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Kernefaglighed og den specialiserede praksis  
- om dannelse, uddannelse og vidensformer  

 
Hvilken betydning har de politiske krav om 
kompetencebaserede studieordninger (VTU 2003f) 
fået for de danske universitetsuddannelser?  

 
- I fht. den internationale udvikling i 

Bologna-processen/de eksisterende 
værdier lokalt i DK? 

 
-  I fht. hvilke idealer for at være en ”god” 

uddannelse, underviser og studerende, der 
promoveres/ekskluderes?  
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Baggrund 

 
Inter/nationale policydokumenter    

•  Deklarationer og kommunikeer fra Bologna-
processen fra 1998-2005. 

•  Den danske universitetslov og 
kvalifikationsnøgle fra 2003. 

 
Casestudier ved danske universiteter 

•  Interview og analyser af tidl. og nye 
studieordninger på fem universiteter og ti 
uddannelser. 
⌥ Fokus på humaniora som prisme for af det 
eksklusive danske fokus på 1:1-
arbejdsmarkedsrelevant 
kompetenceudvikling. 
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Dagens benspænd 
om dannelse uddannelse og videnformer  

  
Er de nye studieordningers orientering mod direkte  

arbejdsmarkedsrelevante kompetencemål 
kontraproduktiv?  
 

- I fht. Den europæiske Bologna-proces’ (1999f) vision 
om demokratisk udvikling, livslang læring og 
fleksibilitet?  
 
- I fht.  Lov om professionsbacheloruddannelsers 
(2010f) fokus på selvstændighed, samarbejdsevne 
samt aktiv medvirken i et demokratisk samfund?  

- I fht. de nye nationale krav om  tværfaglighed og 
innovation (2012f)?   
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Bologna-processen… ? 
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Kompetencebeskrivelser i Bologna-processen  

Begynder ved et forestillet behov for 
 “comparability, transparency and mobility” (1999f) 
 

-  Fælles inter/national struktur (3+2+3), knyttet til fælles 
kompetencemål el. minimumskriterier for de 
studerendes læringsudbytte, beskrevet i 
anvendelsesorienterede termer.   

-  Fokusskifte fra indhold (pensum) til udbytte (outcome), 
undervisning (læreren) til studerendes aktive performance 
(kompetencer)  og fra timer (enheder) til point (ECTS). 

 
 

Men bruges i praksis til at fremme 
konkurrerende mål! 
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Bolognaprocessen 1999f 
 

Dynamisk post-industriel diskurs 
om fleksibilitet og livslang 
læring, hvor forberedelse til 
arbejdsmarkedet (employability) 
inkluderer personlig udvikling, 
forberedelse til demokratisk 
deltagelse og udviklingen af en 
bred vidensbase hos de 
studerende.  
 

(jf. The Overarching Framework of 
Qualification for the European Higher 
Education Area 2005). 

 
  

 
  

Den danske fortolkning 2003-? 
 
Klassisk industriel diskurs om et 
statisk og forudsigeligt arbejds-
marked, hvor de studerendes 
kompetenceudvikling kan 
programmeres i et 1:1-forhold i 
fht.  til efterspørgslen, og hvor 
centrale aspekter i den 
eksisterende universitetstradition 
(fx faglig fordybelse og 
demokratisk udsyn) italesættes 
som spild af tid. 
 
(Jf. Kvalifikationsnøglen 2003) 
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Kompetencefokus som politisk kampzone  

PENSUM-
INDHOLDSDISKURS: 

- Essentialistisk 
vidensforståelse 

(udd. formål er at 
overføre et 

foruddefineret 
pensum til de 
studerende).  

EPISTEMOLOGISK-
DEMOKRATISK 

DISKURS:  
 - Transcendent 

vidensforståelse (for 
videns egen skyld 

og/el. mhp. på 
overordnede 

samfundsmål).  

STUDENTER-
PROCESDISKURS: 
 - Konstruktivistisk 
vidensforståelse 
(centreret om de 

studerendes aktive 
deltagelse).  

MÅL-
MARKEDSDISKURS: - 

Instrumentel 
vidensforståelse 
(orienteret mod 

arbejdsmarkedet/
markedsstyring af 

uddannelsesudbud). 
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 Overhistorisk/kollektiv viden  

          Materiel/individuel/performativ viden 
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Bologna-deklarationen 1999 

  
“The importance of education and educational 

co-operation in the development and 
strengthening of stable, peaceful and 
democratic societies is universally 
acknowledged as paramount, the more so in 
view of the situation in South East Europe.”  

