skal man arbejde med kompetence-
orienterede læreplaner – hvad er egentlig me-
ningen? Hvis faglige kompetencemål er løs-
ningen, hvad er så problemet? Hvad er det 
sigtes mod med begrebet ‘kompetence’ – og 
hvordan kan man komme derfra til en karak-
teristik af økonomisk kompetence? Hvordan 
kan man anskue en kompetenceorienteret 
læreplan så den bliver en god ramme om ens 
planlægning af god undervisning?

Mine svar på disse spørgsmål udgør til-
sammen en begrundelse for, hvorfor jeg mener 
kompetenceorienterede læreplaner er en rig-
tig god ide – hvis man udarbejder og bruger 
dem med det rette perspektiv for øje. Min for-
tælling herom starter og slutter samme sted: 
Pensumitis, og kampen mod denne uddan-
nelsesmæssige betændelsestilstand.

Pensumitis
Læreplaner specificeres ofte ved hjælp af tre 
ingredienser (jf. Niss & Jensen, 2002, s. 39-41, 
som dette afsnit er baseret på):
a) Formålet med undervisningen.
b) Pensum, dvs. undervisningens stof forstået 

som en eller flere lister af emner, begreber, 
teorier, metoder og resultater (eventuelt 
suppleret med specifikke faglige mål).

c) Evaluerings og eksamensinstrumenter, der 
bl.a. tjener til at afgøre, om eleverne har 
opnået beherskelse af det fastsatte pensum 
(eventuelt i forhold til de faglige mål 
nævnt under b).

Ofte er rækkefølgen den at pensum fastlæg-
ges først, hvorefter formål og mål tilføjes som 
en slags forord til pensumbeskrivelsen. Lidt 
varierende med undervisningstrin og -form 
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ningen i en given sammenhæng – nødvendig-
vis henvist til alene at foretage sammenlig-
ninger mellem pensa, såfremt man ønsker at 
sammenligne undervisningen indenfor et givent 
fagområde på forskellige steder i uddannel-
sessystemet eller beskrive niveauforskelle i un-
dervisningen i en given sammenhæng. Atter 
har vi at gøre med en sammenligning, der i 
hovedsagen er overfladisk, og som stort set 
ikke egner sig til at indfange de langt væsent-
ligere forskelle, der findes i kompleksitet, krav 
til fordybelse osv. Selv om fx værdikæde-
betragtninger kan sige at udgøre en begrebs-
logisk forudsætning for undervisningen i en 
virksomheds strategivalg, kan man sagtens 
forestille sig undervisning i værdikæde-ana-
lyse på et langt højere niveau, end den der ved-
rører strategi. Et andet eksempel kan være at 
undervisningen i de offentlige budgetters 
indtægter og udgifter danner begrebsmæssig 
forudsætning for undervisningen i finans-
politik, men samtidig kan behandles på et 
højere niveau end nødvendigt for at kunne 
indgå i finanspolitik-undervisningen (Achilles 
m.fl., 2007, s. 7).

Symptomer
En undervisning der på denne vis har en pen-
sumtænkning som omdrejningspunkt er 
ramt af pensumitis:

„Som ordet [pensumitis] er konstrueret 
(-itis = betændelse i) antyder det, at der er 
tale om en sygdom. Den består i, at pen
sum forveksles med faglighed (indsigt, for-
ståelse og kunnen) og i, at undervisning 
forveksles med tilegnelse med den konse-
kvens, at tilrettelæggelse af undervisning 
indskrænkes til fastlæggelse af pensum.“ 
(Jensen, 1995, s. 464)

