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Session 1 

Titel: Globalisering og europæisering af uddannelse - uddannelsespolitisk konvergens gennem en 

vækstdagsorden 

Forelæser: Katja Brøgger 

 

Indhold: 

De seneste års omfattende transnationale reformprocesser har bevirket en globalisering og 
europæisering af både uddannelse og uddannelsespolitik. Standarder, rammer og betingelser for 
national uddannelse synes i stigende grad at blive formuleret og designet som led i reformprocesser, 
der overskrider nationalstaternes, fx Bolognaprocessen og EU’s Lissabonstrategi, som i 2000 
formulerer EU’s strategiske målsætning om at blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske 
vidensbaserede økonomi i verden. I en vis forstand kan man måske ligefrem sige, at der i dag er tale 
om europæisk styring af dansk uddannelse. Bolognaprocessen og Lissabonstrategien bliver stort set 
sammenfaldende på trods af, at Bologna-processen er et frivilligt mellemstatsligt samarbejde 
udenom EU. Dette har dels at gøre med EU’s vækstdagsordens kolonisering af andre dagsordener, 
dels ensartetheden i styringspraksisser som fx komparationer og målinger. I session 1 undersøger vi, 
hvordan denne udvikling imidlertid går endnu længere tilbage og også involverer andre 
transnationale aktører som fx OECD og Verdensbanken. Op gennem 1990’erne kobler OECD 
uddannelse og vækst gennem begrebet om ’vidensøkonomien’ og fra slutningen af 1990’erne 
indtager OECD den ledende rolle i produktionen af evaluerings- og testdata med udviklingen af det 
magtfulde ‘Programme for International Student Assessment’ (PISA). Men allerede før det, op 
gennem 1980’erne, kritiserede OECD sammen med Verdensbanken UNESCO’s mere deskriptive 
tilgang til komparation af uddannelse og krævede nye statistikker, komparationer og rankings. Op 
gennem 1990’erne begynder OECD, EU og Verdensbanken alle at producere performance- og 
auditerings-baseret data og dermed transformeres international komparation fra at være et 
administrativt redskab til at være intimt forbundet med reformering og styring af 
uddannelsespolitikken.  
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 

Bologna-deklarationen: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=43 
European Council (2000). The Lisbon strategy/agenda. Lisbon, 23 and 24 March: 

http://www.consilium.europa.eu/en/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-
r1.en0.htm 

Brøgger, K. (2016). "The Rule of Mimetic Desire in Higher Education: Governing through naming, 

shaming and faming." British Journal of sociology of Education 37(1): 72-91. 

Cussó, R., & A'mico, S. (2005). From Development Comparatism to Globalization Comparativism: 
Towards More Normative International Education Statistics. Comparative Education, 41(2), 
199-216. 

Steiner-Khamsi, G. (2012). Understanding Policy Borrowing and Lending. Building Comparative 

Policy Studies. World Yearbook of Education 2012. Policy Borrowing and Lending in 

Education. G. Steiner-Khamsi and F. Waldow. New York, Routledge. 

 

Supplerende litteratur: 

Lawn, M. and S. Grek (2012). Europeanizing Education. Governing a new policy space. UK, 

Symposium Books. 

Lawn, M. (2013). The Rise of Data in Education Systems. Collection, visualization and use. UK: 
Symposium Books. 

Rinne, R. (2008). The Growing Supranational Impacts of the OECD and the EU on National 
Educational Policies, and the Case of Finland. Policy Futures in Education, 6(6), 665-680. 

Marcussen, M. (2012). Globale styringsvilkår (kapitel 2) og Europæiske styringsvilkår (kapitel 6) In 

International forvaltning. Hans Reitzels Forlag (pp 29-44 og 125-145).  

 

Forberedelse til undervisningen: 

Teksterne under ”Litteratur knyttet til undervisningen” læses. 
 
