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1. Indledning  

 

Formålet med dette projekt er at afklare og tydeliggøre masteruddannelsernes kompetenceprofil gennem 

en komparativ undersøgelse af master- og kandidatuddannelsers kompetenceprofiler. Det er en del af 

arbejdet i masterreformudvalget nedsat i december 2009. Det er tanken, at analyser og konklusioner i 

projektet kan bruges i forbindelse med revideringen af eksisterende master- og kandidatuddannelser og i 

udviklingen af nye uddannelser. Projektet vil bidrage til at tilvejebringe forudsætninger for at vurdere DPUs 

masterudbudsprofil, hvilket ligeledes er en del af masterreformudvalgets arbejde. 

 

Projektet indledtes med analyser af en række foreliggende materialer og undersøgelser, herunder af 

kvalifikationsrammen1 og DAMVADs dimittend- og aftagerundersøgelse2. Analysen af disse dannede afsæt 

for to fokusgruppeinterviews og et arbejdsseminar med studie- og modulkoordinatorer fra DPUs kandidat- 

og masteruddannelser. Vi gennemførte to fokusgruppeinterviews med henholdsvis 6 og 4 deltagere samt et 

arbejdsseminar med 5 deltagere (jf. bilag 1). Analyseresultaterne fra fokusgruppeinterviewene blev frem-

lagt og diskuteret på et arbejdsseminar med 5 af de koordinatorer, som havde deltaget i interviewene med 

henblik på at validere analysen og give respons på rapportens foreløbige konklusioner og anbefalinger.  

Rapportens analyser er struktureret med henblik på at belyse masteruddannelsernes kompetenceprofil, 

samt forskelle og ligheder mellem kompetenceprofiler i DPUs master- og kandidatuddannelser. De 

gennemgående analyseperspektiver er vægtning af og relationer mellem akademiske kompetencer, 

erhvervsrettede kompetencer/praksisorientering, samt relationelle og personlige kompetencer. Rapporten 

afsluttes med en række konkrete anbefalinger til master- og kandidatuddannelserne, som står overfor at 

skulle revidere kompetenceprofiler, samt overvejelser vedrørende DPUs fremtidige masterudbudsprofil. 

Tre spændende perspektiver på udvikling af kompetenceprofilerne på master- og kandidatuddannelserne 

er: 

 Dannelsesperspektiver(såvel borgerdannelse som selvdannelse) er en vigtigt del i DPUs 

uddannelser, og det glemmes i de nuværende kompetencebeskrivelser. Dannelseselementet bør 

tænkes ind i såvel undervisning som studieordninger 

 Det forventes, at en institution som DPU har fokus på pædagogikken i egne uddannelser. Det skal 

imidlertid ikke være den samme pædagogik for alle uddannelser, men en gennemtænkt pædagogik 

på hver enkelt uddannelse. Masteruddannelserne bør udnytte de muligheder undervisning på 

mindre hold giver 

 Masteruddannelsernes styrke er, at den både er forskningsbaseret og praksisorienteret – at 

udvikling af praksis netop er baseret på forskning. Masteruddannelserne kan derfor ikke gå på 

kompromis med hverken forskningsbasering eller praksisorientering. Masteruddannelserne bør 

være mere eksplicitte – i undervisning og studieordninger – om hvordan koblingen mellem teori og 

praksis foregår på uddannelserne 

 

                                                           
1
  https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s19=684&s32=2008  

2
 DAMVAD (2009) Arbejdsmarkedsanalyse for DPUs uddannelser (udarbejdet af DAMVAD for DPU, Aarhus 

Universitet). 

https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s19=684&s32=2008
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2.  Hvordan analyseres kompetenceprofiler i projektet 

Analysen tager dels afsæt i den kvalifikationsramme, som er grundlaget for formuleringen af kompetence-

profilerne i studieordningerne, dels i den kompetencemodel som er anvendt i DAMVAD-rapporten. For at 

sætte disse i perspektiv og for at få øje på udfordringerne i brugen af dem diskuteres kvalifikationsrammen 

og kompetencemodellen i relation til fire uddannelsesinteresser.  

I bekendtgørelsen for masteruddannelsen beskrives masteruddannelser som ”forskningsbaserede videre-

gående uddannelser inden for videreuddannelsessystemet for voksne, der har til formål at give studerende 

med praktisk erhvervserfaring og en forudgående uddannelsesbaggrund en videregående uddannelse inden 

for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på et fagligt eller flerfagligt område”. Kandidatud-

dannelser beskrives i bekendtgørelsen som ”forskningsbaserede heltidsuddannelser, der kvalificerer den 

studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner på baggrund af kundskaber og metodiske 

færdigheder inden for et eller flere fagområder”. Kandidat- og masteruddannelserne beskrives således 

begge som forskningsbaserede og erhvervsrettede uddannelser, som kan have en specialiseret eller en 

bredere faglighed. 

Kvalifikationsrammen  

Kvalifikationsrammen har tre elementer (viden og forståelse, færdigheder samt kompetencer) og er 

grundlaget for formuleringen af kompetenceprofilerne i studieordningerne. Der kan ud fra en sammen-

ligning af kvalifikationsrammens kompetenceformuleringer peges på fem primære forskelle mellem 

kandidatuddannelsernes (KA) og masteruddannelsernes (MA) kompetenceprofiler:  

 KA skal kunne vurdere og vælge videnskabelige teorier og metoder, MA skal kunne vurdere 
teoretiske og praktiske problemstillinger  

 KA skal mestre videnskabelige metoder, MA skal kunne anvende videnskabelige metoder 

 KA skal kunne formidle forskningsbaseret viden, MA skal kunne formidle faglige problemstillinger 

 KA skal kunne styre og udvikle arbejds- og udviklingssituationer, MA skal kunne styre og udvikle 
arbejdssituationer 

 KA skal kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering, MA for egen faglig udvikling 

DAMVADs kompetencemodel  

DAMVAD benytter en kompetencemodel (se bilag 2) baseret på fire kompetencer med hver fire delaspek-

ter. Modellen er brugt i DAMVAD-rapportens studieordningsanalyse, samt i DAMVADs spørgeskemaunder-

søgelser med dimittenderne og aftagerne. De fire komponenter er: 

 Generiske (almene) kompetencer: Kognitive, analytiske, metodiske og projektledelseskompetencer 

 Fagspecifikke kompetencer: Teoretisk og praktisk indsigt, fagspecifikke analytiske kompetencer 
pædagogiske/didaktiske kompetencer, fagspecifikke ledelseskompetencer 

 Relationelle kompetencer: Kommunikations-, samarbejds-, sociale og adaptive kompetencer 

 Personlige kompetencer: Personlige egenskaber, læringskompetencer, selvledelseskompetencer, 
ledelseskompetencer 

Det står ikke helt klart, hvilken forskel der er mellem enkelte delaspekter: Hvad er fx forskellen mellem 

analytiske kompetencer og fagspecifikke analytiske kompetencer, og mellem projektledelseskompetencer 
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og fagspecifikke ledelseskompetencer? Operationaliseringen af de fire kompetencer i seksten delaspekter 

har således ledt til, at disse er delvis overlappende.  

Uddannelsesinteresser, kvalifikationsrammen og kompetencemodellen 

I Simonsen og Ulriksens undersøgelse af uddannelserne på RUC 3 diskuteres fire interesser i universitetsud-

dannelser (se bilag 2). Med afsæt i de fire uddannelsesinteresser, kan man se på kompetenceprofilerne i 

uddannelserne ud fra et perspektiv som ikke udelukker det, der er vanskeligt at operationalisere, nemlig 

dannelsesperspektiver i uddannelsen (såsom uddannelse til samfundsborger og selvrealisering/udvikling, 

dvs. selvdannelse). De fire uddannelsesinteresser er: 

 Arbejdsmarkedsinteresser (uddannelse som investering) 

 Akademisk socialisering (uddannelse til medlemskab) 

 Samfundsmæssige interesser (uddannelse til samfundsborger) 

 Selvrealisering og selvudvikling (uddannelse som identitetsarbejde) 

Forestillingen om at universitetsuddannelser kan være rettet mod ’uddannelse til samfundsborger’ og 

forståelsen af ’uddannelse som identitetsarbejde’ er ved at forsvinde, samtidigt med at den akademiske 

socialisering og arbejdsmarkedsinteressen har fået et stærkere fodfæste. Samfundsmæssige interesser – 

uddannelse til samfundsborger – er ikke repræsenteret i kvalifikationsrammen, imens selvrealisering / 

udvikling til dels er repræsenteret (under kompetencer ’at påtage sig professionelt ansvar’ og ’ansvar for 

egen udvikling’). Redskaber knyttet til arbejdsmarkedsinteressen, herunder kvalitetsstyring (fx akkredite-

ringer) og international standardisering (fx kvalifikationsrammen), er styrende for udvikling af uddannelser i 

dag.  

