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Kompetencer, færdigheder  
og evaluering

Tomas Højgaard (thje@dpu.dk) 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Det følgende er en analyse af begreberne ’kompe‑
tence’ og ’evaluering’ og deres indbyrdes forhold.

Først vil jeg fremlægge min forståelse af de to begre‑
ber og i tilknytning hertil min forståelse af begrebet 
’færdighed’. Det mener jeg er værd at bruge krudt 
på af mindst to grunde: Dels har jeg erfaring for at 
begge begreber kan bruges til at støtte udviklingen 
af god matematikundervisning, dels er begge begre‑
ber allerede kraftigt i spil i de aktuelle forsøg på at 
reformere matematikundervisningen i Danmark, så 
en forholden sig til begreberne er en vigtig del af 
at kunne diskutere disse reformer på et informeret 
grundlag.

Dernæst vil jeg bruge begreberne ’validitet’ og 
’reliabilitet’ til at argumentere for at arbejde med 
kompetencemål og evaluering både kan støtte og 
vanskeliggøre hinanden som undervisningsaktiviteter 
alt afhængig af hvilke dele af en evalueringsproces 
man lægger størst vægt på.

Det meste af teksten er baseret på en afhandling jeg 
har skrevet om kompetenceorienteret matematikun‑
dervisning (Jensen, 2007, s. 123‑126 og 232‑234), 
så der kan man læse om begreberne brugt i en 
større sammenhæng og med konkrete udfoldninger 
og eksempler.

Om begrebet ’kompetence’
Begrebet ’kompetence’ bruges på dansk i to me‑
get forskellige betydninger som man kunne kalde 
reel og formel kompetence. De to betydninger kan 
sammenfattes med ordene ’ekspertise’ henholds‑
vis ’autorisation’ (Niss, 1999). Begrebsafklaringen i 
denne tekst handler om at uddybe hvad ekspertise 
vil sige og har altså intet at gøre med en formel 
ret – autorisation – til at udføre bestemte handlinger 

eller bestride bestemte job, jf. ord som ’beslutnings‑
kompetence’ og ’lærerkompetence’.

Mere præcist bruges ’kompetence’ her som beteg‑
nelse for nogens indsigtsfulde parathed til at handle 
på en måde der lever op til udfordringerne i en given 
situation. Bag valget af denne formulering (som ikke 
ligger langt fra ordvalget i KOM‑rapporten; Niss & 
Jensen, 2002, s. 43) ligger bl.a. et ønske om at 
indfange en række karakteristiske træk ved kom‑
petencebegrebet.

For det første er kompetence et begreb orienteret 
mod handling. Ordet ’handling’ er her brugt i bred 
forstand, idet ”parathed til at handle” også inklude‑
rer bevidst at afstå fra at udføre en fysisk handling 
eller indirekte i sine handlinger at være vejledt af en 
bevidsthed om bestemte karakteristika ved en given 
situation. Handlinger behøver således ikke være fysi‑
ske – at beslutte sig for et ’ja’ eller et ’nej’ til euroen 
er også en handling. Men der er ingen kompetencer 
forbundet med at være umådeligt indsigtsfuld hvis 
indsigten ikke kan omsættes til handling i denne 
brede betydning af ordet.

For det andet har alle kompetencer et aktionsom-
råde, dvs. et domæne inden for hvilket de kan akti‑
veres (jf. Niss & Jensen, 2002, s. 64f). Heri ligger ikke 
at en kompetence er kontekstuelt forbundet med 
anvendelsen af en bestemt metode til at udføre en 
given opgave. Hvis det var tilfældet, ville et forsøg 
på at karakterisere generelle kompetencer ikke have 
nogen mening. Kompetencer er kun kontekstuelle 
i den forstand at de er indrammet af de historiske, 
sociale, psykologiske, osv. omstændigheder ved den 
”givne situation”, jf. definitionen af kompetence‑
begrebet.
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For det tredje er kompetence et analytisk begreb 
med en indbygget dualitet mellem en subjektiv og 
en social/kulturel side. Subjektiv fordi en kompe‑
tence altid er ”nogens”; kompetencer eksisterer ikke 
i sig selv – det der eksisterer er kompetente men‑
nesker. Social/kulturel fordi oplevelsen af i hvilken 
grad en handling ”lever op til udfordringerne i en 
given situation” altid (men ikke nødvendigvis ude‑
lukkende) sker relativt til de omgivelser der tilskriver 
handlingen mening og legitimitet.

