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KORTFATTAD MOTIVERING

Grunden till kunskap ligger i vetandet, eller rättare sagt i förmågan att veta, vilken gör det 
möjligt för människan att inhämta kunskap.

I föreliggande rekommendation används begreppet ”kompetenser” och det görs i detta 
sammanhang en åtskillnad mellan grundläggande färdigheter och nyckelkompetenser. Det 
framhålls att de grundläggande färdigheterna måste göras tillgängliga för alla och att alla 
sedan skall uppmuntras att förvärva nyckelkompetenser som är ytterligare kompetenser som 
tillsammans kan främja utveckling och tillväxt.

Med hänvisning till internationella studier definieras ”kompetens” i denna rekommendation
som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till en given 
situation. Nyckelkompetenser är sådana som främjar personlig utveckling, social integration, 
aktivt medborgarskap och sysselsättning.

Kravet på tillgång till nyckelkompetenser är en följd av utvecklingen av det kunskapsbaserade 
samhället som kräver anpassningsförmåga av människan.

Kommissionen kartlägger och fastställer följande åtta nyckelkompetenser i sitt förslag:

1. Kommunikation på modersmålet.
2. Kommunikation på främmande språk.
3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
4. Digital kompetens.
5. ”Lära att lära”.
6. Interpersonell, interkulturell och social kompetens samt medborgerlig kompetens.
7. Företagaranda.
8. Kulturella uttrycksformer.

I bilagan ”Nyckelkompetenser för livslångt lärande - en europeisk referensram” i 
kommissionens förslag behandlas de angivna kompetenserna var för sig så att det skapas en 
syntetisk men samtidigt uttömmande referensram.

I första punkten definieras kommunikation på modersmålet som ”förmågan att i både tal och 
skrift uttrycka och tolka tankar, känslor och fakta” och det preciseras att denna förmåga 
innebär att personen besitter vissa kunskaper när det gäller grundläggande ordförråd, 
funktionell grammatik och språkets funktioner. Dessutom framhålls det att personen skall ha 
de färdigheter som behövs för att kommunicera.

Begreppet ”färdigheter” förekommer ofta i texten, så också i punkterna 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8.

Färdigheter verkar alltså vara det viktigaste medlet genom vilket människan lär sig, 
kommunicerar, förstår, tillämpar, använder och hanterar instrument, söker, samlar in, 
särskiljer, lär sig att lära sig, förhandlar, informerar, planerar och förvaltar på ett aktivt sätt. 
Färdigheter är alltså ett viktigt och ofta återkommande element i denna rekommendation. Det 
sägs dock inget om hur man kan förvärva dessa färdigheter. I texten anspelas det på 
människors naturliga förmåga, men detta räcker inte till.
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”Det enda jag vet är att jag intet vet” är Sokrates upplysta tanke som romarna sedan med sin 
utomordentliga förmåga till syntes översatte med den berömda frasen ”Scio nihil scire” (jag 
vet att jag inget vet), en tanke som vi bör reflektera över.

Den moderna kunskapsteorin har faktiskt ännu inte lyckats klassificera all kunskap i dagens 
värld. Den har klassificerat mycket av den, men ny kunskap uppstår kontinuerligt, och med 
den föds nya tekniker. En civilisation som vår utvecklas så snabbt att den obesvärat spränger 
kompetensernas gränser. På denna punkt gör kommissionen rätt i att lägga fram ett förslag om 
livslångt lärande som baserar sig på ett antal mycket godtagbara idéer.

På en punkt är rekommendationen dock ytterst bristfällig, nämligen när det gäller 
förutsättningarna för nyckelkompetenserna. I rekommendationen talas det nämligen i mycket 
allmänna ordalag om grundläggande färdigheter, vilka uppenbarligen har varit svåra att 
definiera.

Att bygga ett kunskapsbaserat samhälle innebär enligt min anspråkslösa uppfattning inte att 
skapa en människa med tusen insikter och ännu mindre en människa med åtta 
nyckelkompetenser.

Kompetens innebär i själva verket att man har särskilda kunskaper om något. Att inneha en 
mängd kompetenser är till nytta för människan, och människan är till nytta för samhället.