Sættes uddannelsesinteresserne i relation til DAMVADs kompetencemodel, kan de generiske og fagspecifik-

ke kompetencer knyttes til akademisk socialisering. De relationelle kompetencer kan relateres til både 

arbejdsmarkedsinteresser og til samfundsmæssige interesser: Kommunikations-, samarbejds-, sociale og 

adaptive kompetencer har karakter af ”transferable skills”, dvs. færdigheder som kan anvendes både i 

relation til deltagelse i forskellige arbejdssammenhænge og i samfundslivet. De personlige kompetencer - 

selvledelses- og ledelseskompetencer kan relateres både til arbejdsmarkedsinteresser, og til selvrealisering/ 

udvikling - personlige egenskaber, læringskompetencer. DAMVADs kompetencemodel kan således bruges 

til at italesætte dannelsesperspektiver i uddannelsen. De personlige og relationelle kompetencer har i 

analysen, sammen med akademiske kompetencer og erhvervsrettede/praksisorienterede kompetencer, 

fungeret som afsæt for diskussionerne i fokusgrupperne og på arbejdsseminaret, og uddannelsesinteresser-

ne er diskuteret i arbejdsseminaret.  

 

  

                                                           
3
 Birgitte Simonsen og Lars Ulriksen, 1998: Universitetsstudier i krise: fag, projekter og moderne studenter. 

Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag. (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen ; nr. 94 (98)) 

 

javascript:continueSearch('lsx=SKRIFTSERIE%20FRA%20ERHVERVS-%20OG%20VOKSENUDDANNELSESGRUPPEN@@%20eller%20lsx=SKRIFTSERIE%20FRA%20ERHVERVS-%20OG%20VOKSENUDDANNELSESGRUPPEN#')
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3. Analyse 

Analysen er struktureret med henblik på at belyse forskelle og ligheder mellem kompetenceprofiler i DPUs 

masteruddannelser, samt forskelle og ligheder mellem kompetenceprofiler i DPUs master- og 

kandidatuddannelser. 

Analyse af resultater fra DAMVADs kompetenceprofilundersøgelser   

Kompetencer Masteruddannelsen Kandidatuddannelsen 

Generiske 
kompetencer 

Ikke særlig vægtet kompetence: 20 ud af 56 
registreringer  

Vægtet kompetence: 25 (ud af 40) registreringer 

Fagspecifikke 
kompetencer  

Den mest vægtede kompetence: 54 ud af 56 
registreringer  

Den mest vægtede kompetence: 31 (ud af 40) 
registreringer) 

Relationelle 
kompetencer  

Den mindst vægtede kompetence: 14 ud af 
56 registreringer 

Den mindst vægtede kompetence: 13 (ud af 40) 
registreringer  

Personlige 
kompetencer 

Ikke særlig vægtet kompetence: 20 ud af 56 
registreringer 

Vægtet kompetence: 20 (ud af 40) registreringer  

Oversigt 1: Sammenfatning af resultater fra studieordningsanalysen (oversigterne kan ses i bilag 3) 

 De relationelle kompetencer er de lavest vægtede og de fagspecifikke kompetencer de højest 
vægtede i studieordningerne på både master- og kandidatuddannelsen. Fagspecifikke kompetencer 
er dog markant højere vægtet på masteruddannelsen end på kandidatuddannelsen. Mellem de 
enkelte masteruddannelser er der en større spredning, hvad gælder vægtningen af de fire 
kompetencer, end der er mellem kandidatuddannelserne (jf. bilag 2).  

 Der en især en stor forskel i vægtningen af de generiske kompetencer i studieordningerne på 
masteruddannelserne (jf. bilag 3): fx fra 0 registreringer på medborgerskab, til 4 registreringer på 
voksenuddannelse. Der er desuden en stor forskel i vægtningen af de personlige kompetencer: fx 
fra 0 registreringer på socialpædagogik, til 3 registreringer på ledelse (MLU). 

Kompetencer Dimittend: Masteruddannelsen Dimittend: Kandidatuddannelsen 

Generiske 
kompetencer:  
 

51% - udd. har bidraget hertil i høj/væsentlig 
grad 
75% - er i høj/væsentlig grad vigtig i mit arbejde 

57% - udd. har bidraget hertil i høj/væsentlig 
grad 
71%- er i høj/væsentlig grad vigtig i mit arbejde 

Fagspecifikke 
kompetencer:  

 

46% - udd. har bidraget hertil i høj/væsentlig 
grad 
61% - er i høj/væsentlig grad vigtig i mit arbejde 

46% - udd. har bidraget hertil i høj/væsentlig 
grad 
55%- er i høj/væsentlig grad vigtig i mit arbejde 

Relationelle 
kompetencer:  
 

30% - udd. har bidraget hertil i høj/væsentlig 
grad 
90% - er i høj/væsentlig grad vigtig i mit arbejde 

25% - udd. har bidraget hertil i høj/væsentlig 
grad 
87%- er i høj/væsentlig grad vigtig i mit arbejde 

Personlige 
kompetencer:  
 

 44% - udd. har bidraget hertil ’i høj/væsentlig 
grad’ 
87% - er i høj/væsentlig grad vigtig i mit arbejde 

50% - udd. har bidraget hertil i høj/væsentlig 
grad 
85%- er i høj/væsentlig grad vigtig i mit arbejde 

Oversigt 2: Sammenfatning af resultater fra dimittendvurderinger af kompetencebehov (se bilag 4) 4 

                                                           
4
  267 kandidatdimittender (44 procent) ud af 604 mulige og 182 masterdimittender (44 procent) ud af 409 mulige 

deltog i spørgeskemaundersøgelsen. Der er dog store forskelle på, hvor mange besvarelser der er pr. uddannelse: Fra 
4 besvarelser pr. uddannelse på drama- og teaterpædagogik og LAICS til mellem 20 og 39 på voksenuddannelse og 
sundhedspædagogik. Bemærk at der ikke er resultater for hver enkelt uddannelse men samlet for hhv. 
masteruddannelserne og for kandidatuddannelserne.  
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 Alle kompetencer vægtes relativt højt af dimittenderne på både kandidat- og masteruddannelsen. 
Relationelle og personlige kompetencer vægtes på begge uddannelser højere end generiske 
kompetencer, som vægtes højere end fagspecifikke kompetencer. 

 Der er store forskelle mellem vurderingerne af, hvor vigtige de relationelle og personlige 
kompetencer er, og i hvilken grad master- og kandidatuddannelserne har bidraget hertil, og især i 
forhold til de personlige kompetencer: 87-90 % vurderer at personlige kompetencer er vigtige på 
uddannelserne, 25-30 % at uddannelserne har bidraget hertil. På masteruddannelsen er der større 
forskelle mellem vurderingerne af ’i hvor høj grad en kompetence er vigtig i mit arbejde’ og 
’uddannelsen har bidraget til kompetencen’, end der er på kandidatuddannelsen.  

Kompetencer Offentlige aftagere Private aftagere 

Generiske 
kompetencer 

 76% ’i høj/væsentlig grad vigtig i min 
organisation’ 

 67% ’i høj/væsentlig grad vigtig i min 
organisation’  

Fagspecifikke 
kompetencer 

 59% ’i høj/væsentlig grad vigtig i min 
organisation’  

 23% ’i høj/væsentlig grad vigtig i min 
organisation’  

Relationelle 
kompetencer 

 87% ’i høj/væsentlig grad vigtig i min 
organisation’  

 59% ’i høj/væsentlig grad vigtig i min 
organisation’  

Personlige 
kompetencer 

 84% ’i høj/væsentlig grad vigtig i min 
organisation’  

 65% ’i høj/væsentlig grad vigtig i min 
organisation’ 

Oversigt 3: Sammenfatning af resultater fra aftagervurderinger af kompetencebehov (se bilag 4)5 

 Sammenlignes dimittendernes og de offentlige aftageres vurderinger, er forskellene ikke store: Alle 
kompetencer vægtes højt af både dimittender og aftagere, med undtagelse af fagspecifikke 
kompetencer som vægtes lavere end de øvrige kompetencer. 

 Det er dog interessant, at fagspecifikke kompetencer vægtes lavere af private end af offentlige 
aftagere, samt at private aftagere i mindre grad end offentlige vurderer, at hver enkelt af kompe-
tencerne er vigtige i deres organisation. 

Analyse af fokusgruppeinterviews 

De gennemgående analyseperspektiver er vægtninger og relationer mellem hhv. akademiske kompetencer, 

erhvervsrettede/praksisorienterede kompetencer samt relationelle og personlige kompetencer. 

Akademisk kompetence 

I definitionen af den akademiske kompetence lader der ikke til at være den store uenighed mellem koordi-

natorerne fra master- og kandidatuddannelserne. Akademisk kompetence er: ”Udvikling af analytiske 

kompetencer og refleksionskompetence” (KA: Musikdidaktik, ”Evnen til at stille sig på forskellige teoretiske 

platforme, evnen til at reflektere på analyseniveauet” (MA: Sundhedspædagogik). Teorier er briller man 

tager på og den akademiske kompetence betyder, at de studerende ”Kan se ting, de ikke anede de var 

blinde overfor”. (MA: Medborgerskab) 

Der er dog også en forskel, idet man på masteruddannelsen skal lære at forholde sig akademisk til sin 

praksis: De skal lære at forholde sig analytisk til egen praksis, på et ikke-normativt grundlag. Akademisk 

skrivning, håndværk, hvordan skriver man i denne genre med kildehenvisninger og rød tråd i argumentatio-

nen (MA Vejledning). 

