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KRITISK ANALYSE,  
FORMIDLING OG DISKUSSION
Dansk pædagogisk Tidsskrift har en lang historie som 
organ for tænksomme, kritiske og progressive kræfter, 
der søger at forstå og påvirke det pædagogiske felt og 
dets institutioner. Tidsskriftet er stedet, hvor 
herskende uddannelsesdagsordner udfordres med 
kritiske analyser, hvor uddannelsernes skjulte 
konsekvenser dokumenteres, hvor ideologiske kampe 
udkæmpes og hvor skarpe og provokerende analyser 
åbner for nye perspektiver på pædagogiske 
problemstillinger og institutioner og hvor nytænkende 
og kreative perspektiver og idéer formidles til 
inspiration for det pædagogiske felt.

Tidsskriftets overordnede formål er at bidrage til 
udviklingen af det pædagogiske felt og samfundet i 
retning af øget social, kulturel og kønsmæssig lighed 
og retfærdighed.

I Dansk pædagogisk Tidsskrift er der brug for 
skarpe kommentarer til aktuelle pædagogiske og 
uddannelsespolitiske dagsordener. Der er brug for 
kritiske, veldokumenterede og skarpsindige analyser af 
pædagogiske forhold og deres konsekvenser, og der 
er brug for formidling af nye og fremadrettede 
refleksioner og eksperimenter, der kan inspirere og 
forandre.

Tidsskriftets sigte er gennem temaer, enkeltartikler 
og kommentarer samt anmeldelser at dække hele det 
pædagogiske spektrum. Opgaven er at bringe indlæg 
fra forskellige dele af det pædagogiske felt; fra folk i 
praksis, fra forskere, fra professionsuddannelserne m.
fl. Dansk pædagogisk Tidsskrift skal være relevant for 
en bred læserskare og motivere til artikler fra en vifte 
af forskellige forfattere.

KRITISK PERSPEKTIV
Når DpT efterlyser kritiske, veldokumenterede og 
skarpsindige analyser, betyder det, at en artikel for at 
have en kritisk vinkling må opfylde et eller flere af 
følgende kriterier:

–  den problematiserer og udfordrer dominerende 
tanker, forståelser, ideologier og politik på det 
pædagogiske område

–  den giver stemme til eller belyser forholdene for 
marginaliserede, stigmatiserede og ekskluderede 
individer og grupper indenfor det pædagogiske felt

–  den beskriver og fremlægger erfaringer, der åbner 
for nye perspektiver på og forståelser af den 
pædagogiske virkelighed

–  den viser gennem et teoretisk perspektiv på 
pædagogiske problemstillinger andre vinkler og 
aspekter af verden, end dem der kommer fra den 
praktiske og politiske virkelighed

–  den rejser usædvanlige spørgsmål eller 
beskæftiger sig med marginaliserede emner og 
problemstillinger i forhold til det pædagogiske felt

– den synliggør sine produktionsbetingelser og 
dermed dels  sin måde at relatere sig til 
dominansforholdene i det pædagogiske felt på, 
dels hvilken indflydelse disse dominansforhold har 
på, hvad der mere eller mindre let kan siges om 
det pædagogiske felt.
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P
PROLETARISERING AF  
VIDENSARBEJDE? 

På tværs af forsknings- og uddannel-
sesinstitutioner som professionshøjsko-
ler og universiteter har de senere års 
reformer skabt nye betingelser for det 
vidensarbejde – forskning og undervis-
ning – der udføres i institutionerne. De 
nye betingelser er med til grundlæg-
gende at forandre arbejde og arbejdsliv 
for de ansatte. Bemærkelsesværdigt 
nok har der været forsket og skrevet 
relativt lidt om disse forandringer set 
i et tværsektorielt og tværprofessionelt 
perspektiv, ligesom de ikke har udløst 
større eller samlede protester fra de 
ansatte, hverken i eller på tværs af sek-
torerne.

Dette temanummer af Dansk pæ-
dagogisk Tidsskrift går på opdagelse 
i, hvordan den ”stille revolution” af 
vidensarbejdet går for sig. Temanum-
meret beskæftiger sig med, hvordan 
reformerne og deres intensitet tager 
sig ud og får betydning for måder at 
tænke og praktisere vidensarbejde på, 
hvordan forandringerne måske kan 
forstås og analyseres som udtryk for 
ideale forestillinger om vidensarbejde, 
eller hvorvidt konsekvenserne for vi-
densarbejdet er at forstå som bivirk-
ninger i en proces, hvor uddannelse og 
forskning skal tilgodese en række stra-
tegiske formål, formuleret andre steder 

end i feltet selv. Vi har reserveret hele 
dette nummer af tidsskriftet til dette 
tema for at kunne inddrage forskellige 
stemmer, perspektiver og genrer – fra 
dagbogsnotater til klassiske fagfællebe-
dømte artikler. På denne måde ønsker 
vi at vise kompleksiteten og dynamik-
kerne i forandringerne som de tager sig 
ud set fra såvel hverdagslivsperspek-
tiver som mere distante, analytiske 
perspektiver. Men først vil vi i denne 
indledning skitsere karakteren af de 
forandringer, der udgør et nyt land-
skab for vidensarbejdet.

REFORMEREDE INSTITUTIONER

Både professionshøjskolerne og univer-
siteterne er siden starten af 2000’erne 
blevet reformeret betydeligt. Profes-
sionshøjskolerne særligt via den proces, 
der igangsattes i 2001 med dannelsen 
af CVU’erne1 og sammenlægningerne 
i 2008; universiteterne særligt via Uni-
versitetsloven i 2003, fusionerne i 2007 
og de senere års finanslovsbesparelser. 

Et fællestræk i disse reformer har 
været måden, hvorpå de ”gamle” insti-
tutioner problematiseredes. De semina-
riebaserede uddannelser (til pædagog, 
lærer, sygeplejerske mv.) blev italesat 
som forældede og ikke fremtidssikrede. 
Eksempelvis blev Pædagoguddan-
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nelsen i slutningen af 1990’erne og 
starten af 2000’erne af Undervisnings-
ministeriet beskrevet som monofaglig, 
utilstrækkelig, snæver, overfladisk og 
ufleksibel og seminarierne som væ-
rende for små, for lokale, traditions-
bundne og træge og for internationalt 
usammenlignelige (se fx Bøje 2011). 
På Sorømødet i 2001 sagde Margrethe 
Vestager på lignende måde om univer-
siteterne, at deres traditioner, organi-
sation, systemer, normer og nedarvede 
kultur kunne udgøre en hæmsko el-
ler barriere i samfundets omskabelse 
til et videnssamfund. Universitetets 
autonomi kunne blive til en ret og en 
forsvarsmekanisme i stedet for en for-
pligtelse til selv at sætte dagsordenen 
(UVM 2001). Og i den offentlige debat 
blev der talt om universitetsansatte 
som nulforskere, der sad i elfenbenstår-
ne, som var for nationalt orienterede, 
monofaglige og uden samfundsmæssig 
relevans og økonomisk nytteværdi (fx 
Mandag Morgen 2000). 

På både professionshøjskoler og uni-
versiteter har løsningen på vidensinsti-
tutionernes påståede mangelfuldhed 
og tilbageståenhed været orienteret af 
samme filosofi, der tilmed har ligget 
i tråd med new public management, 
som var introduceret i en række andre 
offentlige sektorer. Idealet har således 
været ”moderne”, dvs. store og inter-
nationale, virksomheder med stærke 
ledere og ledelse som en slags ny frel-
ser i det nye tusindårsrige, som er ”det 
globaliserede videnssamfund” (se fx 
Mathiesen 2000). 

På MVU-området blev løsningen 
”professionshøjskoler”, dvs. en sam-
menlægning af flere uddannelser 
under samme ledelse og på samme 
matrikel, som udtrykt i Campus-
2020-strategier (fx UCC 2015). Hvor 
de tidligere uddannelser ofte var præ-

get af kort afstand mellem rektor og 
underviser og med en væsentlig med-
arbejderindflydelse på uddannelsen, 
uddannelsesstedet og hele det sociale 
og faglige liv, har de nye enheder nu 
længere vej til ledelsen, som er blevet 
større og ikke nødvendigvis har noget 
særligt kendskab til den enkelte ud-
dannelse. På selve uddannelsesstedet 
er der nu ikke længere én, men flere 
uddannelser, og dermed også flere fag-
grupper, der skal deles om – eller være 
fælles om – at præge bygningerne og 
det faglige og sociale miljø. I en sådan 
model er der med andre ord flere ledel-
seslag, og centrale beslutninger tages 
ofte langt fra den enkelte underviser. 
Endvidere er der, efter at professions-
højskolerne har fået tildelt egne midler 
til forsknings-og udviklingsopgaver, 
sket en vækst i den del af medarbej-
derstaben, der beskæftiger sig med 
forskningsrelateret arbejde. Dette har 
afstedkommet nye karrieremuligheder 
for nogle af underviserne, samt ikke 
mindst for nyuddannede ph.d.’ere fra 
universiteterne. Denne udvikling har 
således bidraget til en uddifferentiering 
af opgaver og skærpet hierarkisering 
og konkurrence blandt medarbejderne 
om adgangen til mere prestigefyldte 
opgaver. 

Universiteterne gennemgik tilsva-
rende reformer. Dels gennem 2003-lo-
vens afskaffelse af universitetets 
interne selvstyre, dets demokratiske 
medarbejderindflydelse og indførel-
sen af en bestyrelse med et flertal af 
eksterne medlemmer med autoritet til 
at træffe beslutninger i overordnede 
spørgsmål, til at godkende budgettet 
og til at ansætte rektor. Og dels gen-
nem 2007-lovens påbud om fusione-
ring med sektorforskningsinstitutioner. 
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NYE STYRINGSTEKNOLOGIER  
OG -PRAKTIKKER

Hånd i hånd med afdemokratiserin-
gen og indførelsen af ”stærk ledelse” 
på professionshøjskolerne og universi-
teterne er gået indførelsen af en form 
for performance-management som 
det hedder i og kendes fra ”moderne” 
virksomheder, dvs. forskellige former 
for målstyring på forskellige niveauer, 
strategisk ressourcetildeling og tilpas-
ning af medarbejderpræstationer samt 
generelle effektiviseringsbestræbelser 
mellem virksomhedens overordnede 
målsætning og den enkelte medarbej-
ders handlinger (”performance”). Med-
arbejderen er med andre ord en, der 
skal under ”management” og til det 
kræves ”managere”, der kan styre og 
overvåge processen, herunder medar-
bejderens ”performance”. Dette sker på 
alle niveauer: institutionerne skal ak-
krediteres, undervisningen (og under-
viseren) evalueres, forskningen opgøres 
og synliggøres. 