 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm
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Session 2 

Titel: Uddannelsesreformer og nye skyggemarkeder: shadow education i Singapore 
 

Forelæser: Søren Christensen 

 
Indhold: Efter offentliggørelsen af TIMSS- og PISA-resultaterne i slutningen af 2016 er Singapore 

gang på gang blevet udråbt som verdens førende uddannelsessystem. Æren for dette tilskrives frem 

for alt Singapores læreruddannelse samt progressive curriculum-reformer gennem de sidste 20 år. 

Samtidig er Singapore imidlertid også et af de uddannelsessystemer i verden, hvor supplerende 

privatundervisning – også kaldet ’shadow education’ - er mest udbredt.  

Disse to historier om uddannelse i Singapore forbindes sjældent med hinanden. Det vil denne 
forelæsning forsøge at råde bod på. Den vil vise, hvordan netop de uddannelsesreformer, der har haft 

til formål at afvikle udenadslære og overdrevent fokus på karakterer, i stedet for at reducere ’skygge’-

industrien har fået den til at eksplodere og tage nye, mere komplekse og avancerede former. 
Forelæsningen vil bruge denne case til at rejse mere almene spørgsmål, dels om forholdet mellem 
det ’formelle’ system og dets ’supplement’, dels om forholdet mellem meritokratiske logikker og 
markedslogikker i uddannelseskonkurrence – herunder om forholdet mellem meritokrati og 
’parentokrati’.  

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

De Wiele/Edgerton (2016), ’Parentocracy Revisited: Still a Relevant Concept for Understanding 

Middle Class Educational Advantage’, Interchange 47 

Marginson, Simon (2004): ‘Competition and Markets in Higher Education: a ‘glonacal’ analysis’. 

Policy Futures in Education, 2/2.  

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/pfie.2004.2.2.2  

Christensen, Søren (2017): ‘Still shady after all these years? Shadow education and the 

contradictions of educational competition’ (under udarbejdelse) 

 

Supplerende litteratur: 

Bray, Mark & Chad Lykins (2012): Shadow education. Private Supplementary Tutoring and Its 

Implications for Policy Makers in Asia. Mandayulung: Asia Development Bank. 

Wang, Dan & Mark Bray (2016): ‘When Whole-Person Development Encounters Social 

Stratification: Teachers’ Ambivalent Attitudes Towards Private Supplementary Tutoring in 

Hong Kong.’ Asia-Pacific Education Researcher 25 (5-6)  

 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Overvej ud fra teksterne forholdet mellem statuskonkurrence og økonomisk konkurrence (inkl. i 
human kapital) på uddannelsesmarkeder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/pfie.2004.2.2.2
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Session 3 

Titel: Styring af uddannelse gennem standarder – de inter/nationale kvalifikationsrammers 
betydning for det danske uddannelsessystem 
Forelæser: Katja Brøgger 

 

Indhold: 

Politiske målsætninger søges i det moderne samfund ofte opnået gennem en styreform, der er 
kendetegnet ved en form for distribueret ledelse. Denne styreform kaldes typisk governance og 
adskiller sig fra en styreform, der er baseret på statsmagtens udøvelse af autoritet. Denne styreform 
kaldes government. Moderne ’governance’ af ’højere uddannelse’ er bl.a. karakteriseret ved fraværet 
af direkte påbud og tilstedeværet af ansporinger – tilskyndelser til at ville det man skal. Men hvorfor 
har en sådan styringsrationalitet indtaget de videregående uddannelser, og hvad består styringen 
mere specifikt i? I denne session undersøger vi teoretisk og empirisk overgangen fra government til 
governance indenfor ’higher education’, herunder forholdet mellem EU og Bolognaprocessen. Vi 
undersøger i forlængelse af dette måden, hvorpå produktionen af nye uddannelsesstandarder har 
vist sig at være en væsentlig styringsteknologi, der indgår i denne styreform og vi teoretiserer og 
begrebsliggør, hvad en uddannelsesstandard overhovedet er.  Sidst men ikke mindst ser vi nærmere 
på en specifik uddannelsesstandard, nemlig læringsmålsorienteringen af curriculum, der både 
designes og monitoreres gennem de inter/nationale kvalifikationsrammer. Afslutningsvist berører vi 
en række indlejrede modsætninger mellem standardiseringernes ambition om harmonisering og 
deres uintenderede effekter på uddannelsesinstitutionerne ved at transformere den analytiske enhed 
til lokale translationer og forhandlinger af reformen. 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Den europæiske kvalifikationsrammerne for videregående uddannelse: 