 
 (Bologna-deklarationen 1999 s. 1) 
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European Framework of Qualifications for the 
Higher Education Area, EHEA 2005  

 
“A common understanding of the multiple 

purposes of higher education is emerging. 
Broadly speaking, one may identify four main 
purposes of higher education:  

 
•  preparation for the labour market; 
•  preparation for life as active citizens in 

a democratic society; 
•  personal development;  
•  the development and maintenance of a 

broad, advanced knowledge base.” 

     (EHEA 2005 s. 23).  
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Lov om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser 2010 

 
§ 3. Professionsbacheloruddannelser skal give de 

uddannede viden om og forståelse af 
fagområdernes praksis, anvendt teori og metode på 
et niveau, der kvalificerer til selvstændigt at kunne 
analysere og vurdere problemstillinger. 
Uddannelserne skal endvidere skabe grundlag for 
selvstændig refleksion over fagområdernes 
sammenhæng med udviklingsbaseret viden og 
erhvervsfunktioner. 

 
Stk. 2. Uddannelserne skal kvalificere de uddannede til 

at varetage praksisnære, komplekse og 
udviklingsorienterede erhvervsfunktioner. 
Uddannelserne skal endvidere kvalificere til relevant 
videre uddannelse, udvikle til selvstændighed, 
samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse 
samt udvikle interesse for og evne til aktiv 
medvirken i et demokratisk samfund. 
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Universitetsloven 2003 

 ”Uddannelsernes indhold og struktur i større grad skal 
afspejle vidensamfundets brede kompetencebehov,”  

 
”Uddannelserne skal have klare kompetenceprofiler, der 

retter sig mod forskellige job inden for såvel den private 
som den offentlige sektor” (Jf. VTU 2003).  

è  Eksklusivt kompetencebegreb, der promoverer 
forberedelse til arbejdsmarkedet som 
universiteternes/studerendes/undervisernes primære 
mål.  
 
è  Strømlining/eksternalisering af 
definitionsretten over uddannelsesudviklingen + 
rekonstruktion af succeskriterier for uddannelser/
undervisere/studerende.  

è  Transformation/indsnævring af acceptregler 
for at være en ’god’ studerende/underviser/
uddannelse. 
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Faglig viden vs. arbejdsmarkedsrelevans?  

”Førhen har der fra visse studienævnsmedlemmer været 
en tendens til at sigte meget snævert mod, 
hvilke faglige kompetencer de studerende skal 
have. Med kvalifikationsbeskrivelserne vil også disse 
medlemmer være nødsaget til at tænke bredere i 
uddannelsesplanlægningen, således at også andre 
kompetencer tænkes ind i uddannelserne. 
Dermed vil man kunne forvente at visse 
uddannelseselementer vil blive opprioriteret”  

 
 (Jf. Kvalifikationsnøglen 2003 s. 7). 
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Bologna-processen 2005 

 
• knowledge and 
understanding 
• applying knowledge and 
understanding 
• making judgements 
• communications skills 
• learning skills 

 

(Framework of Qualification for the 
European Higher Education Area 2005). 

 
  

 
  

Dansk fortolkning 2003 

• Intellektuelle kompetencer 
• Faglige kompetencer 
• Praktiske kompetencer 
 
(Kvalifikationsnøglen 2003) 
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Demokrati er ikke universiteterne ansvar  

”Det danske uddannelsessystem tilsigter også at 
give sine dimittender en “demokratisk 
kompetence”. Dette er for eksempel udtrykt i 
MVU-loven med formuleringen “Uddannelserne 
skal endvidere bidrage til at udvikle de 
studerendes interesse for og evne til aktiv 
medvirken i et demokratisk samfund”. Da 
denne kompetence ikke er gradsspecifik, er 
den ikke medtaget eksplicit”  

 
 (Kvalifikationsnøglen 2003 s. 14). 
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 Top-down alignment i Kvalifikationsnøglen 2003   

 
Kompetenceprofil = 
kandidatens overordnede 
læringsudbytte, formuleret 
i arbejdsmarkedsrelevante 
termer.  
 
  
Kompetencemål = 
mål for læringsudbyttet af 
de enkelte 
uddannelseselementer, som 
understøtter 
kompetenceprofilen.  