De nye aktiviteter har skabt ny 
”vækst” på institutionerne i form af 
flere stillinger, men også flere nye ty-
per af stillinger, der skal håndtere de 
nye ledelses- og administrationsopga-
ver. På universiteterne er der således 
sket en forøgelse af antallet af AC’ere 
i form af specialkonsulenter, der skal 
varetage en del af de nye opgaver med 
ledelse, fundraising, akkreditering, 
ph.d.-administration osv. På profes-
sionshøjskolerne er der skabt nye stil-
lingskategorier som videnmedarbejder, 
specialkonsulent, direktionskonsulent, 
dekan, afdelingsleder, kvalitetschef, di-
rektør, m.fl. så der kan kvalitetssikres, 
laves brugertilfredshedsundersøgelser, 
dannes konsortier, skabes praksisnær 
og anvendelsesorienteret viden, der 
cirkulærer, og hvis informationsflow 
sikres af IT og kommunikationsafdelin-

ger. Der er med andre ord skabt en helt 
ny situation, der udtrykkes i et helt nyt 
sprog og som varetages af en række 
nye stillingskategorier. 

Medarbejdere på universiteter og 
professionshøjskoler oplever samtidig 
forandrede rammer for ”produktion” 
af forskning og undervisning i en tid, 
hvor styringsbestræbelserne er rettet 
imod at forbedre såvel produktivitet 
som kvalitet. På professionshøjsko-
lerne blev arbejdstidsregler for un-
derviserne (lige som for gymnasie- og 
skolelærerne) i 2013 ”normaliserede”, 
hvilket har betydet, at medarbejderen 
har mistet indflydelse på tilrettelæg-
gelse af sin arbejdstid til opgaver med 
undervisning, vejledning, forberedelse 
og forsknings- og udviklingsopgaver. 
I samme moment er de tidligere gæl-
dende timenormer forsvundet, hvilket 
har åbnet mulighed for en intensiveret 
udnyttelse af underviser-ressourcerne 
(Moderniseringsstyrelsen 2013). På 
universiteterne, der aktuelt er pressede 
af nye besparelser, kigges der nu også 
på at nedjustere forberedelsesnormerne 
for undervisning (der visse steder alle-
rede er beskåret), fordi det ikke længere 
vil være en farbar vej at reducere i den 
mængde af undervisning, der tilbydes 
de studerende i en tid, hvor univer-
siteterne kæmper for at tiltrække og 
fastholde studerende. Eksempelvis fore-
slås det i en konsulentrapport bestilt 
af universitetsledelsen på RUC, at en 
del af de politisk vedtagne besparelser 
hentes på ”harmonisering af normer” 
for undervisning og vejledning (Øllga-
ard 2016:10). Lige som andre steder i 
den offentlige sektor forventes produk-
tiviteten at øges, og der synes primært 
at være et sted at hente ressourcerne, 
nemlig hos forskere og undervisere. 

Styringsbestræbelser på universi-
tetsområdet retter sig imidlertid ikke 
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alene mod undervisning, men også 
forskning. Med indførelsen af BFI (den 
Bibliometriske ForskningsIndikator) 
i 2009 blev fordelingen af basismid-
ler til universiteterne koblet direkte til 
produktionen af antallet af forsknings-
publikationer i særligt listede tidsskrif-
ter og forlag. Dette styringsinstrument 

retter sig ikke alene mod kvantitet, 
men søger også at styre på den slags 
kvalitet, som BFI-systemets belønnings-
struktur favoriserer (Regeringen 2009). 
Samtidig er der med BFI-systemet sat 
turbo på den nationale (og internatio-
nale) konkurrence mellem universite-
terne, og i sammenligninger mellem 
universiteterne indgår BFI-produktion 
som en væsentlig indikator. Og tilsy-
neladende har BFI, som led i en per-
formancebaseret model for tildeling af 
midler til universiteterne, båret frugt i 
den forstand, at den samlede BFI-pro-
duktion ses at være stigende, og for en 
del af universiteterne, er vokset kraftigt 
de senere år (AAU 2015:7). Dette kan 
måske være et udtryk for, at universi-
teterne er blevet bedre til at indberette, 
men det kan også være udtryk for, at 
man er blevet mere indrettet på den 
nye fordelingsmodel. Med betegnelsen 

”årets BFI-høst” skabes der i universite-
ternes og ministeriets årlige opgørelser 
associationer til graden af moderne 
højintensive landbrug, hvor udbyttet 
måles i kvantum. Der er med andre 
ord skabt et system, hvor der fokuseres 
på antal, og hvor der bruges ikke så få 
ressourcer på at tælle.2 

Overvågningen af de universitets-
ansattes ”performance” har medført 
en konkurrenceudsætning af medar-
bejderen i et system, der i forvejen var 
ekstremt konkurrencepræget, hvorved 
parametrene for kamp og anerken-
delse fordobles eller forskyder sig. Der 
skabes med andre ord nye og flere 
konkurrenceformer og dermed nye 
hierarkier, der ikke nødvendigvis base-
rer sig på videnskabelig anerkendelse, 
men i lige så høj grad på synlighed 
for ledelse og omverden. Den forsker, 
der må se sin forberedelsestid til un-
dervisning beskåret samtidig med, at 
der indføres minimumskrav om antal 
forskningspublikationer pr. forsker 
pr. år, kan opleve at stå i en klassisk 
catch-22 situation: slækkes der på 
kvaliteten af undervisningen risikeres 
dårlige studenterevalueringer (og på 
længere sigt STÅ); slækkes der på forsk-

7 
 

A alborg Unive rsitet 
De følgende afsnit viser en opgørelse over AAUs B FI-point, fordeling af publikationer på 
publikationstyper i VBN, samt download af forskningspublikationer. Herefter følger publikationer og 
citationer i databaserne Web of Science og Scopus. Et afsnit omhandler nogle af de tal, der vises i 
analysevæ rktøjet SciVal  her er blandt andet en sammenligning med universiteterne i European 
Consortium of Innovative Universities. Derudover vises en opgørelse over prismodtagelser og 
presseklip. Til sidst vises en opgørelse over studenterprojekter i Det Digitale Projektbibliotek. De 
nyeste tal vises og der perspektiveres med tidligere års tal.  

Den Bibl iometr iske Forskningsindik ator (B FI) 
Aalborg Universitets B FI-point s æ ttes ind i flere forskellige sammenh æ nge nedenfor, men overordnet 
kan siges, at Aalborg Universitets antal BFI-point er steget hen over perioden 2011-2014 og samtidig 
er også universitetets andel i det nationale antal BFI-point steget.  

 

Grafen viser de danske universiteters B FI-point i perioden 2011-2014. I 2011 fik AAU 2303 B FI-point. I 
2014 er dette tal steget til 3908 B FI-point. Dette er en stigning på 70 % over den 4-årige periode. Hvis 
antal B FI-point for universitetet normaliseres med VIP-årsv æ rk er stigningen hen over den 4-år ige 
periode på 41 %. 
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ningen risikerer man udpegning og i 
sidste ende måske at havne i søgelyset 
ved de nu hyppigere forekommende 
fyringsrunder. De universitetsansatte 
forskere er således iscenesat som pro-
duktionsenheder, der måles og opgøres 
på kvantitative parametre som BFI og 
studenterevalueringer. Når rammerne 
for produktionen samtidig forringes, 
opstår genuint paradoksale situationer 
for ansatte – som resultat af modsatret-
tede reguleringer og incitamenter. 

På professionshøjskolerne er der 
ikke formuleret publiceringskrav på 
medarbejderniveau, al den stund at 
størstedelen af de ansatte hovedsa-
geligt arbejder med undervisning. 
Professionshøjskolerne fik med finans-
loven 2013 tildelt forsknings- og ud-
viklingsmidler og i samme moment 
blev forskning og udvikling skrevet 
ind i professionshøjskolelovgivningen 
som en del af opgaven (Danske Profes-
sionshøjskoler 2013).  Forsknings- og 
udviklingsindsatsen dokumenteres 
årligt via såkaldte vidensregnskaber, 
hvori indgår monitorering af bl.a. 
antal publikationer og antal medar-
bejdere der har publiceret (se fx Dan-
ske Professionshøjskoler 2015). Der er 
endvidere udlagt en infrastruktur til 
registrering af medarbejder-produkti-
on, i det man med indførelsen af den 
fælles PURE-baserede publikationsplat-
form ”UC Viden” ønsker at opnå en 
komplet oversigt over medarbejderes 
publikationer, forsknings- og udvik-
lingsprojekter, undervisningsforløb, 
konsulentydelser og ikke-skriftlig pro-
duktion (UC Viden). Trods det at der 
altså ikke er publiceringskrav til den 
enkelte vidensarbejder i professionshøj-
skolemiljøet, så opgøres og synliggøres 
det hvorvidt der publiceres, og derved 
skabes virkningsfulde incitamenter på 
medarbejderniveau.

STANDARDISERING OG KOMMODI-
FICERING AF UDDANNELSE OG VIDEN

Hvor de skitserede rammer for arbej-
det udgør en incitamentsstruktur, der 
skal få vidensarbejderne til at arbejde 
mere effektivt og med større og synlige 
afkast, så synes andre af de pågående 
reformeringer at rette sig mere direkte 
mod den faglige og videnskabelige ud-
dannelsestænkning, der har hersket 
på institutionerne. I kølvandet på Bo-
lognaprocessen3 er der sket en omkal-
fatring af den måde, uddannelser og 
studieordninger udformes på. Dels er 
uddannelserne på såvel universiteter 
som professionshøjskoler blevet modu-
liseret, hvilket gør det vanskeligt at eta-
blere progression i tilrettelæggelsen af 
de studerendes uddannelsesforløb. Og 
dels skal uddannelse med indførelsen 
af kompetence-orienteringen tænkes i 
forhold til, hvilket ”output”, der pro-
duceres i relation til en relativt snæver 
arbejdsmarkeds- og anvendelseslogik 
(Nielsen og Sarauw 2012: 110). Endelig 
er der med ”Den danske kvalifikati-
onsramme for livslang læring” indført 
ensartede taksonomiske kategorier for 
beskrivelse af uddannelsernes indhold 
og formål; alt sammen med det formål 
at kvalifikationer kan sammenlignes 
på tværs af landegrænser i Europa 
(UFM 2). 

Hvor disse forandringer ved et første 
øjekast kan betragtes som neutrale i 
relation til det konkrete indhold i ud-
dannelserne, så synes de imidlertid 
at være med til at rykke grundlæg-
gende ved forestillinger og praksisser 
i relation til uddannelse. Den nye ud-
dannelsestænkning får som effekt, at 
indhold strømlines gennem relativt 
fragmenterede læringsmål og frem for 
at forbinde sig med de studerendes læ-
re- og dannelsesprocesser, sættes fokus 
nu på det forventede ”læringsudbytte”. 
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Sammen med fremdriftsreformens krav 
om hurtigere gennemførselstid for de 
universitetsstuderende, tenderer det 
nye uddannelsesregime at iværksætte 
en instrumentel og output-orienteret 
tænkning om uddannelse. 