For det fjerde er kompetence et normativt begreb i 
kraft af at vurderingen af hvilke udfordringer en gi‑
ven situation rummer, hviler på et normativt grund‑
lag. Som analytisk begreb 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 kompetence et 
element af personlig tilbøjelighed. Hvis en person 
er i stand til at handle i forhold til en given udfor‑
dring, 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 ”parathed” i definitionen af 
kompetencebegrebet.

Kompetence versus færdighed
Begrebet ’færdighed’ kan forstås som nogens evne 
til at udføre en given handling med utvetydige ka-
rakteristika.

En sådan karakteristik giver mulighed for at pege 
på to vigtige forskelle på det at have udviklet en 
kompetence og det at have erhvervet en færdighed. 
For det første er ’færdighed’ et mindre komplekst 
begreb at arbejde med i undervisningen fordi ud-
førelsen 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 ambitiøst 
begreb at arbejde med i undervisningen fordi der 
er tale om at udføre en ”given handling med utve‑
tydige karakteristika”. Herved ses der bort fra det 
meste af det der er indeholdt i det at have udviklet 
kompetence: Det at have fornemmelse for hvad 
”udfordringerne 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 end blot summen af en række 
færdigheder.

Arbejdet som lærer kan bruges til at eksemplificere 
forskellen på de to begreber. En person med reel 
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 
kommunikationsudstyr (fx en overheadprojektor) 
osv. – men selv nok så lang en liste med sådanne 
færdigheder kommer ikke i nærheden af at karak‑
terisere hvad kompetencen rummer. En bedre måde 
at nærme sig en karakteristik er at beskrive de mest 
centrale delkompetencer. På overskriftsform kan et 
bud herpå fx være læreplanskompetence, undervis‑
ningskompetence, læringsafdækningskompetence, 
evalueringskompetence, samarbejdskompetence og 
professionel udviklingskompetence (Niss & Jensen, 
2002, kap. 6).

Om begrebet ’evaluering’
Begrebet ’evaluering’ arbejder jeg med som en be‑
skrivelse af en proces der indebærer mere eller min‑
dre eksplicit gennemførelse af tre delprocesser:

Karakteristik af hvad man er på udkig efter.
Identifikation af i hvilket omfang det man er på 

udkig efter, er til stede i evalueringssituationen.
Bedømmelse af det identificerede.

Mit indtryk er at mange mennesker ofte kun har be‑
dømmelse i tankerne når de snakker om evaluering, 
men den sprogbrug holder ikke ved en nærmere 
granskning. Evaluering handler om at gå systema‑
tisk og målorienteret til værks i forhold til det gode 
gamle spørgsmål ”Hvordan går det?”. Det fordrer i 
første omgang modspørgsmålet ”Med hvad?” som 
er en kortere version af at bede om en karakteristik 
af hvad man i situationen har fokus på og derfor 
er på udkig efter. Ellers bliver der tale om en ud i 
det blå‑snak uden perspektiv. Derefter kan man så 
søge svar på spørgsmålet ”I hvilket omfang?”, dvs. 
måle/føle/se/lytte efter tegn på at det man evaluerer 
rummer (elementer af) det man med sit valg af per‑
spektiv har udnævnt til ”det gode”. Først derefter 
giver det mening at kaste sig ud i en bedømmelse, 
dvs. komme med en normativ beskrivelse af hvad 
man synes om det man har målt/følt/set/hørt.
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Kompetencemål og evaluering
Hvad kan man så sige om sammenhængen mel‑
lem det at bruge kompetencemål som et centralt 
element i læreplansarbejde som fx Fælles Mål II og 
muligheden for at gennemføre god evaluering? Det 
afhænger ikke overraskende af hvad man mener 
med ”god”. I den forbindelse kan man have glæde 
af at bruge et tænkeværktøj bestående af to kriterier 
som der ofte refereres til når man diskuterer kvali‑
teten af en konkret evalueringsform:

Validitet: Måler evalueringen det den søger at 
måle?

Reliabilitet: Er evalueringen pålidelig (”bedømmer‑
uafhængig”)?

Begge disse kvalitetskriterier vedrører evaluerings‑
processen som helhed, men som jeg har forsøgt at 
signalere med sprogbrugen ovenfor lægger de to 
kriterier vægten på hver sin del af processen: Vali‑
ditet drejer sig om at fastholde fokus på hvad det 
egentlig er man forsøger at evaluere, og vurderingen 
af hvad der er god og dårlig evaluering, tager derfor 
afsæt i karakteristik‑delen af evalueringsprocessen. 
Reliabilitet drejer sig om at gøre bedømmelsen så 
gennemskuelig og upersonlig som muligt og tager 
derfor naturligt nok afsæt i bedømmelses‑delen af 
evalueringsprocessen.