                                                           
5
 Der skelnes i DAMVAD-rapporten ikke mellem aftagere af kandidat- og masteruddannelser: Mastere er en lille del af 

dimittendproduktionen på DPU – ca. 1/5 – så hovedparten er kandidatdimittendaftagere. 
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Der er klart en forskel mellem niveauet på den akademiske kompetence på master- og kandidatuddannel-

ser. Man går mere i dybden med det akademiske, med det teoretiske på kandidatuddannelsen. Formålet 

med teoriundervisningen er forskelligt på de to, selvom man sagtens kan bruge de samme tekster på de to 

uddannelser: Det akademiske vægtes højere på kandidaten, glemmer lidt det akademiske på master. Man 

er mere forpligtet på teksten på kandidaten, mindre forpligtet på det akademiske på masteren. De skal have 

refleksion på deres profession (MA: Medborgerskab/Pædagogisk Filosofi). 

Nogle mener, de studerende på kandidatuddannelsen skal aflæres, hvad deres eksisterende praksis angår, 

mens andre er helt uenige: De skal ikke aflæres! De skal bruge det de kan, men lære noget nyt (KA: Pæda-

gogisk Psykologi). Andre lægger vægt på, at den akademiske viden ikke skal være adskilt fra deres tidligere 

viden: Akademisk viden skal ikke være adskilt fra deres tidligere viden, for så ville den være additiv og det er 

meget vigtigt, at den ikke er det. Den skal være integreret (KA: Musikdidaktik). Der er dog ingen som taler 

om aflæring på masteruddannelsen. Tværtimod, her er det vigtigt at have fokus på de studerendes egen 

praksis og lave en kobling mellem teori og praksis. Flere føler sig ikke forpligtet til at relatere til praksis på 

kandidatuddannelsen. Hvordan og hvor meget man skal forholde sig til sin egen praksis på masteruddan-

nelsen er der dog ikke enighed om. Nogle mener, de studerende skal slippe deres egen praksis, mens andre 

vægter det højt, at de studerende bruger deres egen organisation som udgangspunkt for deres opgaver. De 

masterstuderende har en praksis og dermed et sprog i forvejen. Nogle understreger, at de studerende skal 

”gå på to ben”, så de bibeholder det sprog, de nu engang taler i deres organisation, samtidig med at de 

lærer det akademiske sprog: De skal kunne begge dele og skal kende forskellen (MA: LAICS). 

Der er uenighed om niveauet er det samme på masteruddannelsen og kandidatuddannelsen. Nogle forven-

ter det sammen til et speciale, selvom normeringen er hhv. 30 og 15 ECTS på kandidat- og masteruddannel-

sen. Andre mener at, der muligvis er for høje krav om akademiske kompetencer på masteruddannelsen: 

Det er sværere at vejlede på masteruddannelsen – hvor langt skal man presse dem til at præsentere teorier? 

… Nogle censorer er ikke forberedt på forskellen mellem master og kandidat og forventer det samme (MA: 

Medborgerskab).  

Der er forskel på, hvordan den akademiske kompetence udfoldes og hvilke forudsætninger, de studerende 

kommer med, specielt skriftligheden på masteruddannelserne blev diskuteret: Det er sværere at fastholde 

skriftligheden på master fordi der er en anden aldersprofil og de behøver ikke være skriftlige i deres erhverv. 

Vi skal kunne forklare, hvad skriftligheden nytter (MA: Børnelitteratur). Og det understreges at Prøveformer 

er vigtige, der skal være en sammenhæng. Der sker noget med folk, når de skal skrive en opgave (MA: 

Voksenuddannelse). Der er en diskussion af vigtigheden af den store skriftlighed for masteruddannelserne 

og en efterlysning af større variation i eksamensformerne, så man ikke bare satser på den skriftlige formid-

lingsform: Det ville være dejligt med større variation i måden at aflevere på, flere eksamensformer, så man 

nemmere kunne ramme kompetenceprofilen… En opgave, men en anden genre, etnografi, udviklingsprojekt 

i egen praksis (MA: Vejledning).  

Erhvervsrettede/praksisorienterede kompetencer 

Der er stor forskel på kandidat- og masteruddannelsen, når det kommer til spørgsmålet om 

erhvervsorientering. Man får ikke erhvervsrettede kompetencer på kandidatuddannelsen. Der er enighed 

om, at masteruddannelserne er og skal være erhvervsrettede og anvendelsesorienterede. Men samtidig 

understreges det, at de ikke skal være professionsrettede. 
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I diskussionen om praksisorienterede kompetencer påpeger flere, at de studerende på masteruddannelsen 

ikke får redskaber, men at advisory board tilsyneladende har den forestilling. På en efteruddannelse får 

man redskaber fx til at vejlede, til at lede, men på en videreuddannelse som en masteruddannelsen jo er, 

får man teorier til at analysere brugen af de forskellige redskaber: De får ikke er redskab i hånden, de får 

nogle teorier til overvejelse af egen praksis (MA: Voksenuddannelse). 

Det praksisorienterede ligger i en kobling mellem teori og praksis, og denne orientering er meget stærkere 

på masteruddannelsen end på kandidatuddannelsen (hvor den ofte er fraværende). Koblingen kommer til 

udtryk to steder: I måden der undervises på og i den måde praksis bliver brug i eksamensopgaver: På 

masteren skal jeg i højere grad levere noget der er relevant for deres praksis (MA: Medborgerskab). 

Selvom der er enighed om, at der er et andet fokus på det erhvervsrettede i masteruddannelserne, er der 

også enighed om, at dette ikke kommer særlig tydeligt til udtryk i kompetenceprofilerne. Der er et dilemma 

mellem standardiseringen af formuleringer i udarbejdelsen af kompetenceprofilerne og behovet for at 

tydeliggøre forskelle – både mellem kandidat- og masteruddannelsen og mellem de enkelte masteruddan-

nelser. 

Nogle uddannelser har en afgrænset/specialiseret faglighed, andre har en bredere faglighed/tværfaglighed: 

Vi har også et tværfagligt grundlag, vi mødes i tilegnelsen af de akademiske kompetencer og de skal ha’ et 

metaperspektiv på deres profession (MA: Børnelitteratur). Dette går på tværs af skellet mellem kandidat- og 

masteruddannelser. På Vejledning (MA) er der fx en klart afgrænset faglighed, som også skyldes at de stu-

derende har en vejledningsbaggrund, inden de begynder. På Professionsudvikling (MA) er der mange faglig-

heder, hvilket anses som en fordel, idet deltagere med forskellig baggrund er med til at berige de studeren-

de med flere praksisperspektiver. Nogle af DPUs uddannelser har en klar professionsorientering fx Musik-

didaktik (KA), mens andre er generalistuddannelser som Generel Pædagogik (KA). Når man hører udtalel-

serne fra koordinatorerne er der lighedspunkter mellem repræsentanter fra hhv. ”smalle” og ”brede” 

uddannelser, og disse lighedspunkter korresponderer ikke altid med hhv. master og kandidatuddannelser-

ne. Nogle af udtalelserne skal derfor ikke ses som udtryk for forskellen mellem master og kandidatuddan-

nelser, men de handler om, hvor hhv. ”smal” eller ”bred” uddannelsen og rekrutteringsgrundlaget er: 

Selvom der er en bevidsthed om at nogle uddannelser er ”brede” og andre ”smalle”, lader dette ikke til at 

give anledning til forskellige rekrutteringsprofiler, hvilket kan være et problem. 