Den nye uddannelsestænkning sy-
nes at kontrastere dels en universitær 
videnskabelig tradition (tvær- eller 
monofaglig), dels en kritisk dannel-
sesorienteret tradition, idet den særligt 
promoverer ”relevante” arbejdsmar-
kedsorienterede uddannelser og driftige 
studerende og medarbejdere. På tværs 
af universiteter og professionshøjskoler 
ses eksempelvis udbud af undervisning 
i entreprenørskab eller innovation som 
bud på, hvordan uddannelserne gø-
res mere relevante for et aftagerfelt.  I 
RUC’s udviklingskontrakt, Målepunkt 
2c, fremgår det eksempelvis, at: ”I pe-
rioden 2015-17 vil RUC fortsat sikre, at 
studerende har mulighed for at følge 
kurser i entreprenørskab. Desuden vil 
der være øget fokus på undervisernes 
viden om entreprenørskab” (Roskilde 
Universitet 2015: 4). På professions-
bacheloruddannelserne kan lignende 
tendenser aflæses, her fx fra Studie-
ordningen for Pædagoguddannelsen, 
UCC, modul om Social innovation og 
entreprenørskab: ”Modulet handler 
om at kvalificere til konstruktiv fore-
tagsomhed. Der sættes fokus på at 
identificere udviklingsområder i den 
pædagogiske praksis for derefter at 
iværksætte socialt innovative og en-
treprenelle tiltag for at skabe værdi” 
(UCC 2014: 17).

Disse forandringer går hånd i hånd 
med udviklingen af nye monitorerings- 
og evalueringspraksisser, der viser sig i 
akkrediteringer og implementering af 
”kvalitetssystemer” med standardise-
rede evalueringsmodeller med afsæt i 
Bologna-processens krav om sammen-

lignelighed af arbejdskraftens kvalifi-
kationer, af uddannelsers opbygning, 
og af forenklede indholdsangivelser i 
uddannelsernes kompetencebaserede 
studieordninger. Sammen med de om-
talte incitamenter, der skal fremme en 
kortere gennemførelsestid for studeren-
de, skaber dette forandrede rammer for 
vidensarbejdet på både universiteter 
og UC’er. Kvalitetskriterier for arbejdet 
kan således ikke forholde sig til en pri-
mært faglig logik, men må afstemmes 
i samspillet med rækken af andre krav, 
der stilles til de studerendes og undervi-
sernes performance.

MOD ET AKADEMISK 
PREKARIAT?

For gruppen af universitetsuddannede 
er der i de senere år sket en forskyd-
ning i retning af, hvad den britiske 
økonom Guy Standing betegner et 
akademisk prekariat. Ifølge Standing 
(2011) er prekariatet en ny klasse, der 
er ved at opstå som følge af den neoli-
berale økonomis stigende brug af usik-
re korttidskontrakter og midlertidige 
ansættelser uden de sikringsordninger 
og sociale goder, der ellers er knyttet 
til (fast) lønarbejde.4 Prekariatet hen-
viser også til en gruppe af personer, 
der ikke har nogen erhvervsmæssig 
identitet eller noget anerkendt narrativ 
om erhverv og beskæftigelse. Standing 
fokuserer på tre hovedgrupper, der 
udgør prekariatet: uuddannede drop-
outs fra den ”gamle” arbejderklasse, 
migranter og minoritetsgrupper, samt 
(særligt unge) højtuddannede. Det 
er opmærksomheden på sidstnævnte 
gruppe, det akademiske prekariat, der 
gør Standings bog relevant i nærvæ-
rende sammenhæng. Således beskriver 
Standing, at de veluddannede unge, 
der havner i prekariatet (som følge af 
lavkonjunktur, manglende efterspørg-
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sel osv.) også rammes af frustration, af-
savn og fremmedgørelse, fordi de skal 
tage arbejde de er overkvalificerede til. 
Selv om ansatte på professionshøjskole 
og universitet 5 ikke udelukkende kan 
siges at være del af prekariatet, som 
Standing beskriver det,6 så kan vi også 
her se tegn på et akademisk prekariat, 
som under alle omstændigheder er 
ved at blive en tydelig gruppe på ikke 
mindst universiteter i Europa og USA. I 
lighed med udviklingen på europæiske 
og amerikanske universiteter udføres 
undervisning og forskning i Danmark 
nemlig i stigende grad af løst-ansatte 
som ph.d.-studerende, adjunkter og 
post doc’ere, mens de fastansatte lek-
torers andel af forskningsarbejdet er 
faldende (Danmarks Statistik, ref. i For-
skerforum 2016: 27). At universiteterne 
baserer en del af deres undervisnings-
opgaver på medarbejdere ansat i tids-
begrænsede stillingstyper er ikke nyt, 
men det er nyt at så betydelig en del af 
de medarbejdere, der varetager forsk-
ningsopgaven, er ansatte i midlertidige 
stillinger. 

Samme situation gør sig ikke gæl-
dende på professionshøjskolerne, 
hvor hovedparten af medarbejderne 
er ansat i varige stillinger, fra 2014 i 
en universitetslignende struktur med 
adjunkt-, lektor- og docent-stillinger. I 
professionshøjskolen knytter erfaringer 
med pres og usikkerhed sig særligt til 
organisationsændringer, hyppige poli-
tiske reformer af uddannelserne, samt 
manglende overblik og tid til undervis-
ningsforberedelse, efter at den hidtidige 
praksis med lokalftaler om forberedel-
sestid i 2013 blev opsagt (DM 2013).

Guy Standings karakteristik af de 
personlige konsekvenser, der er for-
bundet med at tilhøre prekariatet, 
kan åbne øjnene for dele af den usik-
kerhed, der også rammer de nederste 

lag af salariatet7 og som med en vis 
sandsynlighed vil tiltage i omfang og 
styrke: Frustration og vrede, en ople-
velse af omverdenens bebrejdelser af 
den enkeltes situation som selvfor-
skyldt, angst og usikkerhed, samt frem-
medgørelse forbundet med manglende 
indflydelse på arbejdsopgaver og jobsi-
tuationen som sådan. 

Det er hermed ikke sagt, at de tid-
ligere seminarier eller det gamle aka-
demia ikke husede eller producerede 
følelser som afmagt, selvbebrejdelse 
og frustration blandt sit personale. 
Akademisk arbejde er, bl.a. pga. sin i 
princippet altid diskuterbare karakter, 
grundlæggende kendetegnet ved at væ-
re omgærdet af usikkerhed og konstant 
higen efter mere anerkendelse, hvilket 
kan tendere at skabe frygtsomme mil-
jøer under ugunstige betingelser. Char-
lotte Bloch viser eksempelvis, hvordan 
ph.d.-studerende, som nogle af de 
laveste i det akademiske hierarki, op-
lever følelser som ydmygelse, frygt og 
ængstelse som del af det at være pla-
ceret i en domineret position ”som en 
der skal lære spillet” (Bloch 2007: kap. 
3). En væsentlig del af spillet er således 
at kunne manøvrere og ”overleve” i 
principielt usikkert farvand, og jo mere 
usikre vilkår, der er for at kunne leve 
godt med og modnes i passende tempo 
med de opgaver der skal løses, inklusiv 
gøre sig erfaringer med at slå en skæ-
vert eller to, jo større bliver den person-
lige belastning. 

TAB AF PERSONLIG MENING 
OG OFFENTLIG MÅLSÆTNING?

Som Goodson (2007) gør opmærksom 
på, så er professioner ikke homogene 
monolitter, og der er åbenlyst forskel-
lige måder, man som ansat i de nye in-
stitutioner oplever og håndterer de nye 
styringsstrategier og organiseringsfor-
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mer på. I sine studier af særligt (engel-
ske, amerikanske og canadiske) lærere, 
der har været udsat for ensartede, om 
end nationalt særegne forandringer 
af hele den offentlige sektor, som også 
Danmark har undergået og er i gang 
med at undergå, viser Goodson yder-
ligere, hvordan der mellem de forskel-
lige generationer af lærere sker et tab 
af information og et tab af læremestre. 
Når de ældre generationer affortrylles i 
deres følelse af personlig mening og of-
fentlige pligt og mission, så efterlades 
de yngre generationer til egen-opdra-
gelse i en omfattende alle-mod-alle-
kamp, hvor eneste orienteringspunkt 
er den nye ledelses nye krav. Goodson 
viser også, at der er fraktioner indenfor 
professionen selv, der formår at udnyt-
te de nye betingelser til at stige i de nye 
hierarkier, ligesom der er fraktioner, 
der hurtigt accepterer at ”det bare er et 
job som ethvert andet”.

Den stadigt tiltagende politiske, 
administrative og økonomiske styring 
af såvel universiteter som professions-
højskoler, slår igennem hos de ansatte 
medarbejdere, så man i et vist omfang 
kan tale om, at vidensarbejdet og vi-
densarbejderen proletariseres. Styret 
som privat virksomhed forlanger uni-
versiteter og professionshøjskoler lo-
yalitet og lydighed overfor ledelsen, 
arbejdsmarkedet og samfundsøko-
nomien i A/S Danmark, og ikke som 
tidligere overfor professionen eller den 
offentlige forpligtelse til oplysning og 
kritik. Set generelt henover professions-
højskoler og universiteter forøges de 
usikre ansættelser, mens de faste an-
sættelser formindskes. Samtidig er der 
en større styring af den enkelte med-
arbejders arbejde, hvilket indebærer 
et tab af autonomi og en oplevelse af 
at tabe medejerskab til profession og 
videnskab som helhed. Proletarisering 

kan således betragtes som en vedva-
rende historisk proces for de (offentligt) 
ansatte professioner, der i stigende 
grad har mistet herredømme over og 
mening med store dele af arbejdet. 
Det nye synes at være, at styringen i 
stigende grad trænger ind i både tilret-
telæggelses- og indholdssiden af under-
visningen og forskningen og dermed 
virker styringen mere og mere ind på 
mikroniveauer i arbejdet, hvilket bevir-
ker en adskillelse mellem vidensarbej-
deren og hendes ’produktionsmidler’. 
Som flere af bidragene i denne udgave 
af DpT viser, erfares og beskrives disse 
processer som en form for tingsliggø-
relse og fremmedgørelse. 