http://www.ehea.info/Uploads/QF/050520_Framework_qualifications.pdf 
Den europæiske kvalifikationsramme for livslang læring: 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page 
Bergen Kommuniké 2005: http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Bergen_Communique1.pdf  
Brøgger, K. (2016). "Du skal ville det, du skal. Om de videregående uddannelsers nye 

tilskyndelsesøkonomi”. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 2: 87-99.  
Cort, P. (2010). "Stating the Obvious: the European Qualifications Framework is not a neutral 

evidence-based policy tool." European Educational Research Journal 9(3): 304-316. 
Lawn, M. (2011). "Standardizing the European Education Policy Space." European Educational 

Research Journal 10(2): 259-272. 
Rizvi, Fazal & Bob Lingard (2010): Globalizing Education Policy. London: Routledge. Kap. 6: From 

government to governance, s.116-139.  
 
Supplerende litteratur: 
Brøgger, K. (2013). "Akademisk samlebåndsballade. Lidt om de organisatoriske effekter af 

uddannelsesstandardisering.” Dansk Pædagogisk Tidsskrift 2: 27-37. 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Teksterne under ”Litteratur knyttet til undervisningen” læses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehea.info/Uploads/QF/050520_Framework_qualifications.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Bergen_Communique1.pdf
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Session 4 

Titel: Universiteter og professionshøjskoler – styringsmæssige, historiske og curriculære 
perspektiver 
Forelæser: Miriam Madsen 

 

Indhold: 

Hvordan kan man beskrive et uddannelsessystem? Det videregående uddannelsessystem i Danmark 

består af en række forskellige uddannelsesgrader udbudt på forskellige typer 

uddannelsesinstitutioner. I denne session arbejder vi med forskellige uddannelsesvidenskabelige 

discipliners tilgange til dette spørgsmål med henholdsvis universitetsuddannelser og 

professionsuddannelser som cases. For det første undersøger vi forskelle og ligheder i de 

styringsmæssige rammer for universiteter og professionshøjskoler igennem en empirisk læsning af 

lovbekendtgørelserne for de to typer uddannelsesinstitutioner. For det andet undersøger vi 

universiteter og professionshøjskoler som institutioner ud fra et historisk perspektiv igennem 

læsning af historisk forskningslitteratur samt et kort overblik over aktuelle temaer i videregående 

uddannelsespolitik. For det tredje undersøger vi curriculære forskelle og ligheder imellem 

universitetsuddannelser og professionsuddannelser igennem empirisk læsning af to studieordninger 

samt teoretiseringer af centrale curriculære temaer indenfor hver af de to uddannelsestyper. 

Afslutningsvist drøfter vi de tre perspektivers indbyrdes sammenhænge samt hvilke indsigter de hver 

især bidrager med i forhold til at forstå det videregående uddannelsessystem. 

 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Hansen, E. (2008): ”Styrelsesloven: Den glemte alliance” i Ånden fra ’86 – kilder, oprør og håb. 

Uddannelseshistorie 2008, s. 107-124. Selskabet for Dansk Skolehistorie. 
Simonsen, A. (2004): ”Læreruddannelsen i de sidste 50 år – en professionsuddannelse”. I Hansen, 

N. B. & Gleerup, J.: Videnteori, professionsuddannelse og professionsforskning. Syddansk 
Universitetsforlag. S.177-208. 

Johansen, M. B. & Frederiksen, L. L. (2013): ”Teori og praksis i de danske professionsuddannelser”. 
Nordisk Barnehageforskning vol. 6 nr. 5 s.1-12. 