 
 
è  ”Omvendt” uddannel-
sesplanlægning = alle 
beslutninger om indhold, 
undervisning, eksamen, 
evalueringskriterier mv. 
defineres ud fra, hvad der 
tjener nogle på forhånd 
fastsatte arbejdsmarkedsmål. 
 
è  Formel eksklusion af 
værdier, som ikke kan over-
sættes 1:1 til arbejdsmarkeds-
relevante anvendelsesmål (fx 
faglig fordybelse og 
demokratisk udsyn). 

19/04/13 
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Lokale modstrategier – og selvmodsigelser! 

KU: Kompetencebeskrivelser 
skal tage ”afsæt i fagenes 
substans” og ”en langsitet 
og bred samfund-
forpligtelse” 
 
RUC: Kompetencebeskrivelser 
er ”at sætte ord på det, vi 
gør i forvejen” 
 
 
 

 
Krav om top-down alignment 
ml. uddannelsesindholdet og en 
arbejdsmarkedsrelevant 
kompetenceprofil (HUM 2004) 
og summative ”can-do-
statements” som ”redskab for 
studieplanlægning samt studie- 
og erhvervsvejledning og 
akkreditering” (RUC 2007). 
 

Dvs. fag/faglige 
handlinger = 
underordnede 
delaktivitet, som skal 
understøtte konkrete 
anvendelsesmål  
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Dansk (KU)  

Studieordningen 1998 
 
”Kandidatuddannelsen i Dansk 
[…] giver anledning til fordybelse 
i fagets enkeltområder, 
herunder de teoretiske, analytiske 
og historiske felter […] Resultatet 
af kandidatuddannelsens 
videregående studier skal ikke 
bare ytre sig i en øget fond af 
viden, men i en evne til selv at 
skaffe sig den, og i en vis 
udstrækning selv producere den 
gennem kritisk konfrontation af 
viden med viden og teori med 
teori”.  
 

Studieordningen 2008 
  
 ”Kandidaterne har dybtgående 
analytisk kompetence […] De 
enkelte specialiseringer sigter mod 
beskæftigelsesområder, hvor 
disse særlige kompetencer 
efterspørges […] a) ved højere 
undervisning (gymnasier og 
seminarier), b) som 
informationsmedarbejdere og 
kommunikationsrådgivere, c) ved 
forlag og aviser og d) som 
sagsbehandlere i private og 
offentlige virksomheder.” 
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Medicin (KU)   

Studieordningen 2003 
 
“ […] skal sikre en tilegnelse af 
viden, færdigheder og holdninger, 
herunder ansvarlighed for 
individuel varetagelse af faglig 
udvikling […] og den studerende skal  
stimuleres i i udvikling af 
analytisk, problemløsende og 
kritisk tænkemåde […]  Målene og 
indholdet skal udvælges således, at 
de danner et sammenhængende 
netværk, der muliggør en behandling 
af mennesket set ud fra såvel 
biologiske som adfærdsmæssige 
og samfundsmæssige forhold […]” 

Studieordningen 2009 
 
“[…] opnå de kompetencer inden for 
naturvidenskabelige, adfærds- og 
samfundsmæssige fag samt 
parakliniske og kliniske fag, der er 
nødvendige for efter endt 
kandidateksamen at kunne bestride 
underordnede lægestillinger på 
tilfredsstillende måde med hensyn 
til viden, færdigheder og holdninger, 
herunder til lægeetiske forhold […] 
Specifikt […] at den nyuddannede 
kandidat kan imødekomme de krav, 
der stilles for at kunne bestride 
underordnede lægestillinger, og for at 
kunne påbegynde den lægelige 
videreuddannelse […]” 
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Sygeplejerskeuddannelsen 
Studieordning 1979 
 
”Formålet med grunduddannelsen 
til sygeplejerske er, at 
sygeplejeeleven tilegner sig de 
fornødne kvalifikationer til 
udøvelse af virksomhed som 
sygeplejerske med ansvar for den 
almene sundheds- og sygepleje, 
herunder varetagelse af de dermed 
forbundne koordinerende, 
vejledende og undervisende 
opgaver, og erhverver 
forudsætning for at kunne 
forny og tilpasse sit faglige 
virke i takt med den 
videnskabelige og 
samfundsmæssige udvikling 
samt forstår og accepterer 
sygeplejerskens ansvar som 
medicinalperson.” 