TEMANUMMERETS 
INDHOLD OG SIGTE

I dette temanummer forsøger vi at give 
stemme til de medarbejdere på profes-
sionshøjskolerne og universiteterne, 
der står i det smertefulde dilemma 
mellem at acceptere og meningsfuldt 
gestalte de nye betingelser eller at 
håndhæve de gamle dyder; som kæm-
per med at acceptere, at deres faglig-
hed betyder mindre, at man måske 
kan overleve ved at ”være ligeglad” 
med de studerendes faglige udbytte og 
dermed professionens fremtidige sta-
tus, så længe de studerende gennem-
fører, er underholdt og tilfredse, følger 
læringsmålene, evaluerer tilfredsstil-
lende samt indfrier øvrige kvalitetssik-
ringsparametre i de nye institutioner. 
Dermed er ikke sagt, at der ikke rundt 
omkring på disse institutioner kan 
findes medarbejdere, for hvem de nye 
vilkår også har betydet større råderum 
i form af eksterne bevillinger, mere un-
dervisningsfrihed, ledelsesgoodwill etc., 
men det har vi valgt ikke at gå i dyb-
den med i dette nummer af DpT.  
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For at kunne belyse de forandringer, 
der udgør ”den stille revolution’”af vi-
densarbejdet og for at få skabt indsigt 
i, hvordan forandringerne erfares af 
medarbejdere, bringer vi i temanum-
meret ikke alene klassiske fagfæl-
lebedømte artikler, men også andre 
tekst-typer. For at kunne belyse foran-
dringerne ”indefra” og i en form, der 
netop etablerer og formidler billeder 
på de erfaringer, mange gør sig, men 
som få offentligt stiller til skue, har vi 
opfordret medarbejdere på hhv. uni-
versiteter og professionshøjskoler til at 
skrive dagbogslignende notater og tek-
ster, der formidler konkrete oplevelser, 
ophobede erfaringer og overvejelser.8 
Sigtet med dette er at bidrage med stof 
til kollektiv bearbejdelse og stillingta-
gen. Temanummeret består således af 
fem artikler samt en række andre dag-
bogslignende og erfaringsformidlende 
notater og tekster. Nedenfor beskrives 
de fem artikler.

Temanummerets første artikel er 
skrevet af Palle Rasmussen og Hans 
Jørgen Staugaard, som ser bredt hen-
over professionshøjskoler og universite-
ter og analyserer hvordan forandringer 
i ledelsesstrukturen får betydning for 
vidensarbejderne på disse institutio-
ner. Den historiske udvikling trækkes 
tilbage til indførelsen af New Public 
Management og tayloriseringen af den 
offentlige sektor, og det beskrives hvor-
dan administration og ledelse er blevet 
gjort til selvstændige professioner, men 
dog ofte har et meget snævert mandat 
og ledelsesrum på mellemlederniveau. 
Dette har medført et tab af medar-
bejderindflydelse, en underminering 
af den professionelle selvforståelse, et 
forsvindende engagement og at den 
højt uddannede vidensmedarbejder 
står tilbage med et mekaniseret lønar-
bejde.. Afslutningsvist viser forfatterne 

et par eksempler, der kan inspirere til 
at mobilisere fantasi i arbejdet med at 
bryde med forringelser i vidensarbej-
dets vilkår. 

Lars Jakob Muschinskys artikel be-
skriver, hvordan tilblivelse og ændrin-
ger af professionshøjskolerne ikke blot 
er en ændring af institutionsbilledet 
med færre, større og flere forskellige 
uddannelser og afdelinger – men tillige 
af hele den kultur, der knytter sig til 
at være ansat eller studerende og den 
daglige gang og virke, og hvordan dis-
se ændringer for mange berører, hvad 
man kunne kalde den fagpersonlige 
forholden sig til verden. Den nye insti-
tutionsstruktur med dens enstrengede 
ledelse, veldefinerede ledelsesopgaver 
og tydelige referencer opad i det politi-
ske system promoverer ledelse snarere 
end deltagelse af de berørte. Undervi-
serne derimod må se det ejerskab af de-
res arbejdsliv, som tidligere var med til 
at forme de enkelte institutioner og ud-
dannelser, udfordret og overtaget af en 
række styringslogikker som akademi-
sering, evidens, standardisering, mo-
dulisering, kompetencemål etc. I stedet 
bevæger de sig i retning af en position 
som erstattelige lønarbejdere, der vare-
tager velbeskrevne og afgrænsede op-
gaver for nærmeste synlige leder i det 
altomfattende ledelseshierarki. 

Birgitte Elle præsenterer i sin arti-
kel et detaljeret historisk overblik over 
forandringen af magtforholdene på 
universiteterne. Et centralt omdrej-
ningspunkt er bevægelsen fra ’den 
demokratiske’ styrelseslov af 1970 til 
universitetsloven af 2003 med gen-
nemgribende afdemokratisering, 
hierarkisering og topstyring på pro-
grammet - med reference til interna-
tional konkurrenceevne og brug af 
kontraktstyring. Artiklen baserer sig på 
forskellige analyser af forandringerne 
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på universiteterne samt dokument-
materiale som folketingsdebatter, love 
og betænkninger. Artiklens analyser 
viser, hvordan udviklingsperspektivet 
for universiteterne i stadig højere grad 
centrerer sig om hvad der er ”nødven-
digt” og ”tvingende” for samfundets 
økonomi. Samtidig fremskrives det, at 
alternative sigtepunkter, der tilgodeser 
velfærdsstatens, demokratiets, forsk-
ningens og uddannelsernes fortsatte 
udvikling, fortoner sig i horisonten, 
hvilket gør at produktionen og vedlige-
holdelsen af demokratiske forholdemå-
der vanskeliggøres.

Hanne Leth Andersen og Laura 
Louise Sarauw beskriver i deres artikel, 
hvordan fremdriftsreformen indgår i 
forskellige tilsigtede og utilsigtede al-
liancer med den allerede eksisterende 
målstyrede studieordning og diverse 
lokale visioner på uddannelserne. Gen-
nem analyser af studieordninger på 
11 uddannelser fordelt på de 8 univer-
siteter i Danmark og interview med 
studieledere ved to udvalgte uddan-
nelser, viser artiklen, at de nye krav i 
fremdriftsreformen giver mindre hand-
lerum for ikke-målstyrede aktiviteter 
og inspirerer til det, forfatterne kalder 
en ”soppedidaktisering”. Det betyder at 
studerende i mindre grad kommer på 
dybt vand og på selvstændig vis prøver 
kræfter med faglige udfordringer og 
problemløsning. Samtidig konstruere-
res de studerende som uselvstændige 
”elever”, der skal tages ved hånden 
mod fastlagte mål, og artiklen tegner 
således konturerne af en fremtidig vi-
densarbejder, der er trænet i at arbejde 
med afgrænsede og forudsigelige del-
elementer.

I temaets afsluttende artikel beskri-
ver Katja Brøgger, hvordan der i for-
længelse af Bolognaprocessen er sket 
en transformation af styringen af de 

videregående uddannelser, på trods af 
at uddannelse falder udenfor EU’s juri-
diske kompetence. Gennem analyser af 
styredokumenter viser Brøgger, hvor-
dan en europæisk styring af uddan-
nelser realiseres via sammenligninger 
af nationale performancedata og af-
fektivt ladede mobiliseringsteknologier. 
Opkomsten af denne ”tilskyndelses-
økonomi” driver reformer af det kon-
tinentaleuropæiske curriculum frem: 
der sker et skift fra et indholds-drevet 
til et output-drevet curriculum. Brøg-
ger diskuterer afslutningsvis, hvordan 
forandringerne bevirker en udvendig-
gørelse af viden og en proletarisering 
af vidensarbejdet.

Ud over de fem artikler indeholder 
temaet en række andre bidrag: Beret-
ninger fra hverdagen som vidensarbej-
der i organisationer i forandring. 
Refleksioner over, hvordan man som 
medarbejder strategisk kan og skal for-
holde sig til de nye dagsordener. Og 
analyser af, hvad der er på spil i disse 
forandringer, og hvordan de produce-
rer både tilsigtede og utilsigtede virk-
ninger. At binde de mangefacetterede 
indsigter fra artikler og notater sam-
men lader vi være op til læseren. Vi 
tænker ikke, at der er tale om et 1 til 1 
forhold mellem notater og artikler, dvs. 
at de politiske og styringsmæssige for-
andringsprocesser, som de beskrives i 
artiklerne, ikke skal betragtes som di-
rekte kausale for, hvilke erfaringer der 
(kan) formuleres fra vidensarbejdets 
praksis. Forsknings- og uddannelsesin-
stitutioner er endvidere præget af en 
vis inerti der betyder, at nye praksisser 
og logikker ikke uden videre fortrænger 
ældre. Vidensinstitutioner som ramme 
om arbejdsliv må derfor siges at være 
andet og mere end aftryk af politiske 
og forvaltningsmæssige beslutninger 
og tiltag og antager i lokale kontekster 
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forskellige former. Når det er sagt, så 
åbner koblinger af temaets forskellig-
artede bidrag forhåbentlig op for, at 
man som læser kan arbejde videre med 
at forstå og diskutere de store sociale 
og kulturelle forandringer, som videns-
arbejdet og dets institutionelle rammer 
undergår i disse år. God fornøjelse med 
læsningen. <<  

Marianne Brodersen, Christian Sandbjerg 
Hansen, Trine Øland og Birgitte Elle
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NOTER
1  CVU står for Centre for Videregående 

Uddannelser.
2  Når fx der foretages forskningstilsyn, hvor 

institutter optæller hver enkelt medarbejders 
artikelproduktion og anden produktion. 

3  Bolognaprocessen er en europæisk reformproces 
for videregående uddannelser, hvor målet er 
gensidig anerkendelse af uddannelser på 
baggrund af etablering af sammenlignelige 
læringsmål i de deltagende lande.

4  Standing (2011) arbejder med en ny global 
klassestruktur bestående af syv grupper: I toppen 
et plutokrati og herunder en elite, der tilsammen 
udgør den herskende klasse. Herunder findes 
”salariatet” og ”proficians”som tilsammen udgør 
en slags middelklasse. Herunder findes det gamle 
proletariat og i bunden det Marx kaldte 
pjalteproletariatet. Det nye, voksende prekariat 
placerer Standing mellem proletariatet og 
pjalteproletariatet. 

5  Stigningen i brugen af vikarer, andre sektorer af 
det akademiske arbejdsmarked, akademikere i det 
ikke-akademiske arbejdsmarked og den høje 
dimittendledighed kunne undersøges nærmere i 
et studie af det akademiske prekariats grupper og 
former.

6  Se Pedersen & Ribe (2013) for en analyse af fire 
forskellige grupper af akademikere, hvoraf to 
placeres som del af prekariatet og to som del af 
salariatet. 

7  Betegnelsen salariatet henviser – i modsætning til 
prekariatet – til en relativt sikker gruppe af 
akademikere, der er ansat i faste stillinger og med 
relativt gode salærer.