Andersen, H. L. & Bager, L. T. (2012): ”Alignment – mål og motivation i uddannelse” i Andersen, H. 
L. & Jacobsen, J. C.: Uddannelseskvalitet i en globaliseret verden. Samfundslitteratur. 

Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven), LBK nr 261 af 18/03/2015: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168797 kapitel 1-3. 

Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, LBK nr 936 af 
25/08/2014: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164459 kapitel 1-4. 

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol: 
file:///C:/Users/Miriam/Downloads/Studieordning_2016_Sygepleje.pdf  

 
Supplerende litteratur: 
Jørgensen, T. E & Jensen, S. L. B. (2008): 1968 – og det der fulgte: Studenteroprørets 

forudsætninger og konsekvenser. København: Gyldendal. 
Madsen, M. (2015): ”Målstyrede universitetsuddannelser og kalkulerende studerende – når midlet 

spænder ben for målene”. Tidsskrift for Arbejdsliv, 17. årg., nr. 4, november 2015, s. 25-39. 
 
Forberedelse til undervisningen: 

 Læs de fire artikler under ”Litteratur knyttet til undervisningen”. 

 Orienter dig i de to bekendtgørelser med særligt fokus på Universitetslovens kapitel 1-3 og 

Loven om professionshøjskolers kapitel 1-4. 

 Læs studieordningen for sygeplejerskeuddannelsen og overvej, hvilke dele der adskiller sig 

mest fra din egen studieordning. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168797
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164459
file:///C:/Users/Miriam/Downloads/Studieordning_2016_Sygepleje.pdf
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Session 5 

Titel: OECD, PISA og Grundskole. 

Forelæser: Helene Ratner 

 

Indhold: 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) er en markant governance-aktør 
på grundskoleområdet, både internationalt og i Danmark. Dens indflydelse gør sig især gældende 
gennem den verdensomspændende Programme for International Student Assessment (PISA). PISA 
er en transnational, komparativ test-baseret undersøgelse af 15-åriges færdigheder inden for bl.a. 
matematik og læsning. I Danmark har PISA været anledning til flere reformer af grundskoleområdet, 
herunder introduktion af nationale tests og et skærpet fokus på evalueringskultur blandt lærere. 
Denne session introducerer OECD, PISA og redegør for dens indflydelse på dansk policy på 
grundskoleområdet. Vi arbejder både empirisk og teoretisk: Empirisk kigger vi på forskellige PISA-
rapporter og undersøger, hvordan de definerer policy-områder. Teoretisk analyserer vi PISA og dens 
indflydelse som et eksempel på ’governance by numbers’.  
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Ball, SJ. 2015. Education, governance and the tyranny of numbers. Journal of Education Policy.  

 30(3):299-301. (3s) 

Christensen, Vibeke Tornhøj (red.). 2016. PISA 2015: Danske unge i en international sammenligning  
(pixi-udgave). København: KORA. http://www.dst.dk/extranet/pisa2015/html/Start000-0000-
0000-0000-000000000000.htm  (18s) 

Egelund, Niels. 2008. "The Value of International Comparative Studies of Achievement – a Danish  
 Perspective." Assessment in Education: Principles, Policy & Practice 15 (3): 245-251. (6s) 
Ekholm, M., P. Mortimore, M. David-Evans, R. Laukkanen, and J. Valijarvi. 2004. Udvalgte dele af  

OECD-Rapport Om Grundskolen i Danmark. København: Undervisningsministeriet, s. 59-95, 

126-148. http://static.uvm.dk/Publikationer/2004/oecd/oecd.pdf  (58) 

Miller, P. 2001. Governing by Numbers: Why Calculative Practices Matter. Social Research.  