Relationelle og personlige kompetencer  

Spørgsmålet om personlige og relationelle kompetencer (som er taget fra DAMVAD-rapporten) giver anled-

ning til en del diskussion. Af begge fokusgruppeinterview fremgår det, at de fleste undervisere ikke har 

tænkt meget over personlige og relationelle kompetencer: Jeg har ikke tænkt over det. I bakspejlet kan jeg 

godt se, at det [udvikler personlige og relationelle kompetencer] gør vi både på kandidat og master i og 

med, at uddannelserne handler om relationer. Pædagogiske relationer (MA: Professionsudvikling). Jeg stud-

sede også over DAMVAD-rapporten, men det er fordi vi ikke har skrevet tilstrækkeligt om det i studieord-

ningen. (KA: Didaktik) 

Nogen mener at, udviklingen af personlige og relationelle kompetencer må ligger i studiemiljøet eller i 

brugen af studiegrupper, mens andre mener det er en del af undervisningen i og med, at opgaveskrivning 

er formidling og dermed en relationel kompetence: I studieordningen står der at de skal kunne diskutere og 
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reflektere og skrive en opgave – det er at kunne formidle til andre. Jeg tænker ikke ”nu skal vi udvikle en 

kompetence her” (MA: Medborgerskab). På kandidat vægter vi det ikke. Jo, der kan godt være inden for den 

enkelte undervisningsgang, at den enkelte underviser laver noget gruppearbejde, men det er ikke målrettet 

det (KA: Generel pædagogik) 

”Akademisk mundtlighed” var et af de temaer, som blev drøftet i relation til relationelle kompetencer: På 

masteren er vi begyndt at arbejde med kollektiv vejledning, fordi de skal være bedre til den akademiske 

diskussion – også den mundtlige. At de kan diskutere teoretisk indbyrdes (MA: Vejledning). Der er enighed 

om, at holdstørrelsen er vigtig for (muligheden for) udvikling af akademisk mundtlighed, som er en 

relationel kompetence: Der er manglende muligheder for at kommunikere, når man har 200! ... De lærer 

det ikke, når de er så mange (KA: Pædagogisk Psykologi). På kandidatuddannelserne varierer holdstørrelsen 

rigtig meget – fra 10 til 200 mens den er mere homogen på masteruddannelserne med 10-30 per hold 

(dette gælder dog ikke ved klyngeundervisning). Små hold giver en anden mulighed for at udfolde de 

personlige og relationelle kompetencer – hvad enten det er en bevidst del af undervisningen eller ej. Vi har 

små hold med megen diskussion. Mange laver studiegrupper, det udvikler også (MA: Medborgerskab). 

Skal alle kompetencer kunne bedømmes? Det udspiller der sig en diskussion om. Hvordan skulle man kunne 

give tilbagemelding eller karakterer på de personlige og relationelle kompetencer? På visse diplomuddan-

nelser bedømmer man også personlige og relationelle kompetencer, men der er stort set enighed om, at 

man ikke gør det på master og kandidatuddannelserne: Det bliver meget implicit. De studerende får tilbage-

melding, karakterer på de faglige ting, men ikke på de personlige eller relationelle (MA: Vejledning). 

Koordinatorerne mente, det er i de forskellige arbejdsformer, man får udviklet de personlige og især de 

relationelle kompetencer. Men den måde arbejdsformerne er beskrevet på i studieordninger er ikke klar. 

Blandt andet derfor er det ikke klart, at der også sker en udvikling af de personlige og især de relationelle 

kompetencer på DPUs uddannelser. Til gengæld har vi beskrivelse af nogle indretninger af studiet/studie-

former, som er lavet for at fremme de relationelle og personlige kompetencer. Ligeledes kommunikation, 

men det står ikke i kompetenceprofilen (KA: Didaktik). 

Det er tydeligt, at det de færreste arbejder bevidst med at udvikle disse kompetencer, og at de således 

heller ikke indgår eksplicit i kompetencebeskrivelsen i studieordningen: Når jeg gør det, er det af effektivi-

tetsmæssige årsager … Har ikke tænkt det ind i forhold til de her kompetencer (KA: Pædagogisk Psykologi). 

Dette kunne dog være anderledes: Den måde vi alle taler om det på er praksis og metode under studiet, 

men kunne det også være muligt at tematisere i undervisningens indhold? Så ville det også foregå i studie-

ordningen (KA: Didaktik). LAICS er en undtagelse i og med de personlige og relationelle kompetencer her 

har været vigtige fra starten: For os er det meget, meget vigtigt og det er også behovet i erhvervslivet. Hele 

vores pædagogik er bygget op om det... På alle seminarer er vi sammen og bor sammen, dvs. man kommer 

dybt ind i relationerne med hinanden (MA: LAICS). 

Efter en snak om, hvorvidt der skal være mere fokus på de personlige og relationelle kompetencer, bliver 

der enighed om, at hvis disse kompetencer skal målsættes i uddannelsen så, skal det ekspliciteres i studie-

ordningen, og at det ikke vil være centralt for alle uddannelser Jeg vil være bekymret over at skulle teori-

belægge kommunikationskompetencer i alle mulige uddannelser. Vi skal lave en pædagogisk-didaktisk 

gennemtænkt struktur og skrive ind at vi gør det (KA: Didaktik).  Jeg vil gerne teoribelægge det [personlige 
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og relationelle kompetencer], hvis det skal spille en større rolle. Jeg erkender væsentligheden af det, en 

vigtig læringsdimension i det (MA: Sundhedspædagogik).  

Foruden ekspliciteringen mener flere, at det er vigtigt, at man sørger for at indholdet af undervisningen og 

tilrettelæggelsen af læringsrummet passer sammen: Jeg kan belægge det med teori og vi prøver at walk the 

talk... Læringsrummet er utrolig vigtigt for, at man kan udvikle sig (MA: LAICS). Faglighed og sociale 

læringsrum gør hånd i hånd og begge dele udvikler sig bedst sammen(KA: Pædagogisk Psykologi). 

Mens de relationelle kompetencer ikke vækker de store diskussioner og synes at kunne tilgodeses i arbejds-

formen (gruppearbejde mv.) og gennem formidling (bl.a. skriftlige opgaver), er de personlige kompetencer 

mere vanskelige at få hold på: Det er mest det relationelle, men det personlige det ved jeg ikke. Vi under-

viser jo i etik, men er det personligt? (MA: Vejledning). Med meget små hold… får de studerende mulighed 

for at sætte sig selv i spil, men det skal ikke forlede os til at blive ”føle, føle”. Det gør vi meget ud af, at det 

skal studiet IKKE handle om. Har det dobbelt med de begreber. Skal være professionelt, skal hæve sig over 

det personlige (MA: Børnelitteratur).  Andre har det fint med et personligt fokus: Vi skelner mellem det 

private og det personlige, specielt fordi det drejer sig om ledelse og man kan ikke blive en god leder, hvis 

man ikke kigger ind i sig selv (MA: LAICS). Dette udsagn understreger dog at det det personlige ikke skal 

forstås som privat. 

Analyse af diskussioner på arbejdsseminaret 

Ved arbejdsseminaret bad vi deltagerne om at tage stilling til fire forskellige anbefalinger som omhandler: 

1) differentieringsmuligheder mellem masteruddannelserne, 2) muligheder for en større grad af eksplicitet i 

studieordningerne i masteruddannelserne, 3) differentieringsmuligheder mellem kandidatuddannelser og 

masteruddannelser, samt 4) muligheden for at inddrage dannelsesperspektiver i kompetenceprofilerne i 

uddannelserne. Nogle af deltagerne i arbejdsseminaret underviser både på kandidatuddannelsen og 

masteruddannelsen og forholder sig derfor til begge uddannelser i deres udsagn. 

Ad 1) Differentieringsmuligheder mellem masteruddannelserne  

Den første anbefaling var formuleret som: ”Vi vurderer, at kompetencebeskrivelserne på 

masteruddannelserne – ud fra et aftager-/ målgruppe-/studenterperspektiv – ligger alt for tæt på hinanden 

og bør differentieres.”  

En deltager mente ikke, at kompetenceprofilerne i studieordningen var afgørende når det handler om dif-

ferentiering/profilering: Studieordningerne er et stykke papir som man skriver sig ind i. Der er noget andet 

som handler om selve uddannelsen og så er der markedsføringen. Måske er det på markedsføringen, der 

skal differentieres (MA Professionsudvikling). En anden deltager vurderede, at kvalifikationsrammen er en 

spændetrøje som gør det svært at give udtryk for uddannelsens særpræg. Jeg kan jo slet ikke skrive alle de 

ting, jeg gerne vil skrive i studieordningen. Den struktur lægger en ramme ned over mig, spændetrøjen er for 

stram. Det vi uddanner til er en navigation i kompleksitet, det er en proces. Det kan man ikke skrive ind. 

(MA: LAICS). Andre deltagere så studieordningen som et sted, hvor uddannelsernes egenart kan være 

synlig: Det kræver lidt øvelse, men man kan godt få uddannelsens egenart frem. Det er egentlig ikke svært. 

Der er en tydelig implicit studerende i vores. Det undrer mig lidt at det er svært at se forskel på studieordnin-

gerne (MA Børnelitteratur).  
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En deltager pegede på, at en af forskellene mellem masteruddannelserne er, hvor akademiske eller praksis-

orienterede de er. Du rammer plet i forhold til hvordan børnelitteratur og læse/skrivedidaktik differentierer 

sig i forhold til hinanden (MA: Børnelitteratur). At differentiere/profilere sin uddannelse i forhold til hvor 

akademisk hhv. praksisorienteret den er, italesættes dog som en risiko. Hvem ville turde? Det er jo en kamp 

om hvem der gider ta’ den akademiske sorteper? (MA: Medborgerskab). Flere mener, at det akademiske 

kan skræmme nogle væk fra uddannelsen. Skræmmer nogen væk ved at sige, at master er en akademisk 

uddannelse, hvis I ikke vil det, skal I ikke søge ind (MA: Børnelitteratur). Hvis det er for akademisk, så gider 

de jo ikke høre det ude i verden (MA: LAICS).  