8  Forfatterne til disse tekster er anonymiserede. 
Ikke alle bidragydere har ønsket anonymitet, men 
i en tid med indskrænkning af medarbejdernes 
muligheder for at ytre kritik, eksempler på 
kammeratlige samtaler med ledere i tilfælde heraf, 
samt de hyppigere fyringsrunder, har vi i 
redaktionsgruppen valgt at notaterne står uden 
forfatter.
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Gennem de første femten år af dette årtusinde har store strukturelle forandringer været på 

dagsordenen inden for videregående uddannelse i Danmark. Det er blevet bemærket af alle 

ansatte, måske især af dem, der også arbejdede i uddannelsessektoren før årtusindeskiftet, 

men også af studerende, pårørende og samarbejdspartnere. Blandt de mange elementer i 

denne udvikling vil vi her koncentrere os om forandringerne i ledelsesstrukturen og deres be-

tydning for arbejdet som underviser og/eller forsker. Vi vil se på eksempler fra professionshøj-

skolesektoren og universitetssektoren, men det er nødvendigt også at se omstruktureringerne 

i et bredere perspektiv, såvel nationalt som internationalt. 

>>>

Palle Rasmussen og Hans Jørgen Staugaard 
CENTRALISERET 
MIKROLEDELSE AF 
VIDENSARBEJDE 
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IIndførelsen af nye styrings- og ledel-
sesstrukturer i videregående uddan-
nelser hænger uløseligt sammen med 
de reformer inden for den offentlige 
sektor, der går under fællesbetegnel-
sen New Public Management (NPM). 
Disse reformer blev i Danmark iværk-
sat fra første halvdel af 1980’erne efter 
inspiration fra især Storbritannien og 
USA. To gennemgående træk ved ud-
viklingen er en stigende afstand mel-
lem de udøvende og de ledende og en 
indskrænkning af de udøvendes ind-
flydelse og autonomi. Der er sat store 
spørgsmålstegn ved det, der ofte har 
været fremhævet som underviseres og 
forskeres kronjuveler, nemlig friheden 
til som fagperson eller faglig gruppe 
at vælge konkret form og indhold i 
vidensarbejdet med henblik på at op-
fylde institutionernes, forskningens og 
uddannelsernes fastlagte mål.  Lederne 
har generelt fået mere magt, men det 
betyder ikke, at mellemlederne har fået 
større selvstændigt råderum, måske 
snarere tværtimod.  Vi vil se på denne 
udviklings baggrund, former og konse-
kvenser. 

NYE FORMER FOR LEDELSE OG 
STYRING AF VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER

De nye strukturer for de mellemlange 
videregående uddannelser indebar 
først og fremmest, at flere mindre in-
stitutioner med udbud af en enkelt ud-
dannelse som f.eks. lærerseminarier, 
pædagogseminarier og sygeplejeskoler 
blev samlet i Centre for Videregående 
Uddannelser (CVU) fra år 2001 og se-
nere professionshøjskoler med akkredi-
teringsbetegnelsen University Colleges 
fra år 2008. Formålet med fusionerne 
af de selvstændige institutioner var 
ifølge CVU-loven at ”styrke de profes-
sionsrettede videregående uddannelser, 

særlig de mellemlange videregående 
uddannelser og efter- og videreud-
dannelse i tilknytning hertil.” (UVM 
2000:§27a.). Det fremgik ikke af loven, 
hvordan denne styrkelse skulle frem-
komme, kun hvordan fusionerne skul-
le organiseres og styres. Der var fokus 
på selve sammenslutningen af en ræk-
ke mindre institutioner under en fælles 
administrativ overbygning, og det blev 
bl.a. påpeget, at centraladministratio-
nen ønskede en mærkbar reduktion i 
antallet af forhandlingspartnere. Med 
indførelsen af professionshøjskoler fra 
2008 blev endnu flere lokale institu-
tioner fusioneret til de i alt syv store 
regionale institutioner. Loven lægger 
vægt på tydelig institutionel ledelse. 
Det overordnede ansvar ligger hos en 
bestyrelse med et flertal af udefra kom-
mende medlemmer (UFM 2014:§14.), 
og bestyrelsen uddelegerer den udøven-
de magt til rektor (Smst: § 12-17). Den 
øverste ledelse har således ansvaret for 
uddannelserne, herunder ansættelser 
og afskedigelser, og for den årlige ud-
viklingskontrakt med regeringen; men 
den øverste ledelse har ikke nødvendig-
vis nærmere kendskab til de uddannel-
ser, den skal lede.   

For de lange videregående uddan-
nelsers vedkommende er der sket en 
tilsvarende udvikling gennem fusio-
nerne i 2007, hvor især Københavns 
og Aarhus universiteterne indoptog 
mindre universiteter og sektorforsk-
ningsinstitutioner. De væsentligste 
ændringer er dog betinget af den uni-
versitetslov, som blev vedtaget i 2003. 
Med denne lov indføres et radikalt nyt 
styrelsessystem med en bestyrelse som 
øverste myndighed. Ligesom på pro-
fessionshøjskoler skal bestyrelsen have 
et flertal af udefrakommende med-
lemmer, og formanden vælges blandt 
disse udefrakommende (§ 12, stk. 1). 
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Bestyrelsen ansætter og afskediger rek-
tor samt universitetets øvrige øverste 
ledelse efter indstilling fra rektor (§10, 
stk. 7). Endvidere er det bestyrelsen, 
der på universitetets vegne ” indgår en 
udviklingskontrakt med ministeren, 
som i den forbindelse kan fastsætte 
mål. ” (§ 10,stk. 8). Internt på univer-
sitet kan faglige og bevillingsmæssige 
forhold diskuteres i ’Akademisk råd’(§ 
15), men akademiske råd, nedsat af 
rektor, har hverken beslutnings- eller 
indstillingskompetence. Det er udeluk-
kende et rådgivende organ (§10,Stk.3) 
Universitetsloven af 2003 og senere 
lovgivning markerer således brud med 
de principper om autonomi med faglig 
og kollegial forankring, som har været 
gældende siden styrelsesloven af 1970. 
Hvor styrelsesloven gav både de stude-
rende og lærerne (altså ikke længere 
kun professorerne) udstrakt formali-
seret medindflydelse, bliver ledelses-
strukturen med 2003-loven enstrenget 
hierarkisk og under klar kontrol fra 
ministeren i kraft af udviklingskon-
trakten, der fastsætter kvantitative 
mål og resultatkrav for forskning og 
undervisning (Wright & Ørberg 2015).  
Universitetsloven har omdefineret in-
stitutledernes rolle og relationer; de 
skal ikke længere repræsentere institut-
ternes medarbejdere over for resten af 
organisationen, de skal repræsentere 
den øverste ledelse over for medarbej-
derne. 

I lighed med, hvad der er sket for de 
mange sammenlagte uddannelser på 
professionshøjskolerne og hvad der er i 
færd med at ske i forbindelse med sko-
lesammenlægninger på folkeskoleom-
rådet, bliver ledere på universiteterne 
i stigende grad skilt ud som ’en klasse 
for sig’, der til gengæld for højere løn-
ninger især er forpligtet ’opad’ og ’ud-
ad ’i organisationen. 

NEW PUBLIC MANAGEMENT

De nye styrings- og ledelsesformer i 
den danske uddannelsessektor er i 
overensstemmelse med stærke tenden-
ser i mange lande, både i den offent-
lige sektor og i det privat organiserede 
service- og vidensarbejde. Blandt in-
ternationale forskere ser der ikke ud 
til at være stor uenighed om, at de 
fleste fagprofessioner og medarbejdere 
i offentlige institutioner har fået ind-
skrænket autonomi gennem de seneste 
tredive år, hvor bestemte former for le-
delse af institutionerne samtidig er ble-
vet prioriteret højt (jfr. Ackroyd, 2013; 
Dujarier, 2015; Evetts, 2010; Lipsky, 
2010; Newman, 2013 og Van der Veen, 
2013).  

Stephen Ackroyd (2013) beskriver 
denne udvikling, som den har fundet 
sted i Storbritannien gennem de sene-
ste tredive år. Udviklingen i Storbritan-
nien er særlig interessant, fordi det var 
her, at de styringsprincipper, der går 
under fællesbetegnelsen New Public 
Management (NPM) tidligst og mest 
konsekvent blev indført under Mar-
geret Thatcher (Melander 2008). Ack-
royd koncentrerer sig om udviklingen i 
sundhedssektoren, men han skriver på 
baggrund af undersøgelser foretaget 
af et netværk af forskere, der foruden 
sundhedssektoren i perioden har un-
dersøgt skoleområdet, kommunal so-
cialforsorg og almene boligforeninger, 
og han karakteriserer sundhedssekto-
ren som eksemplarisk for den generelle 
udvikling i den offentlige sektor (Ack-
royd, 2013: 26-33). Der blev indført 
en ny ledelsesstruktur efter principper 
hentet fra den private sektor, og det 
betød, at den faglige prioritering af 
opgaver i stigende grad blev erstattet 
af standardiserede procedurer. Medar-
bejdere i sundhedssektoren havde van-
skeligheder ved at vænne sig til de nye 
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styringsparadigmer. Også nogle per-
sonalegrupper beskæftiget med socialt 
arbejde følte sig presset af den mere 
detaljerede styring ovenfra, men her 
kunne forskerne iagttage en splittelse 
mellem socialrådgivere tæt på klien-
terne og personalegrupper, der fortrins-
vis var beskæftiget med planlægning 
og supervisering af sociale program-
mer. To hovedtendenser kan læses ud 
af forskernes empiri: Jo højere status 
og jo mere anerkendt position, profes-
sionen har haft som udgangspunkt, 
desto kraftigere føles presset, og jo tæt-
tere professionsudøverne befinder sig 
på borgerne ’på gadeplan’, desto kraf-
tigere reagerer de mod nye bureaukra-
tiske styringstiltag. Det er ikke svært at 
se paralleller til uddannelsessektoren i 
Danmark

Hen imod slutningen af den tredive-
årige periode med de nye ledelsesfor-
mer, altså i de seneste år, har forskerne 
iagttaget en tiltagende central detal-
jestyring og en tilsvarende stigning i 
antallet af ledere i det offentlige og i 
mængden af kontroller og præstati-
onsmålinger. Sideløbende finder de 
tiltagende konflikter mellem de ledel-
sesmæssige og de traditionelle profes-
sionelle prioriteringer og procedurer 
(Ackroyd, 2013:30). De offentligt for-
ankrede professioner har i denne fase 
mistet magt og indflydelse til fordel for 
en ny og omfattende ledelsesstruktur, 
hvilket også kan aflæses kvantitativt 
for så vidt angår sundhedssektoren: 
I 2008 var ratioen mellem ledere og 
ansatte på de offentlige hospitaler i 
Storbritannien 1:5, medens den i f.eks. 
private advokatfirmaer var 1:30 eller 
1:50 afhængigt af firmaets størrelse 
og specifikke karakter (Ackroyd, 2013: 
32). Forskerne har ikke kunnet konsta-
tere stigende effektivitet i de offentlige 
sektorer, de har undersøgt, hvilket el-

lers var et af de overordnede mål for 
NPM med indførelsen af normer for 
drift af private virksomheder. Den of-
fentlige sektor har udviklet sig helt 
anderledes end den private på trods af 
indførelsen af tilsyneladende sammen-
lignelige styringsprincipper, og en af 
Ackroyds konklusioner lyder:

”På denne baggrund fremgår det tyde-
ligt, at formålet med reformen af den of-
fentlige sektor var at målrette, svække og 
om muligt fjerne professionelle organisa-
tionsformer, nok så meget som det var at 
forbedre effektiviteten. At svække og fjerne 
de fagligt baserede tjenester var en nød-
vendig forudsætning for at erstatte dem 
med kommercielle organiseringsformer.” 
(Ackroyd, 2013:33).