Ved udformningen af en konkret evaluering vil det 
være naturligt at tilstræbe en kombination af høj 
validitet og høj reliabilitet hvis man mener det er 
inden for praktisk rækkevidde. Det vil det være hvis 
det man er på udkig efter, kan karakteriseres og 
udfordres på en så ligefrem måde at identifikations‑ 
og bedømmelsesdelen af evalueringen bliver simpel 
at gennemføre.

Det gælder eksempelvis hvis multiple choice‑spørgs‑
mål eller oplæg til at udøve færdigheder – ”Hvad 
er 100 ∙ 8 ∙ 35?” – kan indfange ambitionen. For 
mig er det i en vis forstand selve kernen i begrebet 
’færdighed’ sådan som jeg har karakteriseret det 
ovenfor: Det er den slags kunnen som er nem både 
at karakterisere, identificere og bedømme fordi der 
er tale om ”0‑1‑situationer” hvor man enten kan el‑
ler ikke kan udføre den givne utvetydige handling.

Hvis man arbejder med kompetencer som et cen‑
tralt læringsmål trækker man demonstrativt i den 
modsatte retning. ”Brug matematisk modellering 
til at undersøge hvor mange bøger der cirka er på 
skolebiblioteket.” Med en formulering som denne 
udnyttes det potentiale kompetencebeskrivelser har 
med henblik på at eksplicitere nogle ikke‑trivielle 
ambitioner med en given undervisning. Kompe‑

tencemål styrker således karakteristik‑delen af en 
evaluering og er dermed et direkte bidrag til at øge 
validiteten.

De ikke‑trivielle ambitioner betyder imidlertid også at 
brugen af kompetencemål umiddelbart gør de dele 
af en evaluering der handler om at identificere og 
bedømme, alt andet end simple at gennemføre, og 
derfor er det forventeligt at det naturlige mål om at 
kombinere høj validitet og høj reliabilitet bliver van‑
skeligt at realisere. Det skaber den udfordring der 
altid ligger i at skulle forvalte en situation som man 
på forhånd ved nok ikke bliver som man ideelt set 
kunne ønske sig den og hvor der derfor er en fare for 
at det bedste bliver det godes værste fjende.

Hold fast i høj validitet!
Den udfordring kan man komme til fra to forskel‑
lige sider når man skal designe og gennemføre en 
konkret evaluering. Firkantet sat op kan man have 
et krav om høj validitet som udgangspunkt for at 
arbejde for at reliabiliteten bliver så høj som muligt, 
eller man kan designe evalueringen med afsæt i høj 
reliabilitet som et must og så arbejde for at validite‑
ten bliver så høj som muligt.

Med dennne forskellighed i tilgangen in mente har 
jeg snakket med flere medlemmer af diverse op‑
gavekommissioner i matematik om hvordan de vil 
beskrive arbejdsprocessen med at lave eksamens‑
opgaver, og i min demonstrativt skarpt optrukne 
udlægning ser det sådan ud: Man tager afsæt i 
formuleringer som man bliver enige om har høj va‑
liditet i forhold til de ikke‑trivielle læringsmål som 
den bagvedliggende læreplan rummer, og som man 
typisk helt kan tilslutte sig blandt de reflekterede 
og tænksomme mennesker som sidder i sådanne 
opgavekommissioner. Med afsæt i disse opgaver 
bliver de endelige eksamensopgaver så til ved at 
formulere sig mere og mere udfoldet og med mindre 
og mindre behov for fortolkning af de indgående 
spørgsmål, og dermed typisk med større og større 
afstand til de ikke‑trivielle læringsmål, indtil man har 
opnået den – af en selv og/eller af ens opdragsgi‑
vere højere oppe i beslutningshierarkiet – ønskede 
grad af reliabilitet. Herefter kan alle involverede så 
konstatere hvilken grad af validitet det har vist sig 
muligt at opretholde.

Denne beskrivelse, som jeg vil elske at få at vide 
ikke holder, svarer godt til min læsning af så godt 
som alle centralt stillede prøve‑ og eksamensopga‑
ver i relation til matematikundervisning. Også ved 
et sådant selvsyn er det mit klare indtryk at opga‑
verne er udarbejdet med afsæt i en fordring om 
høj reliabilitet.
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Problemet ved en sådan tilgang er at der er stor 
risiko for at ende i en ”Storm P.‑situation” der svarer 
til tegneseriestriben hvor en mand leder efter sine 
tabte ting under lygtepælen fordi det er der der er 
lys: Opgaverne bliver formuleret på en måde så der 
er så meget ”lys” over foretagendet at enhver fag‑
kyndig person umiddelbart kan forstå og bedømme 
både spørgsmål og alle de mulige svar på omtrent 
samme måde, men den del af læringen der kastes 
lys over er ikke den del man ifølge målene i lære‑
planen er interesseret i at afdække.