Muligheden for at skærpe kompetenceprofilen ved at vægte personlige og relationelle kompetencer disku-

teres kort: Jeg bliver påvirket af det, nu ville jeg skrive noget om de personlige og relationelle kompetencer 

ind. Hvis vi alle gik ud nu og skulle lave vores studieordninger nu, tror jeg de ville blive ret ens. Vi er glade 

nok for at de bare ved noget (MA: Medborgerskab). I det sidste udsagn peges der på, at hvis alle uddannel-

ser vægter de personlige og relationelle kompetencer, så vil det ikke være med til skærpe forskellene mel-

lem uddannelserne, og at det afgørende er at vide noget. 

Derefter rejses en diskussion om ’kannibalisme’ – at DPU har mange små masteruddannelser som konkur-

rerer med hinanden (i stedet for at konkurrere med uddannelser uden for). Her påpeger deltagerne, at det 

på den ene side ikke er helt gennemskueligt for de studerende at vælge mellem enkelte af uddannelserne, 

men at det på den anden side heller ikke er let at beskrive dem skarpere. I forhold til kannibalisme: Man 

vælger en uddannelse og så handler det om at man skal kunne se sig selv. Så er det lidt tilfældigt at om 

vælger den ene eller den anden. […] Profession og voksen ligger tæt på hinanden, så det ville ikke hjælpe at 

skrive dem skarpere. Det er nogen ret uhåndgribelig ting, som adskiller dem fra hinanden (MA: 

Professionsudvikling).   

Ad 2) Muligheden for mere eksplicitte kompetencebeskrivelser  

Diskussionen af den anden anbefaling – om mere eksplicitte kompetencebeskrivelser – handlede primært 

om akademisk skriftlighed versus akademisk mundtlighed.  

Akademisk mundtlighed knyttes i høj grad til eksamen: Jeg havde heller ikke tænkt over det med det mundt-

lige. Man giver respons på det skriftlige, men giver man også respons på det mundtlige? […] Det er enormt 

vigtigt at lære at argumentere. Det er overhovedet ikke uvæsentligt, hvis man skal ud og udvikle sin profes-

sion. Måske skal det ligge specifikt på de enkelte uddannelser (MA: Professionsudvikling). En deltager peger 

på, at de har overvejet eksamensformer som i højere grad vægter det mundtlige, men at de studerende er 

glade for at skrive, og at det mundtlige spiller en positiv rolle ved eksamen. Det der har afholdt os fra at gå 

helt i den anden grøft [mundtlige kompetencer] er, at de studerende har været glade for at skrive 

miniprojekt (MA: LAICS). 

En af deltagerne understreger mundtlighedens særlige betydning på kandidatuddannelsen: Det akademiske 

forbindes med det skriftlige. Man bliver akademiker, når man skriver en opgave. Det er der dog uenighed 

om på kandidaten, nogen mener også mundtligheden er vigtig fordi folk ikke skal være forskere, de skal ud 

og formidle, derfor er den mundtlige kompetence vigtig. At kunne tale akademisk, at kunne tale for sagen 

skal vægtes. Jeg kunne sagens forestille mig, at den skulle fylde mere i vores næste studieordningsrevision 

på kandidaten. På masteren ved jeg ikke (MA: Medborgerskab).  
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Flere deltagere mener, at holdstørrelsen har betydning for, hvorvidt der i undervisningen kan arbejdes med 

at kunne kvalificere den akademiske mundlighed. Med forholdsvis små hold […] er der mulighed for at hver 

enkelt studerende kommer til orde i diskussionsdelen. Vi kunne godt profilere os mere på det… [de mundt-

lige kompetencer]. Det kunne godt fylde mere i studieordningen (MA: Børnelitteratur). I forlængelse heraf 

rejses en problematisering af de planer, der er fremlagt i forbindelse med masterreformen og som om-

handler klyngning af undervisning på tværs af uddannelser: Det er meget vigtigt i forhold til disse snakke 

om fællesundervisning og klynge osv., at der i fællesundervisningen ikke er mulighed for at træne den 

enkelte studerendes akademiske mundtlighed (MA: Børnelitteratur). 

Ad 3) Differentieringsmuligheder mellem kandidatuddannelser og masteruddannelser  

Den tredje anbefaling omhandler differentiering mellem kandidatuddannelser og masteruddannelser: ”Vi 

vurderer, at der bør være større forskel på master- og kandidatkompetenceprofiler – herunder et klart 

fokus på akademisk skrivning og videnskabelig teori og metode på kandidatuddannelserne, og et klart fokus 

på praksisorienterede kompetencer på masteruddannelserne.”  

Vægtningen af de akademiske kompetencer, nedtoningen af praksis og dannelsen af en ny faglighed udgør 

vigtige afsæt for kompetenceprofilen på kandidatuddannelsen. Flere understreger også, at de studerende 

skal ofte får et nyt job og en ny faglighed efter deres kandidatuddannelse: Selvfølgelig bruger man de 

praksiserfaringer man har. Men når man begynder på en kandidatuddannelse er formålet at opnå en ny 

faglighed (KA: Generel Pædagogik). Man nedtoner den oprindelige praksis, men siger ikke ”glem alt I har 

lært tidligere”. (KA: Pædagogisk Psykologi). Mange lægger vægt på, at folk skal lægge praksis væk på vores 

institut. Glem praksis i to år her (KA: Pædagogisk Filosofi). Opfattelsen af at kandidatuddannelsen er 

afgørende forskellig fra masteruddannelsen udfordres dog i dette udsagn. Kandidat er bare et år mere – 

kunne man sige hvis man var djævlens advokat. […] Min oplevelse er, at mange af dem der kommer ud fra 

os bevæger sig også nye steder hen. […] det afhænger af de undervisere der er, om de hiver det væk fra 

praksis eller tilbage til praksis (MA: LAICS). 

Akademiske kompetencer er også vigtige på masteruddannelsen, hvilket understreges i følgende udsagn: 

Det er vel også vigtigt at vi holder fast i det akademiske og den forskningsbaserede undervisning (MA: 

Professionsudvikling). De kunder vi har, går jo også efter det akademiske (MA: Medborgerskab). Vedrøren-

de de forskellige formål med de akademiske kompetencer på master- og kandidatuddannelser: De akade-

miske kompetencer har et mål i sig selv [på kandidaten], det har de ikke på masteren, de har et mål i forhold 

til praksis... (MA: Professionsudvikling).  

Det er især forpligtelsen på mødet mellem teori i praksis, som adskiller masteruddannelsen og kandidat-

uddannelsen, hvilket fremgår af følgende udsagn: På kandidaten er vi ikke studieordningsforpligtet på 

mødet mellem teori og praksis. Vi er jo studieordningsforpligtede på mødet mellem teori og praksis på 

master (MA: Børnelitteratur). Den praksis de har på kandidaten fortoner sig, mens den gerne skulle styrkes 

på master. På den måde har det akademiske forskellige funktioner (MA: Professionsudvikling). NN har en 

vigtig pointe, på master skal professionen styrkes… Det har to forskellige formål [det praktiske og det 

akademiske] (KA: Pædagogisk Psykologi).   

Praksisorienteringen ligger således i mødet mellem teori og praksis, med afsæt i praksis, og med henblik på 

at udvikle praksis: På masteren er det meget vigtigt, at der sker det her møde mellem teori og praksis. Det 

er det de kommer med, det er jo ikke os som bringer praksis ind i rummet. Vi skal lære dem at reflektere 
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over den praksis. De skal forbedre praksis. Det kan ikke helt skilles ad (MA: Børnelitteratur). I vores 

eksamensopgaver skal der komme anbefalinger, det er ikke nok at reflektere over praksis, de skal også sige 

hvad der kan ændres i praksis (MA: LAICS). Det har vi også i vores studieordning. De skal formidle deres 

projekt til en udvalgt målgruppe. Det skal ha’ en impact (MA: Børnelitteratur).  

Der er en kritisk diskussion af det akademiskes forrang: Hvad er det, der er så godt ved det akademiske? 

Hvorfor skal praksis nedtones, nedgøres? Hvorfor skal den ikke løftes med op? (MA: LAICS). Master er vel 

udviklet, fordi det akademiske ikke er svaret på alt. Men det akademiske har vel stadig en værdi (KA: 

Pædagogisk Psykologi). Dem der klarer sig rigtig godt er dem, der kan forbinde praksis til en metavinkel, 

teorierne – gå op og ned. Dem der kan forbinde teorierne til praksis og tilbage igen (MA: Børnelitteratur). 

Den førnævnte diskussion om ”dybe” vs. ”brede” uddannelser blev også berørt på arbejdsseminaret: 

Masteren har en smal defineret faglighed og de studerende kommer med et ønske om at få udviklet denne 

specifikt definerede faglighed. (MA: Børnelitteratur). Formålet [på kandidaten] er at komme ud med den 

nye faglighed, som er bredere end den man kom med… Men på master er formålet at gøre fagligheden 

dybere. (MA: Professionsudvikling/KA: Generel Pædagogik). Dybde vs. bredde er således ikke en måde at 

differentiere mellem master- og kandidatuddannelser. 

