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KORT BEGRUNDELSE

Grundlaget for viden er kundskaber eller forudsætningen for kundskaber, der sætter 
mennesket i stand til at lære.

I forslaget til henstilling benyttes udtrykket "kompetencer", og der skelnes mellem 
grundlæggende færdigheder og nøglekompetencer. Det bekræftes i forslaget, at 
grundlæggende færdigheder bør være tilgængelige for alle. Alle bør herefter tilskyndes til at 
tilegne sig nøglekompetencer, der er supplerende kompetencer, der kan fremme den generelle 
udvikling og vækst.

I overensstemmelse med internationale undersøgelser defineres kompetence i henstillingen 
som en kombination af viden, færdigheder og holdninger af relevans i en given situation. 
"Nøglekompentencerne" er de kompetencer, der fremmer personlig tilfredsstillelse, social 
integration, aktivt medborgerskab og beskæftigelse.

Kravet om at tilegne sig nøglekompetencer er dikteret af udviklingen i det videnbaserede 
samfund, der stiller krav til den enkelte om at tilpasse sig.

Kommissionen angiver og definerer følgende otte nøglekompetencer i sit forslag:

1. Kommunikativ kompetence i modersmålet
2. Kommunikativ kompetence i fremmedsprog
3. Matematisk kompetence og naturvidenskabelig og teknologisk basiskompetence
4. Digital kompetence
5. Læringskompetence
6. Interpersonelle, interkulturelle og sociale kompetencer og medborgerkompetence
7. Iværksætterånd
8. Kulturel udtryksevne.

I bilaget "Nøglekompetencer for livslang læring – en europæisk referenceramme" gennemgår 
Kommissionen i sit forslag ovennævnte kompetencer punkt for punkt og sammenfatter disse i 
en omfattende liste.

Den første nøglekompetence, den kommunikative kompetence i modersmålet, defineres f.eks. 
som "evnen til at udtrykke og tolke tanker, følelser og faktiske forhold mundtligt og skriftligt", 
og det præciseres, at denne evne forudsætter, at et individ har viden om basisordforråd, 
funktionel grammatik og sprogets funktioner.  Længere fremme angives det, at et individ bør 
have "færdigheder" til at kommunikere.

Udtrykket "færdigheder" går igen i teksten. Det anvendes således også i punkt 2, 3, 4, 5, 6, 7 
og 8.

Færdigheder er således tilsyneladende det centrale element, der sætter individet i stand til at 
lære, kommunikere, forstå, anvende, benytte, håndtere redskaber, søge, indsamle, skelne, lære 
at lære, forhandle, omgås andre, planlægge og styre proaktivt. Færdigheder synes således at 
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være det tilbagevendende og afgørende element i forslaget til henstilling. Det angives dog 
ikke, hvorledes man tilegner sig disse færdigheder. Der henvises i forslaget indirekte til 
individets medfødte færdigheder, men dette er ikke tilstrækkeligt.

"Jeg ved kun, at jeg intet ved", dette var Sokrates oplysningsidé, som romerne med deres 
enestående synteseevne har tolket i den berømte sætning "Scio nihil scire". En idé, der giver 
anledning til eftertanke.

Det er rent faktisk ikke lykkedes den moderne erkendelseslære at klassificere al den viden, der 
er i verden i dag. Over tusinde vidensområder er blevet klassificeret, men der kommer nye til 
hver dag, og disse over tusinde vidensområder afføder over tusinde fag. Vores civilisation 
ønsker med stor iver at fjerne kompetencegrænserne. Derfor fremsætter Kommissionen med 
rette forslag om at gøre indlæring permanent gennem en række forslag, der vil få den bredest 
mulige tilslutning.

Henstillingen er dog især utilstrækkelig på ét punkt, nemlig hvad angår forudsætningen for 
tilegnelse af nøglekompetencer. I henstillingen beskrives faktisk generelt de grundlæggende 
færdigheder, der defineres.

Jeg mener ikke, at opbygningen af et vidensamfund indebærer, at vi skal vide alt, endsige at vi 
skal tilegne os otte nøglekompetencer.