De offentligt ansatte professionelle 
arbejder nu i højere grad efter de fæl-
les procedurer og principper, der er 
fastlagt af den lokale ledelse, som igen 
i høj grad er styret af procedurer og 
principper, som udspringer af resultat-
krav og indikatorer, fastlagt i institu-
tionens udviklingskontrakt med staten. 
Dermed påtager ledelsen sig også i 
højere grad ansvaret for, at arbejdet 
udføres som foreskrevet og har så at 
sige overtaget større dele af fagprofes-
sionernes ansvarsområder, hvilket gør 
det rimeligt at tale om opbygningen af 
en ny stor og stærk ’profession ledelse’, 
som med baggrund i egen uddannel-
sesmæssig kvalificering har sit eget 
ledelsesfaglige råderum i et selvstæn-
digt fag, løsrevet fra det, der hidtil har 
været betragtet som fagprofessionel 
virksomhed (Rasmussen og Staugaard, 
2012). En omfattende undersøgelse, 
gennemført i både den offentlige og 
private sektor i Frankrig over en ti-
årig periode af sociologen Marie-Anne 
Dujarier konkluderer blandt andet, 
at styring har karakter af ’krops-eller 
substansløs ledelse’ (’Le management 



désincarné’). Gruppen af administra-
tive planlæggere er vokset markant i 
de store virksomheder, og planlæggerne 
har til opgave at tilrettelægge arbejdet 
’på gulvet’ men uden at kende meget til 
dette arbejde (Dujarier, 2015: 239-241).  

New Public Management (NPM) 
dækker som sagt over en række forskel-
lige styringsprincipper.  Selve beteg-
nelsen tillægges den engelske professor 
i offentlig administration Christoffer 
Hood. Hood ser som fælles træk ved 
principperne ønsket om at formindske 
offentligt forbrug, hel eller delvis pri-
vatisering af offentlige institutioner, 
automatisering især ved hjælp af infor-
mationsteknologi og en bevægelse fra 
nationale til internationale kriterier for 
offentlig administration (Hood 1991). 
Overordnet er der tale om principper, 
der bygger på snævre administrative 
værdier, løsrevet fra idealer om sta-
tens og de offentlige funktioners rolle 
i samfundet. Den tiltagende afstand 
mellem administration og ledelse og 
det/dem, som ledelsen er ledelse af, er 
forholdsvis ny inden for de store offent-
lige virksomheder. Til gengæld er det 
en gammel historie for de private pro-
duktionsvirksomheders vedkommende, 
hvor den amerikanske ingeniør Fre-
derick Taylors formulerede tilsvarende 
principper i sin epokegørende bog ”The 
Principles of Scientific Management” 
fra 1911. Han argumenterede for ra-

tionel og videnskabelig produktions-
tilrettelæggelse som en fuldstændig 
adskillelse mellem ledelse og produk-
tion, således at ledere og mellemledere 
i detaljer fastlægger præcise procedurer 
og processer, mens de udførende med-
arbejdere ikke skal bekymre sig om 
hverken indhold eller metode, men 
udelukkende koncentrere sig om at 
producere så meget som muligt på kor-
test mulig tid (Taylor, F. 1911: 23-45). 

KONSEKVENSER FOR  
VIDENSARBEJDET

Selvstændiggørelse af administration 
og ledelse som en profession for sig 
må således ses som et internationalt 
fænomen, der nu for alvor bliver syn-
ligt i den danske uddannelsessektor. 
Det fremgår blandt andet af empiriske 
undersøgelser. Dem er der gennemført 
flest af på universitetsområdet, formo-
dentlig fordi 2003-universitetsloven 
blev set som en radikal ændring fra 
den tidligere styrelseslov. 

Da universitetsloven blev evalueret 
fem år efter ikrafttræden, registrerede 
det internationale evalueringspanel, 
at der blandt det videnskabelige per-
sonale ofte blev givet stærkt udtryk for 
utilfredshed med den oplevede mangel 
på reel medbestemmelse. For eksempel 
blev de akademiske råd, til forskel fra 
de tidligere fakultetsråd, set som orga-
ner stort set uden indflydelse (Forsk-

De ledelsesformer, som blev indført med univer-
sitetsloven af 2003, har undermineret læreres og 
forskeres oplevelse af at have medindflydelse på 
deres arbejdsplads. “

DpT 2/2016 
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nings- og uddannelsesministeriet 2010, 
s 33).  En spørgeskemaundersøgelse, 
som blev gennemført i forbindelse med 
evalueringen, bekræftede universitets-
lærernes utilfredshed med muligheder-
ne for medbestemmelse. 

Fem år senere fulgte Ministeriet 
dette op med en ny undersøgelse, hvor 
lærere og studerende ved universite-
terne blev spurgt om deres vurdering 
af medbestemmelse og medindflydelse 
(Forsknings- og uddannelsesministeriet 
2014). Undersøgelsens pålidelighed 
er begrænset, idet svarprocenten for 
medarbejdere er 34 pct. og for stude-
rende langt lavere; men vi vil alligevel 
fremdrage nogle hovedresultater. I un-
dersøgelsen er der ikke blevet spurgt til 
medbestemmelse, men til mere diffuse 
størrelser som lydhørhed hos ledelsen 
og muligheder for at påvirke ledelsen. 
Men besvarelserne bekræfter, at ledel-
sernes lydhørhed og følelsen af at kun-
ne påvirke ledelsen er faldet yderligere 
siden evalueringen. Undersøgelsen 
skelner mellem de tre ledelsesniveauer 
ved universiteterne: Institutniveau, 
fakultetsniveau og universitetsniveau. 
Ikke overraskende opfattes lydhørhe-
den og påvirkningsmulighederne som 
bedst på institutniveauet, som er tæt-
test på medarbejderne i dagligdagen; 
61 pct. opfatter ledelsen her som lyd-
hør over for medarbejdernes synspunk-
ter, mens kun 27 pct. opfatter ledelsen 
på universitetsniveau som lydhør. Men 
i 2009 opfattede 63 pct. ledelsen på in-
stitutniveau som lydhør; der er sket et 
fald, som ikke er stort, men et statistisk 
signifikant fald (Forsknings- og uddan-
nelsesministeriet 2014, s 7-8). Og man 
kunne vel at mærke have forventet 
en stigning, fordi der i forlængelse af 
evalueringen blev taget forskellige ini-
tiativer med henblik på at øge medind-
flydelsen.  

Der er også gennemført andre un-
dersøgelser af udviklingen i medindfly-
delsen. Blandt andet har Forskerforum 
i 2009 og 2012 initieret undersøgelser 
af arbejdsvilkårene for universitetsfor-
skere og stillet mere direkte spørgsmål 
om medindflydelse og råderum i ar-
bejdet. Også her er pålideligheden dog 
begrænset; i 2012-undersøgelsen (Råd-
givende Sociologer, 2012) var svarpro-
centen 30. 

I Forskerforums 2012-undersøgelse 
blev der blandt andet spurgt, om uni-
versitetslovens ordning med ansatte 
institutledere havde været en fordel i 
forhold til den tidligere situation, hvor 
institutledere blev valgt af medarbej-
derne. Sammenlignet med undersø-
gelsen i 2008 var der i 2012 markant 
færre (nemlig 12 pct.) som mente, at 
de nye ansatte ledere har været en 
forbedring af arbejdspladsen. Blandt 
professorer og lektorer (som var den 
personalegruppe, hvor de fleste havde 
erfaringer med den tidligere ordning) 
svarede 61 pct. nej til, at det har været 
en fordel. De pegede især på følgende 
begrundelser: Der tages for mange be-
slutninger uden faglig begrundelse; det 
administrative arbejde er ikke blevet 
mindre, og der tages beslutninger hen 
over hovedet på medarbejderne (Råd-
givende Sociologer, 2012, s 35-37). 

Undersøgelser, både Ministeriets 
egne og andres, bekræfter således at de 
ledelsesformer, som blev indført med 
universitetsloven af 2003, har under-
mineret og fortsat underminerer læ-
reres og forskeres oplevelse af at have 
medindflydelse på deres arbejdsplads.  



DpT 2/2016 19

STÆRKE LEDERE I BUR

Sideløbende med ændringer i de over-
ordnede strukturer for institutionerne 
er der kommet øget fokus på undervi-
sernes arbejdstid og arbejdsvilkår i det 
hele taget. Det fremgår blandt andet af 
en rapport fra Rigsrevisionen fra 2012, 
der med udgangspunkt i gymnasielæ-
rernes arbejdstidsaftaler anbefalede, 
”… at Finansministeriet og Ministeriet for 
Børn og Undervisning i de fremtidige over-
enskomstforhandlinger arbejder målrettet 
på at tilvejebringe bedre muligheder for 
ledelserne, så de reelt får mulighed for at 
prioritere over lærerresurserne” (Rigsrevi-
sionen 2012). 

Ændrede regler om underviseres 
arbejdstid på professionshøjskolerne 
trådte i kraft pr. 1. august 2014 side-
løbende med arbejdstidsreformerne i 
folkeskolen og på gymnasierne. Reg-
lerne indebærer, at underviserne ikke 
længere har ret til selv at tilrettelægge 
arbejdstiden uden for undervisnings-
tiden, lige som undervisernes faglige 
organisationer ikke længere forhand-
ler medlemmernes time- fagfordeling 
på grundlag af fælles aftaler om for-
beredelsesfaktor for de enkelte hold. 
Reglerne er fastsat centralt af staten, 
og den lokale udmøntning er pålagt 
ledelsen på den enkelte institution.  
Der er med andre ord tale om en klar 
indskrænkning af undervisernes auto-
nomi og en klar styrkelse af ledelsen 
på den enkelte institution i forhold til 
at tage beslutninger om undervisnin-
gens tilrettelæggelse og gennemførelse 
og til at disponere over undervisernes 
arbejdstid. Daværende finansminister 
Bjarne Corydon kaldte som oplæg til 
overenskomstforhandlingerne i 2013 
processen for ’normalisering’ (Informa-
tion, 18. 12. 2012) og mente dermed, 
at arbejdstidsreguleringen skulle give 
samme vilkår for undervisere som for 

ansatte i f.eks. offentlig administra-
tion. Tilsvarende ændringer er ikke 
gennemført på universitetsområdet 
blandt andet af den simple grund, at 
der på det område aldrig har eksisteret 
generelt fastlagte og forhandlede reg-
ler om udmøntning af lærernes under-
visningstid. 