Sygdommen har mange forskellige sympto-
mer som alle handler om at en pensumbeskri-
velse tilsyneladende har været omdrejnings-

punkt for udarbejdelsen af en given uddan-
nelses-ingrediens. Det mest oplagte er selv-
følgelig at tjekke om det gælder læreplanen; 
er den domineret af en omfattende pensum-
beskrivelse?, men man kan også kigge på en 
lang række andre forhold inden for et givent 
uddannelsesområde som fx et gymnasiefag: 
Er lærebøgerne udtryk for en noget nær en-til-
en udfoldelse af et pensum til en række kapit-
ler og afsnit, således at alle selvstændigt an-
førte begreber i pensumbeskrivelsen findes 
som selvstændige kapitel- eller afsnitsover-
skrifter i bøgerne, og omvendt? Gælder noget 
tilsvarende for forholdet mellem pensum-
beskrivelsens hovedområder og de enkelte sæt 
af skriftlige eksamensopgaver? Og hvad med un-
dervisningens tilrettelæggelse: Kan alle over-
skrifterne i dine og dine kollegers årsplaner 
genfindes som et af pensumbeskrivelsens  
hovedområder?

At modvirke pensumitis er således en helt 
konkret og nærværende udfordring – både 
uddannelsespolitisk for dem der er involveret 
i den mere overordnede planlægning af under-
visning, og tilrettelæggelsesmæssigt for lærere 
og andre som er involveret i gennemførelse af 
undervisning. Den konkrete udfordring ska-
ber imidlertid en mere abstrakt analytisk ud-
fordring: Hvad mener vi egentlig når vi snak-
ker om faglighed? Det er vi nødt til at kunne 
føre en kvalificeret diskussion om, hvis vi skal 
nå frem til noget der kan erstatte en pensum-
beskrivelse som læreplaners faglige omdrej-
ningspunkt.

Hvad er økonomisk  
faglighed?
Faglighed – og dermed også økonomisk fag-
lighed – er et komplekst begreb som ikke kan 
karakteriseres på nogen simpel måde, fordi 
den – fagligheden – består af mange ingredi-
enser. Det jeg med analysen her forsøger at 
argumentere for er, at man kan få fat i en god 
del af kernen i hvad økonomisk faglighed er 
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ved at fokusere på og udvikle forståelsen af 
begrebet økonomisk kompetence. Ikke som syno-
nym med økonomisk faglighed, det ville være 
udtryk for en uberettiget reduktion af faglig-
hedens kompleksitet, men som en meget cen-
tral ingrediens der kan integrere og fokusere 
arbejdet med andre ingredienser som viden, 
forståelse, holdninger og færdigheder.

Om begrebet ‘kompetence’
Begrebet kompetence bruges på dansk i to 
meget forskellige betydninger som man  
kunne kalde reél og formel kompetence (jf. 
Jensen, 2007, s. 123-126, som dette afsnit er 
baseret på). De to betydninger kan sammen-
fattes med ordene ‘ekspertise’ henholdsvis 
‘autorisation’ (Niss, 1999). Bestræbelsen her 
handler om at uddybe hvad ekspertise vil sige, 
og har altså intet at gøre med en formel ret  
– autorisation – til at udføre bestemte hand-
linger eller bestride bestemte job, jf. ord som 
‘beslutningskompetence’ og ‘lærerkompe-
tence’.

Mere præcist bruges ‘kompetence’ her som 
betegnelse for nogens indsigtsfulde parathed til at 
handle på en måde, der lever op til udfordringerne 
i en given situation. Bag valget af denne formu-
lering ligger bl.a. et ønske om at indfange en 
række karakteristiske træk ved kompetence-
begrebet. 

For det første er kompetence et begreb orien
teret mod handling. Ordet ‘handling’ er her brugt 
i bred forstand, idet „parathed til at handle“ 
også inkluderer bevidst at afstå fra at udføre 
en fysisk handling eller indirekte i sine hand-
linger at være vejledt af en bevidsthed om be-
stemte karakteristika ved en given situation. 
Handlinger behøver således ikke være fysiske 
– at beslutte sig for et ‘ja’ eller et ‘nej’ til euro-
en er også en handling. Men der er ingen 
kompetencer forbundet med at være umåde-
ligt indsigtsfuld, hvis indsigten ikke kan om-
sættes til handling i denne brede betydning 
af ordet.