Kompetence er i virkeligheden særlig viden på et område. Det er gavnligt for den enkelte at 
have en bagage af kompetencer og følgelig også for samfundet.

At gøre et individ i stand til at tilegne sig viden om og forstå samfundet betyder derimod at 
give individet grundlag for viden og ikke grundlæggende færdigheder. For at vende tilbage til 
Sokrates og fortolkningen af hans idé betyder dette at give den enkelte en bagage af viden og 
stimulering, der gør ham bevidst om, at han intet ved. Således vil vidensgrundlaget skabe 
kundskaber, der kaldes "holdninger" og "færdigheder" i henstillingen. Et individ, der har lært 
at tænke, er ikke nødvendigvis en tænker. Individet udvikler eksponentielt sine tekniske evner 
og anvender nøglekompentencerne, ikke blot med henblik på at gøre sig gældende i 
samfundet, men også for at tilføre samfundet nye impulser og ny udvikling. Efter Det 
Europæiske Råds møde i Lissabon er det flere gange blevet bekræftet, at individet er den 
vigtigste ressource, som Europa bør satse på med henblik på at skabe det vidensamfund, der 
er forudsætningen for vækst og beskæftigelse.

Individet kan dog ikke sidestilles med en robot, og det er en kendt sag, at barnet er mere 
modtageligt for ydre stimulering, og at barnet lærer langt hurtigere, når det når skolealderen. 
Hvis vi giver disse unge kompetencer og ikke kundskaber, lærer dem, hvordan en maskine og 
ikke hjernen fungerer, giver dem indblik i det moderne samfund og ikke i mennesket og 
menneskets tanker, snyder dem for filosoffernes tanker, ikke giver dem mulighed for at 
tilegne sig synteseevnen, der kun kan tilegnes gennem undervisning i latin, skaber vi 
mennesker, der klarer sig godt i vidensamfundet, men som ikke skaber deres egen fremtid. En 
nylig, meget seriøs undersøgelse gennemført over de seneste årtier har vist, at de bedste 
ingeniører og fysikere i Italien havde et "klassisk" vidensgrundlag, med andre ord havde de 
gået på et klassisk gymnasium, hvor man studerede græsk, latin og filosofi i modsætning til 
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den videnskabelige gren, hvor fagene er mere tekniske.

Konkluderende mener jeg, at Kommissionens forslag er positivt under forudsætning af, at det 
angives tydeligt, at grundlæggende færdigheder bør være tilgængelige for alle.

Det er bydende nødvendigt, at disse kompetencer, som jeg hellere vil kalde grundlæggende 
viden eller kundskaber, gør individet i stand til og indstillet på at lære, at skelne, at drage 
slutninger, at tænke.

Det ville følgelig være yderst hensigtsmæssigt at angive de discipliner, der i højere grad 
medvirker til at skabe det vidende menneske, der også er i stand til at tænke, at forstå og 
således at tilegne sig viden. Disse discipliner er primært filosofi og latin, der er bedst egnede 
til at sikre, at den enkelte - ud over den enkeltes individuelle evner, der rækker ud over 
studierne - bliver i stand til at tænke, at få styr på sine tanker, at udtrykke sine tanker fuldt ud 
og på sammenfattende vis som Julius Cæsar i den berømte sætning "Veni, vidi, vici".

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 1, horisontalt ændringsforslag

(1) Det Europæiske Råd konkluderede på 
mødet i Lissabon i år 2000, at som et vigtigt 
led i Europas svar på globaliseringen og 
skiftet til en videnbaseret økonomi bør en 
europæisk ramme fastlægge de nye
grundlæggende færdigheder, og det 
understregede, at menneskene er Europas 
største aktiv. Konklusionerne er siden da 
blevet gentaget regelmæssigt, også på Det 
Europæiske Råds møder i marts 2003 og 
marts 2005, og i den genlancerede Lissabon-
strategi, som blev godkendt i 2005.