 68(2), pp. 379-396 

Sellar S, Lingard B. The OECD and global governance in education. Journal of Education Policy.  

 2013;28(5):710-725. (15s) 

 
 
Supplerende litteratur: 
Gorur, R. 2011. ANT on the PISA Trail: Following the statistical pursuit of certainty.  

 Educational Philosophy and Theory 43(5-6), pp. 76-93 

Porter, T. (1996) The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life, New  

 Jersey, Princeton University Press  

 
Forberedelse til undervisningen: 

Teksterne under ”Litteratur knyttet til undervisningen” læses.  

OECD’s eksempel på PISA-test afprøves:  

http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=

S656-BirdMigration&lang=eng-ZZZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dst.dk/extranet/pisa2015/html/Start000-0000-0000-0000-000000000000.htm
http://www.dst.dk/extranet/pisa2015/html/Start000-0000-0000-0000-000000000000.htm
http://static.uvm.dk/Publikationer/2004/oecd/oecd.pdf
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S656-BirdMigration&lang=eng-ZZZ
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S656-BirdMigration&lang=eng-ZZZ
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Session 6 

Titel: Læring på arbejdspladsen – formel, nonformel og informel læring 

Forelæser: Ulrik Brandi 

 

Indhold: 

I session 6 er fokus på at identificere og analysere teorier og empiri om arbejdspladslæring. Læring 
på arbejdspladsen er en vigtig arena for aktualiseringen af livslang læring og kompetenceudvikling i 
samfundet. I session 6 vil vi beskrive og gennemgå dominerende analytiske konceptualiseringer om 
arbejdspladslæring samt tilknyttede udvalgte kernebegreber, som er med til at afgrænse og 
bestemme, hvordan arbejdspladsen fungerer og kan forstås som læringsarena. Vi vil særligt arbejde 
med distinktionen mellem formel, non-formel og in-formel læring. Vi vil arbejde med forskellige 
målinger af læring på arbejdspladsen, anvendt af Eurostat, for at få en bedre forståelse for begrebets 
aktualisering i en europæisk kontekst. De studerende vil efter session 6 have tilegnet sig viden om 
centrale teorier om læring på arbejdspladsen, samt færdigheder i at analysere grundlæggende 
kernebegreber, som fx distinktionen mellem forskellige læringstyper på arbejdspladsen og hvordan 
arbejdspladsen kan være en platform for kompetenceudvikling.    
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Commission, E. (2006). Classification of learning activities - Manual.  Luxembourg: European 

Communities. (36 sider) 
Billett, S. (2004). Workplace participatory practices: conceptualising workplaces as learning 

environments. The Journal of Workplace Learning, 16(6), 312-324. (14 sider) 
Hager, P. (2004). Conceptions of learning and understanding learning at work. Studies in 

Continuing Education, 26(1), 3-17. (15 sider)  
Unwin, L. (2012). A Critical Approach to Work: The Contribution of Work-Based Learning to 

Lifelong Learning (Vol. 26). London: Springer Science & Business Media. (15 sider) 
 
Supplerende litteratur: 
Boud, D., Rooney, D., & Solomon, N. (2009). Talking up learning at work: Cautionary tales in co-

opting everyday learning. International journal of lifelong education, 28(3), 323-334.  
Hager, P., & Hodkinson, P. (2009). Moving beyond the metaphor of transfer of learning. British 

Educational Research Journal, 35(4), 619-638.  
Illeris, K. (2004). A model for learning in working life. The Journal of Workplace Learning, 16(8), 

431-441.  
Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (1990). Informal and incidental learning in the workplace. London 

and New York: Routledge. 
 