For det andet har alle kompetencer et akti
onsområde, dvs. et domæne indenfor hvilket de 
kan aktiveres (jf. Niss & Jensen, 2002, s. 64f). 
Heri ligger ikke at en kompetence er kontek-
stuelt forbundet med anvendelsen af en be-
stemt metode til at udføre en given opgave. 
Hvis det var tilfældet ville et forsøg på at ka-
rakterisere generelle kompetencer ikke have 
nogen mening. Kompetencer er kun kontek-
stuelle i den forstand, at de er indrammet af 
de historiske, sociale, psykologiske osv. om-
stændigheder ved den „givne situation“, jf. 
definitionen af kompetencebegrebet.

For det tredje er kompetence et analytisk 
begreb med en indbygget dualitet mellem en sub
jektiv og en social/kulturel side. Subjektiv fordi 
en kompetence altid er „nogens”; kompeten-
cer eksisterer ikke i sig selv – det der eksisterer 
er kompetente mennesker. Social/kulturel 
fordi oplevelsen af i hvilken grad en handling 
„lever op til udfordringerne i en given situa-
tion“ altid (men ikke nødvendigvis udeluk-
kende) sker relativt til de omgivelser, der til-
skriver handlingen mening og legitimitet.

For det fjerde er kompetence et normativt 
begreb i kraft af, at vurderingen af hvilke ud-
fordringer en given situation rummer, hviler 
på et normativt grundlag. Som analytisk be-
greb giver det kompetence et kritisk potentiale 
i forhold til gældende normer, i og med at 
dette grundlag kan hives frem i lyset og gøres 
til genstand for refleksion.

For det femte og sidste rummer kompe-
tence et element af personlig tilbøjelighed. Hvis 
en person er i stand til at handle i forhold til 
en given udfordring men afstår fra at gøre 
det selv om ‘situationen kræver det’, dvs. selv 
om normerne tilsiger at den givne udfordring 
presser sig på i situationen, eller hvis det 
kræver en opfordring eller kommando at få 
personen til at handle, er vedkommende ikke 
kompetent i situationen. Det er en del af det 
at være kompetent ikke at være for genert, 
tilbageholdende, selvudslettende etc., hvilket 
er det der her forsøges indfanget med ordet 
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„parathed“ i definitionen af kompetence-
begrebet.

Kompetence versus  
færdighed
Begrebet færdighed kan forstås som nogens 
evne til at udføre en given handling med utvetydige 
karakteristika.

En sådan karakteristik giver mulighed for 
at pege på to vigtige forskelle på det at have 
udviklet en kompetence og det at have er-
hvervet en færdighed. For det første er ‘færdig-
hed’ et mindre komplekst begreb at arbejde med 
i undervisningen, fordi udførelsen af den givne 
handling i sig selv udtrykker færdigheden, 
uanset hvad der ligger til grund for evnen 
hertil.

For det andet er ‘færdighed’ et mindre ambi
tiøst begreb at arbejde med i undervisningen, 
fordi der er tale om at udføre en „given hand-
ling med utvetydige karakteristika“. Herved 
ses der bort fra det meste af det der er inde-
holdt i det at have udviklet kompetence:  
Det at have fornemmelse for hvad „udfor-
dringerne i en given situation“ består i, det  
at afgøre hvilken form for reaktion der lever 
op til disse udfordringer, samt det at sætte 
sig selv i scene når reaktionen skal føres ud i 
livet, ofte ved bl.a. at drage nytte af en række 
erhvervede færdigheder. Det at have udviklet 
kompetence indbefatter altså ofte at have  
erhvervet en række færdigheder, men det er 
vigtigt at gøre sig klart at kompetence om-
fatter meget mere en blot summen af en  
række færdigheder.