Att skapa en människa som känner och förstår samhället kräver däremot att man ger 
människan en kunskapsgrund, inte grundläggande färdigheter. För att gå tillbaka till Sokrates
och tolkningen av hans idéer, kräver det att man ger människan en mängd kunskaper och 
stimuli som gör henne medveten om att hon inget vet. Om man skapar dessa förutsättningar 
för kunskap kommer man att få skörda vetandets frukter, vilka är det som i 
rekommendationen kallas attityder och ”färdigheter”. En människa som formats till att tänka 
(inte nödvändigtvis en tänkare) kommer exponentiellt att utveckla sin tekniska begåvning och 
använda sina nyckelkompetenser, inte bara för att anpassa sig till det kunskapsbaserade 
samhället utan också för att bidra till det med nya impulser och ny utveckling.

Efter Europeiska rådets möte i Lissabon har det flera gånger fastställts att människor är 
Europas viktigaste tillgång när det gäller att förverkliga det kunskapsbaserade samhället, 
vilket är en viktig förutsättning för att man skall kunna garantera tillväxt och sysselsättning.

Människan kan emellertid inte behandlas som en robot, eftersom vi alla vet att småbarn i 
högre grad tar emot yttre stimuli och att ungdomar i skolåldern lär sig mycket snabbare. Om 
man lär en människa kompetenser i stället för insikter, en maskins funktioner men inte 
hjärnans, gör henne delaktig i den moderna världen men inte i det som utgör en människa och 
hennes tanke, inte ger henne möjlighet att resonera med hjälp av filosofernas idéer och inte 
ger henne möjlighet att förvärva den förmåga till syntes som bara studier i latin på ett 
ypperligt sätt kan ge, betyder detta att man skapar människor som kan leva i det 
kunskapsbaserade samhället men som inte har förmågan att ta grepp om sin egen 
kontinuerliga tillblivelse.

Av en mycket ingående italiensk undersökning, som gjordes för ett tiotal år sedan, framgick 
det att de bästa ingenjörerna och fysikerna hade en ”klassisk” kunskapsbas, dvs. att de hade 
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gått en klassisk gymnasieutbildning (och alltså lärt sig grekiska, latin och filosofi), inte en 
vetenskaplig sådan med en mer teknisk studieinriktning.

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att jag bedömer kommissionens förslag som positivt, 
under förutsättning att man klargör begreppet grundläggande färdigheter, vilka måste göras 
tillgängliga för alla. 

Dessa färdigheter, som jag snarare skulle definiera som grundläggande kunskaper eller 
insikter, måste anpassas till kravet att skapa kapabla individer som har viljan att lära sig, 
särskilja, resonera och tänka. 

Det vore därför lämpligt att ange de läroämnen som bäst kan bidra till att skapa 
kunskapsmänniskan, alltså en människa som kan tänka, förstå och sålunda veta. Dessa ämnen 
är särskilt filosofi och latin, de två ämnen som är bäst lämpade för att garntera alla – oavsett 
individuella egenskaper som var och en kan ha oberoende av studier – förmågan att tänka, 
skapa mental ordning och uttrycka tanken på ett fulländat och samtidigt syntetiskt sätt (som i 
den fras som tillskrivits Gajus Julius Caesar: Veni, Vidi, Vici).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för kultur och utbildning
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 1

(1) Europeiska rådet i Lissabon 2000 kom 
fram till att man i ett europeiskt ramverk bör 
definiera de nya grundläggande 
färdigheterna som en väsentlig beståndsdel 
av Europeiska unionens svar på 
globalisering och övergången till 
kunskapsbaserade ekonomier, och 
underströk att människorna är Europas 
största tillgång. Dessa slutsatser har därefter 
regelbundet upprepats, bland annat vid 
Europeiska rådets möten i mars 2003 och 
mars 2005 och i den återupplivade 
Lissabonstrategin som godkändes 2005.

(1) Europeiska rådet i Lissabon 2000 kom 
fram till att man i ett europeiskt ramverk bör 
definiera de grundläggande kunskaperna 
och insikterna som en väsentlig beståndsdel 
av Europeiska unionens svar på 
globalisering och övergången till 
kunskapsbaserade ekonomier, och 
underströk att människorna är Europas 
största tillgång. Dessa slutsatser har därefter 
regelbundet upprepats, bland annat vid 
Europeiska rådets möten i mars 2003 och 
mars 2005 och i den återupplivade 
Lissabonstrategin som godkändes 2005.

