Hvorfor er det en udfordring at få erhvervslivets behov og
uddannelsessystemets kompetencer til at udvikle sig sammen
MENU
•

De samfundsmæssige udfordringer til uddannelsessystemets opgaver, organisation og metoder
ændres radikalt

•
•

Problemet: Kan vi producere livslang læring og dannelse i programmerede klasserum?
Problemet bør anskues i et bredere socialt og kulturelt perspektiv end det uddannelsespolitikken i
dag anlægger
Vi må forholde os til problemet ud fra flere modsatrettede paradigmer:
- Produktionslogik
- Velfærdslogik
- Konkurrencelogik
- Udviklingslogik

•

•
•

Skolen må forberede aktørerne til at kunne håndtere den komplekse sociale virkelighed, som vi er
på vej ind i
Det kræver helt andre kompetencer end evidensbaserede tekniske færdigheder
Preben Melander, professor på CBS
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Figur 1.4 Paradigmer til at fremme værdiskabende læringsprocesser (P. Melander 2011)

Fremtidens krav til uddannelsessystemet

•
•
•

•
•
•

•

Fremtidens kompetente aktører må agere i et foranderligt, komplekst og usikkert univers?
Kravene til faglige kompetencer ændres løbende og kan derfor ikke funderes på simple
tekniske færdigheder
Praksisnærhed kan ikke defineres entydigt og optimeres logisk, men må opsøges gennem leg,
eksperimenter etc.
Uddannelse må lægge op til livslang læring og dannelse og ikke mindst aflæring. (Det er
samfundet og uddannelsessystemet slet ikke forberedt til)
Den eksisterende uddannelsespolitik bygger på fortidens industrielle normer om
produktivitet og effektivitet
Den væsentligste kompetence bliver overalt at kunne skabe indsigt, innovation og samspil på
tværs af grænser. Dette forudsætter andre dyder som værdier, vovemod, vildskab etc.
Folkeskolen mv. skal udvikle elevernes evne, lyst og nysgerrighed til at sanse, erkende, lege og
navigere i det komplekse, uklare og ukendte univers
Konklusion: Det kræver et opgør med de nedarvede konventionelle paradigmer bag
uddannelsespolitikken
Preben Melander, professor på CBS