Arbejdet som lærer kan bruges til at ek-
semplificere forskellen på de to begreber. En 
person med reél lærerkompetence mestrer en 
række færdigheder – dels de faglige som er på 
dagsordenen, men også ting som at kunne 
skrive læseligt og overskueligt på en tavle, at 
kunne betjene forskellige former for kommu-
nikationsudstyr (fx. en overheadprojektor) 
osv. –, men selv nok så lang en liste med så-

danne færdigheder kommer ikke i nærheden 
af at karakterisere hvad kompetencen rummer. 
En bedre måde at nærme sig en karakteristik 
er at beskrive de mest centrale delkompeten-
cer. På overskriftsform kan et bud herpå fx. 
være læreplanskompetence, undervisnings-
kompetence, læringsafdækningskompetence, 
evalueringskompetence, samarbejdskompe-
tence og professionel udviklingskompetence 
(Niss & Jensen, 2002, kap. 6).

Kompetence versus  
økonomiske kompetencer
I forlængelse af diskussionen af begrebet 
‘kompetence’ ligger det rimeligt lige for at 
definere begrebet ‘økonomisk kompetence’ 
som nogens indsigtsfulde parathed til at 
handle på en måde, der lever op til de økonomi
holdige udfordringer i en given situation. Det 
udtrykker imidlertid ikke andet end at det at 
besidde økonomisk kompetence er at besidde 
kompetence som er økonomiholdig, og det 
er jo strengt taget nok ikke en påstand der  
vil afstedkomme ret mange ophidsede dis-
kussioner.

Den egentlige analytiske udfordring ligger 
i at præcisere hvad man mener med at handle 
i forhold til „økonomiholdige udfordringer“. 
Udfordringen blev i årene 2006-2007 taget op 
af en arbejdsgruppe bestående af de gymnasi-
ale økonomifags fagkonsulenter Anette Lind, 
Jens Ditlev Hansen og Mads Achilles, hhx- 
lærerne Martin Baadsgaard, Jan Dupont, 
Mona Rask og Karsten Wiborg, og mig. Ker-
nen i arbejdet bestod i at identificere og karak-
terisere et sæt af økonomiske kompetencer som 
vi mener tilsammen udspænder hvad økono-
misk kompetence vil sige, helt parallelt til den 
tilsvarende analyse med fokus på matematisk 
faglighed i Niss & Jensen (2002). Det blev til 
de syv kompetencer som i figur 1 er visualise-
ret som blade i en økonomifaglig kompetence-
blomst. Hver for sig refererer karakteristik-
kerne til begrebet ‘en økonomisk kompeten-
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ce’ forstået som nogens indsigtsfulde parathed til 
at handle på en måde, der lever op til en særlig slags 
økonomiholdige udfordringer i en given situation.

I arbejdsgruppens afsluttende rapport 
(Achil les m.fl., 2007), som teksten her er et 
gennemskrevet uddrag af, er hver af disse 
kompetencer karakteriseret, kommenteret  
og eksemplificeret med sigte på undervisnin-
gen i de økonomiske fag i handelsgymnasiet. 
I teksten her nøjes jeg af pladshensyn med at 
gengive karakteristikkerne i samlet form.

Kompetencebeskrivelser 
som ‘pensumitis-vaccine’
Udstyret med et sæt af faglige kompetencer 
som udviklingsværktøj kan vi nu vende til-
bage til problemstillingen vedrørende pen-
sumitis: Hvordan kan man bruge kompe-
tencebeskrivelserne som en slags ‘vaccine’ 
mod at overfokusere på en beskrivelse af 
pensum? 
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Figur 3.1. En visuel repræsentation af de syv økonomiske kompe-
tencer som en arbejdsgruppe har beskrevet og foreslået som 
perspektiv på økonomiholdig undervisning (Achilles m.fl., 2007, s. 10)
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En todimensionel  
indholdsbeskrivelse
Min erfaring er at et vigtigt træk i den forbin-
delse er at bygge læreplanen op om en kerne 
bestående af en todimensionel kompetence × stof
indholdsbeskrivelse som skitseret i figur 2. Ap-
pendiks A i Jensen (2007) er et eksempel på en 
sådan todimensionel læreplan, udviklet og af-
prøvet som led i et forsøgsprojekt med fokus 
på gymnasial matematikundervisning.