Jeg – og rigtig mange andre matematiklærere jeg har 
snakket med om sagen – har det modsatte udgangs‑
punkt. Mit fokus når jeg arbejder med evaluering, 
er at sikre høj validitet på grund af evalueringens 
bredt erkendte kraftige indvirkning på undervisning 
og læring: Hvis validiteten af en evaluering er høj, 
kan den bruges til at holde undervisning og læring 
på ret kurs hvorimod en evaluering med lav validitet 
meget nemt risikerer at virke som ”sirener” i forhold 
til at holde kursen.

Med dette udgangspunkt kan kompetencemål bru‑
ges som et nyttigt udviklingsværktøj når man skal 
designe og gennemføre en evaluering fordi sådanne 
mål som nævnt ovenfor styrker karakteristik‑delen 
af en evaluering og dermed er et direkte bidrag 
til at øge validiteten. Det sker ved at arbejde med 
evalueringsdesignet ”oppefra og ned” (jf. KOM‑
rapportens kapitel 9, hvor der også findes konkrete 
eksempler) og svare på spørgsmål i stil med disse:

Hvilke (kompetence)•	 læringsmål er der for den 
undervisning jeg gerne vil evaluere?
Hvordan •	 forstår jeg disse mål hvis det ikke i ud‑
gangspunktet er mig der har valgt og formuleret 
dem?
Hvilke former for •	 aktivitetsoplæg kan jeg finde 
eller konstruere som vil være velegnede til at 
hjælpe eleverne med at udvikle sig i retning af 
de opstillede mål?
Hvilke •	 tegn i elevernes aktivitet skal jeg være 
særlig opmærksom på for at kunne identificere 
i hvilket omfang det jeg er på udkig efter er til 
stede i evalueringssituationen?
Hvordan vil jeg •	 bedømme det jeg har identifi‑
ceret?

Nogle erfaringer
Jeg har efterhånden arbejdet med kompetence‑
orienteret evaluering styret af spørgsmålene oven‑
for i mange sammenhænge, og de erfaringer jeg 
derigennem har gjort mig kan sammenfattes i tre 
punkter. For det første gør den stædige insisteren 
på høj validitet i forhold til ikke‑trivielle mål evalu‑

eringen til en både kompleks og meget meningsfuld 
udfordring.

For det andet er arbejdet med at forstå en kompe‑
tences ”kerne” afgørende for at resten af evalu‑
eringsprocessen lykkes: Hvis man er ”kommet ind 
under huden” på en kompetence virker arbejdet 
med aktivitetsoplæg og identifikation af tegn som 
en naturlig konkretisering af ens forståelse fordi det 
alt sammen på grund af kompetencebegrebets natur 
drejer sig om elevernes handlinger i situationen.

For det tredje kan man i bedømmelsesdelen af en 
evaluering få processen til at understøtte god under‑
visningspraksis ved at lægge vægten på en kvalitativ, 
formativ bedømmelse af om eleverne udvikler sig i 
den rigtige retning frem for en kvantitativ bedøm‑
melse af deres placering på en (karakter)skala. I uni‑
verset af kendte, morsomme personer svarer det 
til at erstatte en ”Storm P.‑tilgang” med en ”W.C. 
Fields‑tilgang” (”I cannot describe my wife, but I can 
recognize her when I see her!”): Det er vanskeligt 
at beskrive kompetencebesiddelse, men man kan 
genkende det når det er der – hvis man har dan‑
net sig en god konkret forståelse af kompetencens 
”kerne”.

Summa summarum: Hvis man som jeg mener at 
høj evalueringsmæssig validitet er afgørende for 
matematikundervisningens muligheder for at trives 
og udvikle sig, må man gøre det til en præmis for 
arbejdet med en konkret evalueringsform og så med 
det udgangspunkt udvikle metoder til at øge reliabi‑
liteten. Og hvis det helt rimelige og uomgængelige 
krav om at gennemføre god evaluering som del af 
sin undervisning ses i det lys, så er faglige kompe‑
tencemål et stort skridt i den rigtige retning.
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