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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(Detta ändringsförslag gäller alla de ställen i texten där uttrycket ”nyckelkompetenser” 
förekommer.)

Motivering

Den grundläggande utbildningen förutsätter inte kompetenser utan kunskaper och insikter. 
De sammanlagda kunskaperna utgör grunden för de insikter som behövs för att man skall 
kunna förvärva nyckelkompetenser.

Ändringsförslag 2
Skäl 3

(3) Kommissionens meddelande ”Att 
förverkliga det Europeiska området för 
livslångt lärande” och rådets resolution av 
den 27 juni 2002 om livslångt lärande 
identifierar ”de nya grundläggande 
färdigheterna” som en prioritet och betonar 
att livslångt lärande måste omfatta alla
åldrar från förskola till pensionering. I 
ungdomspakten som bifogades slutsatserna 
från Europeiska rådet i Bryssel i mars 2005 
betonades behovet av att uppmuntra 
utvecklingen av en gemensam 
kompetensbas.

(3) Kommissionens meddelande ”Att 
förverkliga det Europeiska området för 
livslångt lärande” och rådets resolution av 
den 27 juni 2002 om livslångt lärande 
identifierar ”de grundläggande kunskaperna 
och insikterna” som en prioritet och betonar 
att livslångt lärande måste omfatta lärande 
under hela livet. I ungdomspakten som 
bifogades slutsatserna från Europeiska rådet 
i Bryssel i mars 2005 betonades behovet av 
att uppmuntra utvecklingen av en gemensam 
kompetensbas.

Motivering

Den grundläggande utbildningen förutsätter inte kompetenser utan kunskaper och insikter. 
De sammanlagda kunskaperna utgör grunden för de insikter som behövs för att man skall 
kunna förvärva nyckelkompetenser.

Ändringsförslag 3
Rekommendation 1

1. att se till att grundläggande utbildning och 
yrkesutbildning erbjuder alla ungdomar 
möjligheter att utveckla nyckelkompetenser 
till en nivå som utrustar dem för vuxenlivet 
och som utgör en grund för vidareutbildning 
och arbetslivet,

1. att se till att grundläggande utbildning och 
yrkesutbildning erbjuder alla ungdomar 
möjligheter att utveckla nyckelkompetenser 
till en nivå som utrustar dem för vuxenlivet 
och som utgör en grund för vidareutbildning 
och arbetslivet, däribland beredskap att 
grunda ett företag; för detta ändamål 
rekommenderas att man inför studier i 
filosofi och latin på denna utbildningsnivå,
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Motivering

Filosofi och latin är ämnen som utvecklar tankens möjligheter och främjar den mentala 
ordningen, vilket ökar personens förmåga till syntes.

Ändringsförslag 4
Bilaga, punkt 7 − Företagaranda, stycke 1

Det krävs kunskaper om tillgängliga 
möjligheter för privat, yrkesmässig och/eller 
affärsmässig verksamhet, inbegripet 
övergripande kunskaper om de sammanhang 
i vilka människor lever och verkar, t.ex. att i 
stora drag känna till hur ekonomin fungerar 
och vara medveten om de möjligheter och 
utmaningar som en arbetsgivare eller 
organisation står inför. Man bör också ha 
kännedom om företagens etiska ansvar och 
hur de kan agera positivt för t.ex. rättvis 
handel eller socialt företagande.

Det krävs kunskaper om tillgängliga 
möjligheter för privat, yrkesmässig och/eller 
affärsmässig verksamhet, inbegripet 
övergripande kunskaper om de sammanhang 
i vilka människor lever och verkar, t.ex. att i 
stora drag känna till hur ekonomin fungerar 
och vara medveten om de möjligheter och 
utmaningar som en arbetsgivare eller 
organisation står inför. Man bör också ha 
kännedom om företagens etiska ansvar och 
hur de kan agera positivt för t.ex. rättvis 
handel eller socialt företagande. Studier i 
klassiska ämnen är avgörande för 
förståelsen av mer omfattande sociala 
problem.

Motivering

Det är nödvändigt att betona det nära sambandet mellan studier i klassiska ämnen och 
företagaranda.