I et læreplansperspektiv er det afgørende 
ved en sådan såkaldt matrix-struktur, at de 
faglige kompetencer kan fungere som „the 
missing link“ mellem de overordnede – og 
dybest set ikke undervisningsrettede – formål 
med en uddannelse og et konkret – og dybest 
set ikke formålsorienteret – pensum, ved at 
pege på hvad det er for typer udfordringer 
eleverne skal kunne handle i forhold til. Et 
sådant tilrettelæggelsesmæssigt formål kan 

Økonomisk tankegangskompetence: Denne kompetence drejer sig om nogens indsigts-
fulde parathed til at kunne skelne mellem hvilke spørgsmål, der er væsentlige for økonomi, og 
hvilke der ikke er, samt at vide hvornår de skal bringes i spil. Kompetencen handler end-
videre om, selv at kunne stille sådanne spørgsmål, og at have blik for, hvilke typer af svar, 
der kan forventes i en given sammenhæng.

Økonomisk problembehandlingskompetence: Denne kompetence består i nogens ind-
sigtsfulde parathed til dels at kunne identificere og formulere økonomiske problemer, dels at 
kunne løse sådanne problemer. Det kan både dreje sig om løsninger af mere teoretisk art 
og løsninger rettet mod at opridse og prioritere hvilke handlingsalternativer der foreligger, 
egne såvel som andres.

Økonomisk modelleringskompetence: Denne kompetence består i nogens indsigtsfulde 
parathed til dels at kunne anvende foreliggende økonomiske modeller, herunder at kunne 
analysere disse modellers grundlag og egenskaber, og dels at kunne opstille økonomiske modeller.

Økonomisk ræsonnementskompetence: Denne kompetence består i nogens indsigts -
fulde parathed til på den ene side at kunne følge og bedømme et økonomisk ræsonnement, 
herunder kunne vurdere sammenhængen mellem en række økonomiske forhold. På den 
anden side består kompetencen i at kunne gennemføre et økonomisk ræsonnement.

Økonomisk databehandlingskompetence: Denne kompetence består i nogens indsigts-
fulde parathed til dels at kunne indsamle, udvælge og bearbejde relevant datamateriale, dels 
at kunne vurdere troværdigheden af data og deres relevans i en given sammenhæng.

Økonomisk kommunikationskompetence: Denne kompetence består i nogens indsigts-
fuld parathed til dels at kunne sætte sig ind i og fortolke andres økonomiske udsagn og tekster, 
dels at kunne udtrykke sig på forskellige måder om økonomiske forhold over for forskellige 
kategorier af modtagere.

Økonomisk redskabskompetence: Denne kompetence består i nogens indsigtsfulde 
parat hed til dels at kunne udvælge og anvende relevante redskaber i forbindelse med vurde-
ringer af økonomiske forhold, dels at kunne reflektere over både egen og andres udvælgelse 
og anven delse af redskaber.
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3

K
om

petencebeskrivelser og pensum
itis i økonom

i som
 undervisningsfag

og bør være retningsgivende for måden man 
formulerer kompetencerne på og for fasthol-
delsen af kompetencer og stofområder som 
to ikke-sammenfaldende indholdsdimen-
sioner.