Der var enighed om, at forskningsbaseringen er vigtigt, uanset om det er en master eller en kandidatuddan-

nelse. En af deltagerne pegede på, at de akademiske kompetencer og den forskningsbaserede undervisning 

på masteruddannelsen er en vigtig differentieringsmulighed i forhold til diplom- og professionsmasterud-

dannelser. Det er vel også vigtigt at vi holder fast i det akademiske og den forskningsbaserede undervisning, 

når vi skal til at differentiere os fra diplomuddannelserne og når professionshøjskolerne begynder at udbyde 

masteruddannelser (MA: Professionsudvikling). I relation til det samlede uddannelsesudbud på DPU – 

master-, kandidat- og efteruddannelse – blev det nævnt, at efteruddannelsen bestemt også spiller en rolle: 

Efteruddannelseskurser bruges til rekruttering [til master- og kandidatuddannelse] (MA: Børnelitteratur).  

Ad 4) Muligheden for at inddrage dannelsesperspektiver i kompetenceprofilerne i uddannelserne 

I relation til muligheden for at inddrage dannelsesperspektiver i kompetenceprofilerne på DPUs uddannel-

ser mente koordinatorerne, at både dannelses- og selvdannelsesperspektiver er væsentlige interesser i 

uddannelserne. Til et spørgsmål om samfundsmæssige interesser (uddannelse til samfundsborger) nævner 

en deltagerne, at dannelse er vigtigt, og at der er en risiko for at dannelsesinteressen forsvinder. Der er for-

skel mellem den samfundsmæssige og aftagerinteresse. […] risikoen er der, men derfor kan vi godt holde 

fast på den. Dekanen har sagt, at vi skal glemme eller nedtone dannelse – i en kronik 5. marts. Nedton 

dannelsen, pædagogikken skal didaktiseres – det er vi ikke enige i (MA: Medborgerskab). 

Til et spørgsmål om personlig udvikling (uddannelse som identitetsarbejde) svarede en af deltagerne, at det 

var et vigtigt element i deres uddannelse: Det [personlig udvikling]er meget vigtigt, specielt i en lederuddan-

nelse (MA: LAICS). En anden deltager understregede, at det er et helt grundlæggende element i videreud-

dannelse: Det er illusorisk at tro, de studerende skal bruge så meget fritid på en uddannelse, hvis ikke den er 

personligt udviklende (MA: Professionsudvikling). Og en tredje nævnte, at en vægtning af personlig udvik-

ling er en mulighed i relation til studieordningen og markedsføringen af deres uddannelse: Hvis man 

betonede det personlige, kunne man godt tiltrække nogle flere studerende. Vi har 
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forfatterefteruddannelseskursus med 100 ansøgere til 12 pladser, sådan er det ikke på master og det er 

fordi det er så personligt udviklende – det er en forudsætning (MA Børnelitteratur). 

Deltagerne mener, at de fire uddannelsesinteresser er relaterede og understreger, at der i en alsidig 

uddannelse bør være fokus på dem alle: Vi kommer hele vejen rundt i cirklen (MA: LAICS). Er de forskellige 

interesser ikke på en eller anden måde underlagt hinanden? Fx kan man ikke forestille sig en akademisk 

socialisering uden en påvirkning af ens identitet (KA: Pædagogisk Psykologi). I de følgende udsagn beskrives 

akademisk socialisering og praksisorientering som overordnet: Akademisk socialisering kan sagtens gå hånd 

i hånd [med praksisorientering], de er målet, mens de andre er underordnet (KA: Pædagogisk Psykologi).  

 

4. Diskussion, konklusion og anbefalinger  

Forskelle og ligheder mellem kompetenceprofiler i DPUs master- og kandidatuddannelser 

DAMVADs studieordningsanalyser viser, at de relationelle kompetencer er de mindst vægtede og de fag-

specifikke kompetencer de mest vægtede i studieordningerne på både master- og kandidatuddannelsen. 

Fagspecifikke kompetencer er dog markant mere vægtet på masteruddannelsen end på kandidatuddannel-

sen. Nogle koordinatorer mente, at mens masterens faglighed generelt går i dybden, er specialiseret, så går 

kandidatens mere i bredden. Dette kan siges at være i overensstemmelse med DAMVADs undersøgelses-

resultater, hvor de fagspecifikke kompetencer er markant mere vægtet på masteruddannelsen end på kan-

didatuddannelsen, og de generiske kompetencer er mere vægtet på kandidatuddannelsen end på master-

uddannelsen. Samtidigt vil nogle kandidatuddannelser have en mere afgrænset faglighed og nogle master-

uddannelser have en bredere faglighed/tværfaglighed. Dette er i overensstemmelse med bekendtgørelser-

nes formuleringer (jf. s. 2) som åbner op for både bred og mere specialiseret faglighed. At man har to år til 

en kandidatuddannelse betyder, at man kan nå mere, måske såvel dybde som bredde. Det ene år til en 

masteruddannelse begrænser mulighederne, her må man vælge bredde eller dybde. 

Deltagerne i interviewene gav udtryk for, at der er en forskel på master- og kandidatuddannelsen, hvad 

gælder vægtningen af og niveauet på de akademiske kompetencer: Man går mere i dybden med det akade-

miske, med teorier på kandidatuddannelsen. Akademiske kompetencer er vigtige i begge uddannelser, men 

der er forskellige tilgange til og formål med de akademiske kompetencer på master- og kandidatuddannel-

ser. Forpligtelsen over for at inddrage eller tage afsæt i praksis, samt at lave en kobling mellem teori og 

praksis, er større på masteruddannelsen. Flere føler sig ikke forpligtet til at relatere til praksis på kandidat-

uddannelsen, derfor er praksisorienteringen ofte fraværende her. Koblingen kommer til udtryk to steder: I 

måden der undervises på og i den måde praksis bliver brugt i eksamensopgaver.  

Vægtningen af de akademiske kompetencer, nedtoningen af praksis og dannelsen af en ny (akademisk) 

faglighed udgør vigtige afsæt for kompetenceprofilen på kandidatuddannelsen. Akademiske kompetencer 

er også vigtige på masteruddannelsen, men det er forpligtelsen på mødet mellem teori og praksis, som er 

det helt grundlæggende på masteruddannelsen, og det som især adskiller masteruddannelsen og kandidat-

uddannelsen.  
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Masteruddannelsernes kompetenceprofil 

I diskussionen af differentieringsmuligheder mellem masteruddannelserne stillede koordinatorerne 

spørgsmålstegn ved, om forskellene kan og skal fremgå tydeligere, og i så fald om det skal fremgå af 

studieordningerne. Flere pegede dog også på muligheden for at profilere deres masteruddannelse ved at 

vægte enten akademiske og praksisorienterede kompetencer, idet der lader til at være en forskel mellem 

masteruddannelserne netop i forhold til, hvor akademiske eller praksisorienterede de er.   

Koordinatorerne ser den akademiske interesse som central i masteruddannelsen, men forståelserne af og 

billederne på, hvordan de erhvervs/praksisorienterede kompetencer er koblet til den akademiske kompe-

tencer, er forskellige, ligesom vægtningen af hhv. akademiske og praksisorienterede kompetencer er for-

skellig. En af kandidatkoordinatorerne mente, at de akademiske og de erhvervsrettede/praksisorienterede 

kompetencer skal integreres, mens flere masterkoordinatorer brugte udtrykket ”at gå på to ben” – praksis-

kompetencerne skal udvikles på lige fod med de akademiske kompetencer.  

Som nævnt ovenfor er forpligtelsen over for at inddrage eller tage afsæt i praksis, samt at lave en kobling 

mellem teori og praksis, det helt grundlæggende på masteruddannelsen. Det praksisorienterede består i, at 

der i undervisningen tages afsæt i praksis, og at teori og praksis kobles med henblik på at udvikle praksis. I 

diskussionen om praksisorienterede kompetencer påpegede flere koordinatorer, at de studerende på 

masteruddannelsen ikke får redskaber, men at advisory board tilsyneladende har den forestilling.  

De akademiske kompetencer og den forskningsbaserede undervisning på masteruddannelsen ses af koordi-

natorerne som en vigtig differentieringsmulighed i forhold til diplom- og professionsmasteruddannelser. 

Muligheden for at vægte de akademiske kompetencer yderligere opfattes dog som en risiko, flere pegede 

på, at fokus på det akademiske kan skræmme nogle væk fra uddannelserne.  I resultaterne fra DAMVADs 

undersøgelse, peges der tilsvarende på en stor forskel i vægtningen af de generiske (almene akademiske) 

kompetencer i studieordningerne på masteruddannelserne (jf. bilag 3, fx 0 registreringer på medborger-

skab og 4 på voksenuddannelse).   