Studieordning 2008  
 
”Formålet med uddannelsen til 
professionsbachelor i sygepleje er at 
kvalificere den studerende til efter 
endt uddannelse at kunne fungere 
selvstændigt som sygeplejerske og 
til at indgå i et fagligt og 
tværfagligt samarbejde. 
Uddannelsen skal, i 
overensstemmelse med den 
samfundsmæssige, 
videnskabelige og teknologiske 
udvikling samt befolkningens 
behov for sygepleje, kvalificere den 
studerende inden for teoretiske og 
kliniske sygeplejekundskaber …” 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

 
Ny outputstyring jf. AAU, CBS, KU, RUC og SDU  

Marts 2012 

19/04/13 

Alle mål og delmål på forhånd er defineret som led i et 
lineært forløb frem mod bestemte job/jobfunktioner 

-  Detailstyring: Længerevarende forløb nedbrydes i (typisk) 
mindre elementer med hver deres eksplicitte kompetencemål – 
visse steder på ugeplan. Studieordninger vokser!  

-  Performancestyring: Markant forøgede krav til de studerendes 
aktive, løbende aktivitet (fx oplæg, gruppearbejde, 
afleveringsopgaver og mange små eksaminer). 

-  Ensretning: Nyt fokus på enslydende, generiske kompetencer 
m. en bred anvendelse (fx at ”redegøre”, ”vurdere”, ”anvende”, 
”kommunikere” etc.) 

 
è  Faglig, forskningsnær viden samt 

selvstændighed/selvvalgt fordybelse giver 
ikke længere succes (jf. den nye 7-skala)  



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

 
”De fleste er meget usikre på, om de nu også får de 

rigtige kompetencer med til eksamen og videre 
frem. Det er jo det, lærerne har brokket sig over i lang 
tid som en skolegørelse. Altså at man har lektier for og 
laver sine lektier - og det er så dét, mens det med, at 
man går ind i faget, og man læser og diskuterer, kun 
bliver en lille elite. I dag er det mere dét dér med, at nu 
skal jeg have taget noter, fordi jeg skal bruge det 
senere. Det handler om at få malket 
undervisningen for det, der kan bruges, og det 
skaber jo nok en eller anden opskriftliggørelse”  

 
 (Interview med underviser, Dansk, KU 2008). 
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Den kompetente studenterfigur  



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

  

PENSUM-
INDHOLDSDISKURS: 

- Essentialistisk 
vidensforståelse 

(udd. formål er at 
overføre et 

foruddefineret 
pensum til de 
studerende).  

EPISTEMOLOGISK-
DEMOKRATISK 

DISKURS:  
 - Transcendent 

vidensforståelse (for 
videns egen skyld 

og/el. mhp. på 
overordnede 

samfundsmål).  

STUDENTER-
PROCESDISKURS: 
 - Konstruktivistisk 
vidensforståelse 
(centreret om de 

studerendes aktive 
deltagelse).  

MÅL-MARKEDSDISKURS: - Instrumentel 
vidensforståelse (orienteret mod 

arbejdsmarkedet/markedsstyring af 
uddannelsesudbud). 
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 Overhistorisk/kollektiv viden  

          Materiel/individuel/performativ viden 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Kompetencetænkningens paradoks   

 
Er den igangværende kompetenceorientering 

udtryk for et ”instrumentelt syn på læring 
og et mekanisk og kontrollerende 
videnssyn, der står i vejen for 
kreativitetsfremmende og 
udviklingsorienterede 
aktiviteter?” (Hanne Leth Andersen 2012)  

 
Og vil fremtidens sygepleje hermed bestå af 

egennyttige, ”opportunistiske individer”, 
der udelukkende er i stand til at navigere ud 
fra umiddelbart materialisérbare 
kompetencemål? (Ove kaj Pedersen 2011) 

 

  
 

IVA 

19/04/13 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Kompetencebegrebet og DASYS kernespørgsmål?  

 
 
”Hvordan kan sygeplejersken agere i et stadig 

mere specialiseret og standardiseret 
sundhedsvæsen og samtidig bibeholde 
fagets kernefaglighed som fx omfatter 
omsorg, etisk kompetence, det faglige 
skøn, individuel pleje og dannelse?”  
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Sygeplejerskeuddannelsen som patient? 
Uddannelsesminister Morten Østergaard (marts 2013) 

 
”Sygeplejerskeuddannelsen har ikke brug for drop og 

hjertemassage” […] men for mere:    
 

-  tværfaglighed   
-  fleksibilitet  
-  Innovation 
-  talentkultur 
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