Hvor kommer en kompetencebeskrivelse 
som den vi gennemførte i arbejdsgruppen ind 
i den forbindelse? Som inspiration, ikke som 
grydeklar løsning, kunne det korte svar lyde. 
Det lidt længere svar rummer to aspekter: 
For det første at en kompetencebeskri velse  
af økonomisk faglighed ikke bare ureflekteret 
kan skrives direkte ind i en indholdsbeskri-
velse for et fag som fx afsætning i handels-
gymnasiet. Det skyldes at en diskussion af 
økonomisk faglighed dybest set refererer til 
økonomi som klassisk videnskabsfag, mens 
afsætning og alt hvad der i øvrigt står på ske-
maet i handelsgymnasiet er undervisningsfag, 
som bør begrundes og indholdsbestemmes 
med reference til målene for den uddannelse 
de er del af (Niss, 2000). For det andet at en 
kompetencebeskrivelse af økonomisk faglig-
hed er et konstruktivt bidrag til indholds-
bestemmelsen af økonomiholdige undervis-
ningsfag, fordi den fælles kompetenceorien-
tering gør det muligt at stille og analysere 
spørgsmål som: Hvilke dele af de økonomi-
ske kompetencer skal indgå i kompetence-
beskrivelsen af undervisningsfaget …? Hvor-
for – og med hvilken vægt? Er der andre fag-
lige kompetencebeskrivelser som kunne være 

relevante at inddrage? Hvordan profilerer  
og fokuserer det faget her i forhold til andre 
beslægtede undervisningsfag?

Et lærerperspektiv
I et undervisningsperspektiv har en todimen-
sionel kompetenceorienteret indholdsbeskri-
velse to væsentlige potentialer. Det ene er at 
matrix-strukturen understøtter udviklingen 
af faglige kompetencer som lærerens (og også 
meget gerne elevernes) perspektiv på arbejdet 
med pensum. Det svarer til at planlægge for-
løb hvor man tilgår matrix-indholdsbeskrivel-
sen vertikalt. Udgangspunktet for et sådant 
arbejde kan bestå i at betragte det faglige stof 
som det man arbejder med i undervisningen 
og de faglige kompetencer som det man ar-
bejder med sigte på.

Det andet potentiale er at etableringen  
af faglige kompetencer som en selvstændig 
indholdsdimension i undervisningen under-
støtter, at man som lærer tilgår indholdsbe-
skrivelsen horisontalt og tilrettelægger dele af 
undervisningen med et pensum-uafhængigt 
kompetencefokus som udgangspunkt. Denne 
tilgang har jeg eksperimenteret meget med, 
både i min egen undervisning og i samarbejde 
med andre lærere (det mest omfattende af 
disse samarbejder er grundigt beskrevet i Jen-
sen, 2007, kap. 12). Erfaringen er helt entydigt 
at en horisontal tilgang er det både vanske-

Figur 3.2. En skitse til en såkaldt matrix-struktureret måde at 
beskrive indholdet i et givet undervisningsfag, hvor udpegning 
af en række faglige kompetencer og stofområder udgør hver  
sin dimension i beskrivelsen.

Stofområde
Kompetence

Område 1 Område 2 … Område n

Kompetence 1

Kompetence 2

…

Kompetence m
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ligste og mest perspektivrige ved en kompe-
tenceorienteret læreplan: Man forpligter sig 
på nogle ambitiøse og utraditionelle lærings-
mål, og det udfordrer en til at nytænke valg 
af tilrettelæggelses- og aktivitetsformer, rolle-
fordelingen mellem læreren og eleverne, etc.

Som lærer der skal undervise efter en kom-
petenceorienteret læreplan er det således vig-
tigt, at man ser det som en central del af sin 
professionalisme at få de to indholdsdimen-
sioner til at spille konstruktivt og levende 
sammen. Det er ikke nogen nem opgave, 
men det har heller aldrig været meningen:  
At tage det at være lærer på sig er en kom-
pleks og spændende udfordring for den pro-
fessionelle ekspert i undervisning, og brugen 
af kompetencemål som del af en matrix-
struktureret indholdsbeskrivelse er med til  
at understrege og fastholde at det forholder 
sig sådan.
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