Diskussionen om de akademiske kompetencer handlede også om akademisk skriftlighed versus akademisk 

mundtlighed. Flere koordinatorer pegede på, at det mundtlige er vigtigt, at der fokuseres meget – måske 

også for meget – på det skriftlige, og at vægte akademisk mundtlighed er en mulig profileringsmulighed på 

enkelte uddannelser, herunder på børnelitteratur. Der var enighed om, at holdstørrelsen er vigtig for at der 

i undervisningen kan arbejdes med akademisk mundlighed og generelt for muligheden for at kvalificere 

personlige og relationelle kompetencer. 

Der er ifølge DAMVADs undersøgelse en stor forskel mellem masteruddannelserne, hvad gælder vægt-

ningen af de personlige kompetencer, fx 0 registreringer på socialpædagogik og 3 registreringer på ledelse. 

Hvad angår de relationelle kompetencer, vægter alle masteruddannelser et bestemt aspekt – kommunikati-

on – men ellers er der ret store forskelle i vægtningen. I diskussionen af kompetencerne mente nogle koor-

dinatorer, at udviklingen af personlige og relationelle kompetencer må ligger i brugen af studiegrupper eller 

i undervisningsformen, mens andre pegede på, at det er så centralt for deres uddannelser, at de ville 

overveje at skrive det ind i kompetenceprofilerne. Der er enighed om, hvis uddannelserne vil bruge det som 

profileringsvej, så bør det beskrives tydeligt i studieordningerne enten under arbejdsformer, eller som en 

del af kompetencebeskrivelsen.  
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Udfordringer og udviklingsmuligheder – master- og kandidatuddannelsernes kompetenceprofiler  

Arbejdsseminaret omhandlede den problematik, at vi har standardiserede og implicitte kompetenceprofiler 

og ønsker differentierede og eksplicitte kompetenceprofiler.  

Formålet med standardiserede kompetencebeskrivelser inden for hvert uddannelsesniveau er et gennem-

skueligt europæisk uddannelsesmarked. Men brugen af kvalifikationsrammen ser desværre også ud til at 

lede til standardisering af kompetenceprofiler på DPUs masteruddannelse, da profilerne er relativt ens 

formuleret. En af de udfordringer, som fokusgrupperne beskriver, omhandler netop om brugen af kvalifika-

tionsrammen: Rammen opleves som en stram matrix (dvs. som styringsredskab) og vurderes at lede til en 

uhensigtsmæssig standardisering af kompetencebeskrivelser. Anbefalingen i tilknytning hertil er, at vi i 

udviklingen af masteruddannelserne ikke bruger den som en regulerende ramme, men udnytter det for-

tolkningsrum der faktisk er. (Jævnfør Allais (2007) og Young (2007) som skelner mellem at bruge kvalifikati-

onsrammen som et redskab til styring (regulerer aktører og adfærd) og som et redskab som fremmer kom-

munikationen om læring (guider aktører og adfærd)). 6 

DAMVAD-rapporten anbefaler, at DPUs uddannelser skal vægte relationelle og personlige kompetencer 

højere, end der gøres nu. Der er imidlertid ikke grundlag for konklusionen, da dimittenderne ikke er blevet 

spurgt om disse kompetencer bør vægtes højere på DPU. Dimittenderne (især masterdimittenderne) kan 

via deres erhvervserfaring eller tidligere uddannelse allerede have udviklet kompetencerne – og svaret ud 

fra denne forståelse. Diskussionerne af DAMVADs anbefaling rejste spørgsmål som: Hvorfor er de person-

lige og relationelle kompetencer ikke synlige i masteruddannelsernes kompetenceprofil? Koordinatorerne 

mente, at de personlige og relationelle kompetencer bliver tilgodeset i lærings- og undervisningsformer 

(seminarundervisning, kollektiv vejledning, eksamensformer baseret på projektarbejdets former), men at 

de ikke er ekspliciteret i kompetenceprofilerne i studieordningerne.  

Er dannelse og identitetsarbejde ikke centralt i en videregående uddannelse? Kvalifikationsrammen leder til 

en indsnævring af uddannelsernes mål, hvor studieordningerne med afsæt i rammen kun kommer til at for-

mulere sig om læringsmål (i kompetenceprofilerne – som kun kan beskrives i ”at vide”, ”at kunne” og ”at 

gøre” termer) – og ikke om dannelsesmål. Men kvalifikationsrammen forhindrer os ikke i at skrive dannel-

sesperspektiverne ind i formålsbeskrivelserne i studieordningerne og i undervisningsplanerne.  Hvad angår 

muligheden for at inddrage dannelsesperspektiver i kompetenceprofilerne i DPUs uddannelser understre-

ger koordinatorerne, at både dannelses- og selvdannelsesperspektiver er væsentlige interesser i uddannel-

serne, men at akademisk socialisering og praksisorientering er overordnet dannelses- og selvdannelses-

perspektiver i uddannelserne. De fire uddannelsesinteresser ses som relaterede, og der peges på, at i en 

alsidig uddannelse må man komme hele vejen rundt. 

Der er en forbindelse mellem nogle master- og kandidatuddannelser fx børnelitteratur og dansk didaktik, 

mens andre ikke har en master- eller kandidatækvivalent fx LAICS eller Pædagogisk Psykologi. Man kunne 

godt tænke mere strategisk i forhold til at skabe synergi mellem de forskellige efter- og videreuddannelses-

tilbud på DPU. Kan man fx lave rekrutteringsveje? Især på Børnelitteratur er der tænkt over dette med en 

                                                           
6
 Allais, S. M. (2007) Why the South African NQF failed: Lessons for countries wanting to introduce national 

qualification frameworks. I: European Journal of Education, vol. 42. No. 4.; Young, M. (2007) Qualification frameworks: 
some conceptual issues. I: European Journal of Education, vol. 42. No. 4. 
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række forskellige uddannelses- og kursustilbud. Disse ideer kan andre master- og kandidatuddannelser lære 

af. 

Anbefalinger til master- og kandidatuddannelserne, som står overfor at skulle revidere kompetenceprofiler  

 Brug kvalifikationsrammen som et guidende redskab, der fremmer kommunikationen om læring og 

ikke som et redskab til styring 

 Overvej om det er relevant at skrive dannelsesperspektiverne (dannelse til medborger og 

selvdannelse) ind i formålsbeskrivelserne i studieordningerne og i undervisningsplanerne 

 Sørg for at studieordningen afspejler, hvordan uddannelsen inddrager og tager afsæt i praksis, og 

hvordan teori og praksis kobles på uddannelsen 

 Overvej om uddannelsen vil profilere sig med en specialiseret faglighed eller med en bredere 

faglighed/tværfaglighed 

 Overvej om uddannelsen kan profilere sig i forhold til, hvor praksisorienteret hhv. akademisk 

orienteret den er 

 Overvej om det er relevant at tænke personlige og relationelle kompetencer ind i studieordning-

erne og i så fald hvordan – skal det skrives ind i undervisnings- og arbejdsformer eller som en del af 

kompetenceprofilen? 

 Skab rammer for at koordinatorerne kan diskutere og udvikle en fælles pædagogisk/didaktisk 

praksis, hvor forskellige opfattelser af kompetencer, vægtninger af kompetencer og 

tilrettelæggelser af læreprocesser sættes i fokus 

 Brug de akademiske kompetencer og den forskningsbaserede undervisning på masteruddannelsen 

som en differentieringsmulighed i forhold til diplom- og professionsmasteruddannelser 

 Overvej om det er en relevant profileringsmulighed at vægte akademisk mundtlighed 

 

Overvejelser vedrørende DPUs fremtidige masterudbudsprofil 

Masterreformudvalget vil i en rapport i efteråret 2010 sætte fokus på masteruddannelsernes udbudsprofil. 

Diskussionerne undervejs i dette projekt om masteruddannelsernes kompetenceprofil har givet anledning 

til følgende overvejelser som kan bidrage til udviklingen af masterudbudsprofilen.  

Hvordan ser masterudbuddet ud om 5 år? Om 5 år ses masterudbuddet i tæt sammenhæng med det sam-

lede uddannelsesudbud på DPU: Bachelor-, kandidat-, og masteruddannelser og efter- og videreuddannel-

seskurser. Den samlede DPU uddannelsesudbudsprofil er tæt koblet til DPUs forskningsprofil, hvor 

bachelor- og kandidatudbuddet afspejler DPUs langsigtede forskningsprioriteringer, masterudbuddet de 5-

10-årige forskningsprioriteringer og kursusudbuddet de uddannelsesbehov, som kan opfyldes på kortere 

sigt.  Nye masteruddannelser udvikles med afsæt i erfaringer fra kurser inden for samme område; dele af 

masteruddannelser, som har haft få studerende, videreudvikles til kurser, og masteruddannelser, som vist 

sig bæredygtige over en 5-10-årig periode, videreudvikles til kandidatuddannelser. 