Forberedelse til undervisningen: 

Tekster knyttet til undervisningen forudsættes læst, idet de udgør grundlag for vores diskussion i 

session 6. Der vil ca. 5 dage før den pågældende session blive lagt mere specifikke beskrivelser af 

læringsmetode op på Blackboard, hvor de studerende kan orientere sig i forhold til de konkrete 

forberedelseskrav til sessionen.  
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Session 7 

Titel: Dagtilbud – opkomst og styrende logikker 
Forelæser: Miriam Madsen 

 

Indhold: 

Dagtilbudsområdet er et nyere pædagogisk område, som i løbet af de seneste årtier i stigende grad er 

gjort til genstand for læring. I session 7 arbejder vi først i fællesskab med dagtilbudsområdets 

lovgivning og historiske udvikling. Herefter zoomer vi ind på videns- og evidensbasering som et 

centralt aktuelt træk ved forvaltning af dagtilbudsområdet. Vi arbejder i grupper med tre 

forskningsartikler indenfor temaet, som hver især udforsker en bestemt videns-, dokumentations- 

eller evidenspraksis. Hver gruppe går i dybden med en af de tre artikler og præsenterer efterfølgende 

artiklerne for resten af holdet. Artiklerne undersøges for centrale analysebegreber og 

forskningsmetoder i relation til videns- og evidensbaseret praksis, og relateres til sessionens øvrige 

litteratur samt øvrige uddannelsesvidenskabelige begreber. Afslutningsvist drøfter vi akademiske og 

praksisorienterede perspektiver med afsæt i dagens session. 

 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Kampmann, J. (2009): ”Barndommens rationalisering og rationering: Om børns pædagogiserede 

hverdagsliv.” I Højlund, S.: Barndommens organisering: I et dansk institutionsperspektiv. 
Roskilde Universitetforlag. S. 149-172. 

Rosengaard, S. P. (2016): ””Med børn skal man land bygge”. Analyser af idealer for demokrati og 
medborgerskab i daginstitutionen 1945-2015”. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 3: 7-15. 

Kampmann, J. (2013): ”Editorial. Societalisation of early childhood education and services”. 
European Early Childhood Education Research Journal, vol. 21, no. 1, s. 1-4. 

Krejsler, J. B. (2013): “Når dagtilbud kobles til den nationale konkurrenceevne. – Kvalitetsreform 
som udfordring til pædagogprofessionen”. I Krejsler, J., Ahrenkiel, A. & Schmidt, C.: Kampen 
om daginstitutionen. Frydenlund. S. 28-47. 

Andersen, P. Ø. (2016): Daginstitutioner – tendenser og muligheder, tema D+F og kapitel 5. 
Københavns Universitet: http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-
A73HN4/$file/Rapport_daginst_tendenser_muligheder.pdf  

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), LBK nr 
748 af 20/06/2016: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182051  

 
Samt en af følgende tre artikler – vælg den, du synes ser mest interessant ud: 
Schmidt, L. S. K. (2013): ”Nationale statistikker, sprogkuffert og andre kuriositeter til test af 
  Børn”. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1, s. 50-59. 
Buus, A. M. (2015): ”Evidens og institutionelt hverdagsliv”. VERA 73, s. 4-9. 
Plum, M. (2012): ” Mellem Kindergarten og Howard Garden. En historie om viden der vinder an i 

den danske daginstitution”. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 3, s. 22-33. 
 
Supplerende litteratur: 
Andersen, P. Ø. (2016): Daginstitutioner – tendenser og muligheder. Københavns Universitet: 

http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-
A73HN4/$file/Rapport_daginst_tendenser_muligheder.pdf 

Højlund, S. (2009): Barndommens organisering: I et dansk institutionsperspektiv. Roskilde 
Universitetsforlag. 

 
Forberedelse til undervisningen: 

 Læs teksterne af Kampmann, Rosengaard og Krejsler. 

 Læs tema D+F og kapitel 5 i Østergaards rapport.  
 Læs Dagtilbudsloven afsnit 2 med særligt fokus på kapitel 2. 
 Udvælg en af de tre artikler af Schmidt, Buus og Plum ud fra interesse. Læs den grundigt. 