(1) Det Europæiske Råd konkluderede på 
mødet i Lissabon i år 2000, at som et vigtigt 
led i Europas svar på globaliseringen og 
skiftet til en videnbaseret økonomi bør en 
europæisk ramme fastlægge grundlæggende 
viden og kundskaber, og det understregede, 
at menneskene er Europas største aktiv. 
Konklusionerne er siden da blevet gentaget 
regelmæssigt, også på Det Europæiske Råds 
møder i marts 2003 og marts 2005, og i den 
genlancerede Lissabon-strategi, som blev
godkendt i 2005.

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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(Dette ændringsforslag gælder i hele retsakten, hver gang udtrykket "nøglekompetencer" 
anvendes)

Begrundelse

Under grunduddannelsen tilegnes ikke kompetencer, men viden og kundskaber. Al viden 
udgør grundlaget for kundskaber, der er en forudsætning for tilegnelse af nøglekompetencer.

Ændringsforslag 2
Betragtning 3, sætning 1

(3) I Kommissionens meddelelse om 
livslang læring og derefter i Rådets 
resolution af 27. juni 2002 om livslang 
læring omtales "de nye grundlæggende 
færdigheder" som et prioriteret 
indsatsområde, og det understreges, at 
livslang læring skal strække sig fra 
førskolestadiet til efter pensionering.

(3) I Kommissionens meddelelse om 
livslang læring og derefter i Rådets 
resolution af 27. juni 2002 om livslang 
læring omtales "grundlæggende viden og 
kundskaber" som et prioriteret 
indsatsområde, og det understreges, at 
læring skal være livslang.

Begrundelse

Under grunduddannelsen tilegnes ikke kompetencer, men viden og kundskaber. Al viden 
udgør grundlaget for kundskaber, der er en forudsætning for tilegnelse af nøglekompetencer.

Ændringsforslag 3
Punkt 1

1. at sikre, at grundlæggende almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse giver alle 
unge mulighed for at udvikle 
nøglekompetencerne i et sådant omfang, at 
de er rustet til voksenlivet, og at grunden er 
lagt til yderligere uddannelse og arbejdslivet

1. at sikre, at grundlæggende almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse giver alle 
unge mulighed for at udvikle 
nøglekompetencerne i et sådant omfang, at 
de er rustet til voksenlivet, og at grunden er 
lagt til yderligere uddannelse og arbejdslivet, 
især hvad angår indstillingen til at etablere 
virksomhed. Det anbefales i denne 
forbindelse at indføre fagene filosofi og 
latin på dette uddannelsestrin.

Begrundelse

Filosofi og latin er discipliner, der udvikler tankeevnen og fremmer en klar tankegang ved at 
udvikle den enkeltes synteseevne.
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Ændringsforslag 4
Bilag, punkt 7, Iværksætterånd, afsnit 1

Den nødvendige viden omfatter at erkende 
mulighederne for personlige, 
erhvervsmæssige og/eller 
forretningsmæssige aktiviteter, herunder de 
"større sammenhænge", som borgerne lever 
og arbejder i, f.eks. en bred forståelse af de 
økonomiske mekanismer og de muligheder 
og udfordringer, som en arbejdsgiver eller 
en organisation står overfor. Et individ bør 
desuden være klar over virksomheders etiske 
indstilling og vide, at de kan fungere som 
forbillede gennem retfærdig handel eller en 
social indstilling.

Den nødvendige viden omfatter at erkende 
mulighederne for personlige, 
erhvervsmæssige og/eller 
forretningsmæssige aktiviteter, herunder de 
"større sammenhænge", som borgerne lever 
og arbejder i, f.eks. en bred forståelse af de 
økonomiske mekanismer og de muligheder 
og udfordringer, som en arbejdsgiver eller 
en organisation står overfor. Et individ bør 
desuden være klar over virksomheders etiske 
indstilling og vide, at de kan fungere som 
forbillede gennem retfærdig handel eller en 
social indstilling. Klassiske studier er et 
vigtigt led i forståelsen af 
samfundsmæssige problemer i bred 
forstand.

Begrundelse

Det er nødvendigt at understrege det tætte bånd mellem klassiske studier og iværksætterånd.