Hvordan laver vi rekrutteringsveje mellem uddannelserne? Hvordan udnytter vi bedst mulig efter- og videre-

uddannelsespotentialet? DPU har efteruddannelseskurser som tager afsæt i dele af en masteruddannelse, 

og som fungerer som rekruttering til denne masteruddannelse. Som eksempel kan nævnes masteren i 

børnelitteratur som laver forfatterkurser, et andet eksempel er et kursusforløb i positiv psykologi under 
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DPUs summer school 2010, som tager afsæt i et udkast til en ny masteruddannelse i positiv psykologi. Vi 

har desuden erfaringer med at tilbyde skræddersyede mastermodulforløb til en bestemt aftagergruppe, fx 

en/flere kommuner, eller en professionshøjskole. Masteren i vejledning og masteren i professionsudvikling 

har erfaring med sådanne forløb, og modulet fungerer som rekruttering til masteruddannelsens øvrige 

moduler. De nye masteruddannelser, der er på vej, udbydes som 3 x 5 ECTS moduler med henblik på at 

etablere et efter- og videreuddannelsesudbud, som kan opfylde behovet for kortere kurser, de eksisteren-

de masteruddannelser kan ved behov udvikles i samme retning. 

Hvor mange masteruddannelser skal DPU udbyde? DPU har udbudt masteruddannelser siden 2001, og er 

gået fra 3 til 17 uddannelser, og 3 nye uddannelser er på vej i 2010. Spørgsmålet er, om dette fører til, at vi 

kommer til at konkurrere med os selv? Dette har været diskuteret undervejs i projektet. I det uddannelses-

økonomiske reformarbejde i 2010 er et af målene at nedbringe antallet af uddannelser med få studerende 

(dvs. flere uddannelser med flere studerende). Grundet masteruddannelsernes afsæt i bestemte praksis-

områder og forskningsprogrammer, er det svært at forestille sig, at der kan etableres et masterudbud 

baseret på få uddannelser med mange studerende. Samlæsning/klyngeundervisning på tværs af uddannel-

serne, samt udvikling af nye retninger inden for den fleksible master har været drøftet som en mulighed for 

at imødekommer forventningen om større hold. Som nævnt ovenfor, er det oplagt at tænke masteruddan-

nelserne ind i resten af uddannelsesudbuddene på DPU og dermed overveje, om et uddannelsesudbud skal 

være som masteruddannelse eller om det kan være mere hensigtsmæssigt med en anden form for kursus-

udbud.  

Hvordan kan vi profilere DPUs uddannelser i forhold til vores konkurrenter? Ved afslutningen af fokusgrup-

per og arbejdsseminarer udtrykte flere koordinatorer en interesse for at fortsætte diskussionen af det 

særlige ved DPUs uddannelser, med henblik på at udvikle en pædagogisk og didaktisk praksis, som kunne 

være vores kendetegn. Som en af koordinatorerne sagde: Det sunde kendetegn bør være, at alle kan 

mærke, walk the talk. Pædagogikken skal afspejle hvad vi underviser i (KA: Didaktik). Dette er en af anbefa-

lingerne i rapporten: At der skal skabes rammer som gør det muligt for koordinatorerne at udvikle en DPU 

pædagogisk og didaktisk praksis, der kan fungerer som et brand i konkurrencen med andre uddannelses-

udbud.  

 



 
 

Bilag 1: Deltagere i fokusgrupper og arbejdsseminar samt spørgeguider 

Fokusgrupperne er baseret på fire temaer: 1) Akademiske kompetencer og erhvervsorientering 

/praksiskompetencer, 2) Relationelle og personlige kompetencer, 3) Masteruddannelsen som kandidat-

uddannelse – og omvendt, 4) Udvikling af masteruddannelsens kompetenceprofil. 

I den første fokusgruppe deltog 3 koordinatorer fra kandidatuddannelsen og 3 fra masteruddannelsen, og i 

den anden fokusgruppe 4 koordinatorer som underviser både på master- og kandidatuddannelserne: 

 I fokusgruppe 1 deltog repræsentanter fra MA Børnelitteratur, MA Sundhedspædagogik, MA LAICS, 

KA Didaktik, KA Generel pædagogik og KA Pædagogisk Psykologi  

 I fokusgruppe 2 deltog repræsentanter fra MA voksenuddannelse/KA Pædagogisk Psykologi, MA 

Medborgerskab/KA Pædagogisk Filosofi, MA vejledning/KA Generel Pædagogik, og MA 

professionsudvikling/KA Generel Pædagogik.  Her bad vi deltagerne specificere, om de talte om 

erfaringer fra deres kandidat- eller deres masteruddannelse 

I arbejdsseminaret blev deltagerne præsenteret for vores konklusioner og anbefalinger. De diskuterede 

både kandidat- og masteruddannelser uanset deres baggrund, men blev bedt om at være specifikke mht. 

deres udsagn, så det var klar om det drejede sig om en master- eller en kandidatuddannelse. Alle deltagere 

fra de to fokusgrupper var inviterede, desværre kunne kun 5 ud af de 10 den pågældende dag. Deltagerne 

repræsenterede KA Pædagogisk Psykologi, KA Pædagogisk Filosofi/MA Medborgerskab, MA 

Børnelitteratur/KA Dansk Didaktik, MA LAICS, MA professionsudvikling/KA Generel Pædagogik. 

 

Spørgeguide til fokusgruppe 1: deltagere med enten master- eller kandidatbaggrund 

1. Akademisk og erhvervs-orientering og kompetencer 

 Hvad kendetegner den akademiske kompetence i jeres uddannelse? 

 Hvori består den erhvervsrettede orientering i jeres uddannelse? 

2. Relationelle og personlige kompetencer 

 Vægtes de relationelle og personlige kompetencer i jeres uddannelse? I tilstrækkelig grad? 

 Er udvikling af faglig/professionsidentitet et element i en MA/KA kompetence? 

3. MA som KA – og omvendt 

 Kunne din kandidat(master)uddannelse også udbydes som master(kandidat)uddannelse? 

4. Klarerer kompetenceprofil 

 Er der generelt brug for en klarere kompetenceprofil på masteruddannelserne? 

 I hvilken retning vurderer du i så fald at MAs kompetenceprofil skal udvikles? 

 

 



 

Spørgeguide til fokusgruppe 2: deltagere med både master- eller kandidatbaggrund 

1. Akademisk og erhvervs-orientering og kompetencer 

 Er der forskel på, hvordan de akademiske kompetencer vægtes på de KA og MA uddannelser, hvor 

du underviser?  

 Hvad er udfordringerne ved at undervise på henholdsvis master- og kandidatuddannelsen?  

 Hvori består den erhvervsrettede orientering på de KA og MA uddannelser, hvor du underviser? 

2. Relationelle og personlige kompetencer 

 Hvordan vægtes de relationelle og personlige kompetencer på hhv. KA og MA, hvor du underviser?  

 Er udvikling af faglig/professionsidentitet et element i en MA/KA kompetence? 

3. MA som KA og omvendt  

 Kunne din kandidat(master)uddannelse også udbydes som master(kandidat)uddannelse? 

 Er der (egentlig) en niveauforskel mellem kandidatuddannelser og masteruddannelser?  

4. Udvikling af MAs kompetenceprofil 

 I hvilken retning vurderer du, at MAs kompetenceprofil skal udvikles? 

 

Materiale til arbejdsseminaret: Udfordringer 

Udgangspunktet for seminaret var de følgende fire problematiseringer: 

1. Vi vurderer, at kompetencebeskrivelserne på masteruddannelserne – ud fra et aftager-/ 

målgruppe-/studenterperspektiv – ligger alt for tæt på hinanden og bør differentieres. 

 

2. Vi vurderer, at hvis de personlige og relationelle kompetencer samt ’akademisk mundtlighed’ ses 

som vigtige i uddannelsen, bør det være eksplicit beskrevet i kompetenceprofilerne – og ikke 

implicit (og gemt) i lærings- og undervisningsformerne. 

 

3. Vi vurderer, at der bør være større forskel på master- og kandidatkompetenceprofiler – herunder 

et klart fokus på akademisk skrivning og videnskabelig teori og metode på kandidatuddannelserne, 

og et klart fokus på praksisorienterede kompetencer på masteruddannelserne. 

 

4. Aftagernes interesser (herunder i akkrediteringsprocesser) opfattes snævert som arbejdsmarkedets 

interesser – det er en markant tendens i de erhvervsrettede masteruddannelser, men ses også i 

kandidatuddannelserne. Endvidere er forestillinger om uddannelse som identitetsarbejde svære at 

få øje på i kompetenceprofilerne. 

 

 



Bilag 2: Model over uddannelsesinteresser  
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Bilag 3: Oversigter fra DAMVAD rapporten, studieordningsanalysen 

 

 



 

  

 



Bilag 4: Oversigter fra DAMVAD rapporten, dimittendundersøgelsen 

 

 



 



Bilag 5: Oversigter fra DAMVAD rapporten, aftagerundersøgelsen 

 

 

 

 



 

 