Overvej artiklens centrale begreber omkring videns- og evidensbaseret praksis. 
 

 

 

 

 

 

http://forskning.ruc.dk/site/en/publications/barndommens-rationalisering-og-rationering(40c2d8a0-1227-11df-9bed-000ea68e967b).html
http://forskning.ruc.dk/site/en/publications/barndommens-rationalisering-og-rationering(40c2d8a0-1227-11df-9bed-000ea68e967b).html
http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-A73HN4/$file/Rapport_daginst_tendenser_muligheder.pdf
http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-A73HN4/$file/Rapport_daginst_tendenser_muligheder.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182051
http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-A73HN4/$file/Rapport_daginst_tendenser_muligheder.pdf
http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-A73HN4/$file/Rapport_daginst_tendenser_muligheder.pdf
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Session 8 

Titel: Læring på arbejdspladsen – kompetence(udvikling) og perspektiveringer 

Forelæser: Ulrik Brandi 

 

Indhold: 

Indholdet i session 8 vil være centreret på analyse og diskussion af, hvordan man kan indfange 
læring på arbejdspladsen, og hvilke grundlæggende tematikker og diskussioner omkring 
arbejdspladsen, forstået som en læringsarena, er karakteriseret ved med afsæt i begrebet om 
kompetence i en arbejdspladslæringskontekst. Vi vil i undervisningen diskutere sammenhænge 
mellem forskellige centrale faktorer af betydning for kompetenceudvikling på arbejdspladsen fx 
betydningen af struktur, motivation, arbejdspladsens læringsmiljø og organisation og ledelse, som 
afgørende for at forstå kompetenceudvikling på arbejdspladsen og i organisationen. Vi vil empirisk 
tage afsæt i en analyse af statens kompetencesekretariats beskrivelse af kompetence på 
http://www.kompetenceudvikling.dk/ samt andre interessenters beskrivelser af kompetence og 
kompetenceudvikling. De studerende vil efter session 9 have tilegnet sig færdigheder i at analysere 
teoretiske og empiriske problemstillinger i forbindelse med kompetenceudvikling som læring på 
arbejdspladsen, og kunne kritisk reflektere over problemstillinger knyttet hertil. 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Burke, L. A., & Hutchins, H. M. (2007). Training transfer: An integrative literature review. Human 

Resource Development Review, 6(3), 263-296. 
Le Deist, F. D., & Winterton, J. (2005). What is competence? Human Resource Development 

International, 8(1), 27-46.  
Ellström, P. E., & Kock, H. (2009). Competence development in the workplace: concepts, strategies 

and effects. In K. Illeris (Ed.), International perspectives on competence development: 
developing skills and capabilities. London and New York: Routledge.  

Garavan, T. N., & McGuire, D. (2001). Competencies and workplace learning: some reflections on 
the rhetoric and the reality. Journal of Workplace Learning, 13(4), 144-164. 

 
Supplerende litteratur: 
Eraut, M. (1994). Developing professional knowledge and competence. London: Falmer Press. 
Fuller, A., & Unwin, L. (2011). Workplace learning and the organization. The SAGE handbook of 

workplace learning, 46-59.  

Hager, P., & Gonczi, A. (1996). What is competence? Medical Teacher, 18(1), XII-XIII.  

Sandberg, J. (2000). Understanding human competence at work: an interpretative approach. 

Academy of Management Journal, 43(1), 9-25.  

Wahlgren, B. (2012). Transfer: kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus: Aarhus 

Universitetsforlag. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Tekster knyttet til undervisningen forudsættes læst, idet de udgør grundlag for vores diskussion i 

session 8. Der vil ca. 5 dage før den pågældende session blive lagt mere specifikke beskrivelser af 

læringsmetode op på Blackboard, hvor de studerende kan orientere sig i forhold til de konkrete 

forberedelseskrav til sessionen.  

 

 

 

 

 

 

http://www.kompetenceudvikling.dk/