De nye arbejdstidsregler bryder klart 
med en form for autonomi og selv-
stændigt råderum, som tidligere har 
kendetegnet læreres arbejdssituation 
på professionsuddannelserne. Mange 
af undervisernes arbejdsopgaver er sty-
ret af fagenes timetal, læseplaner, pen-
sum og eksamensbestemmelser; men 
det har været op til underviserne selv 
at skønne, hvordan, hvornår og på 
hvilke tidspunkter undervisningsforbe-
redelse, opgaveretning og flere andre 
opgaver bedst kunne udføres. 

Staten har ønsket at effektivisere 
anvendelsen af lærernes arbejdskraft 
og har set vejen dertil i et brud med 
traditionen for centrale og decentrale 
kollektive aftaler om normer for for-
skellige opgaver til fordel for at styrke 
institutionsledernes autoritet til at tage 
beslutninger om fordeling af arbejds-

De nye arbejds-
tidsregler bry-
der klart med en 
form for auto-
nomi og selvstændigt rå-
derum, som tidligere har 
kendetegnet læreres ar-
bejdssituation på profes-
sionsuddannelserne. 
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opgaver og arbejdstid. I dette perspek-
tiv ses ledelse ikke som tæt forbundet 
med undervisningens faglige og pæ-
dagogiske opgaver, men snarere som 
en selvstændig professionel opgave. 
”Skoleledelse – en profession i sig selv” er 
titlen på den pjece, hvormed Lederfor-
eningen (som deler adresse med Dan-
marks Lærerforening) præsenterer sig 
(Lederforeningen 2003). 

Det kan se ud som om den voksende 
ledelsesprofession har overtaget noget 
af den autonomi, som de andre profes-
sioner på uddannelses- og forsknings-
området afgiver. Men spørgsmålet er, 
hvor meget selvstændigt råderum de 
professionelle ledere egentlig har. De 
lokale ledelser for de store offentlige 
institutioner og kommuner handler 
inden for ofte snævre rammer og un-
der løbende overvågning af embeds-
mændene i centraladministrationen 
og disses overordnede i form af poli-
tiske beslutningstagere. Årlige udvik-
lingskontrakter fastlægger rammer og 
specifikke målbare krav for arbejdet, 
og fremdriften i institutionens faglige 
arbejde måles kvantitativt, f.eks. med 
tal om optag og frafald, færdigud-
dannede, gennemsnitskarakter osv. I 
evalueringen af universitetsreformen 
vurderede det internationale panel, at 
ministeriet udøvede for meget mikro-
ledelse, som medførte et unødvendigt 
overlap af kontrol mellem ministerium 
og institutioner, som spildte ressourcer 
og hæmmede universiteternes auto-
nomi (Uddannelses- og forskningsmi-
nisteriet 2010, s 24-25). 

De lokale ledelser har visse midler 
til at styre, bl.a. puljer til økonomiske 
incitamenter, men samtidig betyder til-
bagerulningen af kollektive aftaler, at 
lederne må bruge flere kræfter på tri-
viel dag-til-dag regulering af de enkelte 
medarbejderes arbejdsforhold.  Der lev-

nes heller ikke meget råderum til un-
dervisernes nærmeste ledere, hverken 
i forhold til udvikling af de decentrale 
arbejdsgange eller i forhold til strate-
gisk udvikling af indhold og pædago-
gik i uddannelserne. Centralt fastsatte 
regler om modulisering af uddannel-
serne med krav om detaljeret indholds-
bestemmelse af hvert enkelt modul er 
et blandt flere aktuelle eksempler på 
denne indskrænkning af de decentrale 
lederes - muligheder for selvstændigt 
prioritere og udvikle vidensarbejdet.  

Hvis staten ser svækkelse af de ud-
øvende professioner i vidensarbejde 
og øget central styring som en forud-
sætning for at forbedre den offentlige 
sektor, kan man spørge, om det giver 
mening fortsat at tale om, at der er en 
særlig professionsidentitet knyttet til 
vidensarbejdet. Måske er situationen 
snarere, at den megen tale om profes-
sioner fremover især tjener til ideolo-
gisk disciplinering af arbejdsstyrken, 
som Valerie Fournier er inde på (Four-
nier,1999). 

Menneskers behov for at se mening 
med deres arbejde er stærkt, og en pro-
fessionel selvforståelse som person med 
særligt fagligt og altruistisk ansvar 
med forpligtelser udover det rene løn-
arbejde vil kunne overleve en del for-
andringer i rammer og arbejdsvilkår. 
Men radikal og langsigtet indskrænk-
ning af det selvstændige råderum i 
tilrettelæggelsen af arbejdet må nød-
vendigvis underminere den professio-
nelle selvforståelse med konsekvenser 
for engagement og indsats i arbejdet 
med borgerne. 
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DIFFERENTIERING MELLEM 
AUTONOMI OG DØMMEKRAFT? 

Spørgsmålet er så, hvordan de med-
arbejdere og professionsgrupper, 
som befolker universiteter og profes-
sionshøjskoler, kan forholde sig til 
undermineringen af vidensarbejdets 
traditionelle værdier. 

Michael Lipsky er kendt for sine 
undersøgelser af ”Street-Level Bu-
reaucracy”, hvor han studerede de 
medarbejdere, der som vidensarbej-
derne  i daglig kontakt med borgerne, 
skulle udmønte offentlige regler og 
politikker. I forord til en genudgivelse 
af bogen tredive år efter førsteudgaven 
beskriver Lipsky dilemmaerne omkring 
det selvstændige skøn og den relative 
autonomi for offentligt ansatte: 

”Når alt ’fedtet’ er skåret væk fra 
budgetter og al reststoffet fjernet, er det 
grundlæggende valg fortsat: enten yder-
ligere automatisering, systematisering og 
regulering af samspillet mellem offentligt 
ansatte og borgere, der søger hjælp og 
dermed at fortsætte med den nuværende 
forvirring, der favoriserer reducerede 
tjenester og øget standardisering med 
henvisning til omkostningseffektivitet og 
budgetmæssig kontrol; eller til at sikre el-
ler genoprette betydningen af menneske-
lige interaktioner i tjenester, som kræver 
skønsmæssige intervention eller involve-
ring”

( Lipsky, 2010, p. xviii-xix)

Ligesom Lipsky beskriver mange det 
stigende pres fra myndighederne som 
tiltagende detaljestyring af procedurer 
og ressourcer fra ministeriers side. I 
Danmark kan det f.eks. være ministeri-
elt fastsatte arbejdstidsregler, akkredi-
teringsprocesser, udviklingskontrakter 
og handleplaner. Desuden er der et 
pres fra borgere i deres forskellige roller 

som både borger (med rettigheder og 
pligter), bruger (med krav på den mest 
relevante ydelse) og forbruger (med 
krav om service og med mulighed for 
valg af anden ydelse) (Hjort, 2012: 99).

Flere professionsforskere har peget 
på, at den stigende afstand mellem 
administration og udøvelse af videns-
arbejde samt indskrænkningen af de 
udøvendes professionelle råderum også 
kan ses som en frisættelse, der gør det 
muligt for f.eks. underviserne at kon-
centrere sig om gennemførelsen af 
selve undervisningsopgaverne i sam-
arbejde med kollegerne, hvor ansvaret 
for tilrettelæggelsen ligger hos lederne 
som myndighedsrepræsentanter.  Bag 
denne tankegang ligger vurderingen 
af, at den faglige dømmekraft kan be-
vares, selv om autonomien indskræn-
kes. (Veen 2013, Funck, 2012).

En anden vurdering af situationen 
er fremlagt af Morten Knudsen (2015). 
Han hævder, at når vidensarbejde i 
stigende grad ledes af folk, der har 
specialviden om ledelse, men ikke om 
det vidensarbejde, de leder - så bliver 
resultatet med stor sandsynlighed, at 
vidensarbejde bliver mekanisk rutine-
arbejde med ringe eller ingen udvik-
lingsperspektiver. Knudsen drager den 
konsekvens, at ledelsen bør trække sig 
tilbage fra de faglige og pædagogiske 
felter, den ikke har viden om. Han 
opridser et scenarie, hvor de styrende 
instanser fra regeringsmagt til øverste 
lokale ledelse af f.eks. uddannelseskon-
cerner erkender, at de har begrænset 
viden om det professionelle videns-
arbejdes indhold og form og derfor 
indskrænker sig til at styre de rent ad-
ministrative opgaver som koncernens 
overordnede økonomi, lønforhold, lo-
kalefordeling, bygningsvedligeholdelse 
osv. (Knudsen, M. 2015: 102-104). Der 
er meget logik i denne argumentation, 
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og perspektivet er væsentligt at fasthol-
de, selv om det i den aktuelle situation 
er svært at få øje på muligheder for at 
realisere det. 

KONKLUSION 

Vi har beskrevet udviklingen af sty-
ringsmekanismer inden for især den of-
fentlige sektor, sådan som udviklingen 
fremstilles af mange forskere, der har 
beskæftiget sig med området nationalt 
og internationalt gennem de seneste 
30-40 år. Og vi har prøvet at beskrive, 
hvordan disse styringsmekanismer 
præger vidensarbejdet ved universiteter 
og professionshøjskoler i Danmark.

På de øverste ledelsesniveauer teg-
ner der sig et billede af tiltagende 
mikroledelse – detaljestyring og fjern-
styring af de undervisere og forskere, 
der har været vant til en betydelig grad 
af autonomi i tilrettelæggelsen og gen-
nemførelsen af deres arbejde. I medi-
erne fremgår det jævnligt, at mange 
reagerer kraftigt på indskrænkningen 
af deres professionelle råderum; men 
det er vigtigt at være opmærksom på, 
at de nærmeste ledere, der som regel 
har status af mellemledere, ofte selv 
har et snævert råderum som formidlere 
mellem fjernledelsens krav om kvan-
titativt målbare resultater til brug for 
kontraktopfyldelse og resultatløn og de 
fagprofessionelles krav om kvalitativ 
selvbestemmelse over eget arbejde. 

Som afslutning har vi omtalt et par 
eksempler på, hvordan denne konflikt-
fyldte situation måske kan omtolkes 
med henblik på forandring. Vi ser ikke 
disse forslag som løsninger, men som 
inspiration til at mobilisere fantasi og 
engagement i et arbejde for at bryde 
den forringelse af vilkårene for videns-
arbejdet, der sker i disse år.  <<
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Jeg skriver om den paradoksale oplevelse af at være en af mange så-
kaldte vidensarbejdere, der på den ene side kalder på en time-esti-
mering af vores arbejdsopgaver, og på den anden side fremmedgøres 
af en øget tidsregistrering og organisering af vores arbejdskraft som 
fleksible enheder. Sat på spidsen, handler de modsætningsforhold jeg 
bemærker, om den påstand at vi som vidensarbejdere både gøres til 

   lønarbejdere og positionerer os selv som lønarbejdere i samme om-
gang. Dette er blot én udlægning af nogle flerdimensionelle forhold, som jeg og 
andre befinder sig midt i, og derfor er nok så blinde i forhold til at dechifrere og 
forstå til fulde.

Som ansat på en professionshøjskole oplever jeg i disse år en intensiveret 
kamp om timer. Det kommer til udtryk på forskellige måder. Dels prøver vi som 
ansatte at få genetableret en kollektiv time-estimering af vores arbejdsopga-
ver. Det vil sige en standardiseret timenorm, som er ens for alle medarbejdere, 
i modsætning til at skulle forhandle individuelt om tiden til den enkelte opgave. 
Dertil prøver vi også på at gen/-erobre mere forberedelsestid. Det gælder især i 
forhold til de mere synlige opgaver såsom undervisning, vejledning, efter-vide-
reuddannelse, og konsulentopgaver. Men kampen gælder også anerkendelsen af 
tid, der går fra til forhold uden et synligt produkt. Eksempelvis (øget) administra-
tion, mødedeltagelse, e-mail-kommunikation, ajourføring i forhold til reformer, 
organisationsændringer, intranet, kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Disse forhold indgår som et dagligt knudepunkt for diskussioner og forhand-
linger ledelse og medarbejdere imellem. Jeg oplever ikke timerne som et nyt 
omdrejningspunkt for kampe om organiseringen af arbejdet, eller særligt for 
professionshøjskoler. Pointen i denne sammenhæng handler om oplevelsen af, 
at tid bliver en mere presserende faktor og figur – ud fra logikken ’fordi der bli-
ver mindre af den’, og samtidig mere usynliggjort i forskellige ledelseslag, høje 
som lave.  I de daglige drøftelser mellem ledelse og medarbejdere oplever jeg et 
fravær af et diskursivt rum for overhovedet at tale om- og argumentere ud fra 
tid. Forestillinger om forberedelsestid, som noget der kunne have forbindelser til 
størrelser som faglighed og kvalitet (som heller ikke er entydige), er ikke gang-
bare i forhandlinger om, hvad organisationens kerneopgaver går ud på. 

Uanset en væsentlig betydning af økonomiske besparelser i bl.a. uddannel-
sessektoren oplever jeg en vis signalforvirring i relation til, hvad det er vi som 
uddannelsesinstitution skal efterstræbe. Professionshøjskolernes officielle stra-
tegier udtrykker løfter om at levere den nyeste forskning og viden, som de kom-
mende professionelle aktører skal kunne anvende innovativt til at både løse og 
redefinere opgaver i velfærdsinstitutionerne.

Positioneringen  
som lønarbejder
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Presset på timerne, koblet med øvrige organisationsændringer, tegner imid-
lertid et andet billede af det pædagogiske arbejde. Det er et billede på den dygtige 
medarbejder som den, der formår på stedet effektivt at didaktisere et standardi-
seret indhold, uafhængigt af egne faglige styrker eller indsigt i de studerendes 
forudsætninger. Hvad denne uddannelseskultur afkræver af de studerende, og 
hvilke sorteringsmekanismer der træder i kraft, kunne være et andet relevant 
perspektiv i den sammenhæng.

Krav om opdeling af arbejdet i kvantitative enheder udspringer også fra orga-
nisationens ledelsesmandater. I løbet af få år er der blevet etableret en klar for-
ventning til medarbejderen om at synliggøre sin arbejdstid på forskellig vis. Der 
er krav om 1) at registrere sin arbejdstid digitalt i overensstemmelse med en 
række prædefinerede kategorier, 2) at føre en opdateret offentlig kalender, og 3) 
indlevere en præciseret ugentlig belastningsgrad i forhold til årets arbejdsopga-
ver. Disse tiltag kan forstås som redskaber til hverdagslivet. De opleves imidlertid 
ikke af underviseren som noget der løfter det pædagogiske arbejde og arbejdsliv. 
Snarere som et administrationskrav, der i øvrigt ikke anderkendes for sit tids-
mæssige omfang, og deraf skaber de samme problemer med prioriteringer af ar-
bejdsopgaver og arbejdstid i forhold til fritid. 

Det er i dette spænd af forskellige krav og forventninger, at jeg og kollegaer 
kalder på tidslogikker, der på den ene side både anerkender og afgrænser vores 
arbejde strukturelt, men på den anden side også dyrker en forståelse af det pæ-
dagogiske arbejde som noget der kvantitativt kan afgrænses og de-kobles sam-
menhænge. <<

Positioneringen  
som lønarbejder

Lektor på professionshøjskole
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kl. 7:45
Parkerede cyklen foran hovedindgangen. Gik til min arbejdsplads og gjorde klar, 
lagde computeren i dock og åbnede mailen og gjorde klar til dagens arbejdsopga-
ver. 
7:55 
kom jeg i tanke om, at studielederen havde skrevet en mail dagen før og bedt 
mig ”kigge” ind. Ud fra tekstfeltet i mailen kunne jeg fornemme, at der var en 
arbejdsopgave, som han gerne ville have mig til at lave. Det viste sig, at min for-
nemmelse var korrekt. Efter-videreafdelingen havde ”solgt” et procesforløb til 
en skole, som de havde glemt at ”cleare”, med dem, der skulle udføre opgaven.  
Efter-videreuddannelsesafdelingen havde derfor fået et problem med at levere 
varen. 
Den kommunale skole har ”købt” et procesforløb til matematiklærerne i målsty-
ret underisning. 7 datoer i perioden fra uge 43 - 50. Efter aftale med studielede-
ren skal jeg prøve at finde syv eftermiddage, hvor det er muligt for mig at indgå i 
procesforløbet - sammen med en kollega. 
8:10 
tilbage på ”pinden”, hvor der findes syv datoer, hvor min kollega og jeg kan være 
på skolen. 
8:35 
skriver datoerne til efter-videreuddannelsesafdelingen med CC studiechefen. 
(Skolen ønskede selvfølgelig at kunne disponere frit over datoer m.m., men de 
syv er de mulige - ikke meget forhandling desangående. Det er de mulige.
8:40 
øvrige mails. Aftale vejledning med studerende, som skal til re-eksamen, læse 
udkast fra kollega i forbindelse med arbejdet i national faggruppe.
8:55 
begiver mig til festsalen, hvor de nye studerende skal modtages. 
10:00
følges med ”mit” hold og mentorerne til undervisningslokalet. Præsentation in-
formation til de studerende.

Onsdag den  
19. august 2015
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11:45  
frokost i personalecafeen. Der er i forvejen nogle kolleger fra læreruddannelsen, 
så der er kollegial snak. En sekretær kommer til cafeen og spørger, om jeg og en 
kollega kan afholde nogle optagelsessamtaler fredag eftermiddag. Vi indvilliger i 
at bruge et par timer fredag. 
12:15 
Tilbage til holdet, som skal i gang med introprojekter.
13:00 
forlader holdet for at vejlede en ældre studerende. Hun skal til reeksamen og 
havde nogle spørgsmål til prøveafviklingen.
13:30 
tilbage på pinden. Indberetter kørsel og udlæg i RejsUd. Skulle over i bygning 5 
for at scanne et bilag Finder forslag til overnatning for tre kolleger og mig selv i 
forbindelse med NORSMA8 i Kristianstad i november, sender forslaget til kolle-
gerne. 
14:00 
Laver studiegrupper til 1. årgang, laver semesterplaner. Planlægning af under-
visningen på 1. årgang
14:30 
Laver første udkast til plan for første undervisningsgang til et 7 lektioners pro-
cesforløb på en skole.
Printe det ud jeg har sendt til udprintning. Skal til bygning 5 for at hente det. Ta-
ger det med hjem. Gider ikke gå tilbage til bygning 4 for at lægge det på mit skri-
vebord.
15:30 
Låser cyklen op, og cykler omkring FØTEX for at købe limstifte til ballonprojektet 
for 1. årgang i næste uge. Husker at få det på en særskilt bon, så den kan scan-
nes ind og bruges i forhold til RejsUd.
16:10 
Hjemme.
17:30 - 19:00 
Læser en bacheloropgave og læser de sidste mails.     
22:00 
Kommer i tanke om, at jeg har glemt at sende en mail med lokalenummer til 
1.årgangsholdets andre undervisere. De skal kunne finde os i morgen til præ-
sentationen. Åbner computeren og skriver mailen. <<

Onsdag den  
19. august 2015

Lektor på Professionshøjskole 
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Transit Lektor på professionshøjskole

At flytte sig til noget nyt betyder at man forlader noget andet. Men 
når man forlader noget, skal man så også efterlade det?  Og hvad 
sker der så med det efterladte? Eller skal man i stedet se det som 
en ny start, en ny begyndelse med alle de muligheder det nu in-
debærer? Og er det godt eller skidt? Det sidste år af mit arbejdsliv 
har været præget af flytning til nye bygninger, igangsættelse af 

en ny uddannelse blandet med en ny arbejdstidsaftale. Disse forandringer er blot 
perler på en snor i forlængelse af tidligere fusioner og før endnu en kommende 
flytning, så jeg må stille mig selv spørgsmålet, om man overhovedet længere kan 
tale om et før og et nu, men i stedet må tolke virkeligheden som transitter og over-
gange? En ting er i hvert fald sikkert, det er den samme krop, altså min, der er ble-
vet flyttet rundt med og som har sanset og erfaret materialiteten i bevægelsen.

En ny start er også en afprøvning af muligheder – siger man. Min arbejds-
plads er flyttet ind i nye midlertidige bygninger, hvor mange interesser er i spil i 
forhold til indretning og dermed placering og bevægelser med menneskekroppe, 
der er en del af denne flytning. Nogle ville måske kalde det en civiliseringspro-
ces, hvor vi har skullet tilegne os nye måder af tilstedeværelse i ’zoner’, hvor vi 
nogle steder skal ’fordybe’ os, andre steder må ’udveksle’ og nogle steder kan 
være ’sociale’. Og alt dette hjælper indretningen af zonerne os selvfølgelig til, så 
det er ikke lige meget, hvilket interiør, der er i disse zoner. Møblerne lægger op 
til nye og andre bevægelsesmønstre; nogle steder skal man henslængt læne sig 
op af høje borde, der lægger op til hurtige udvekslinger, andre steder må man 
sidde på kontorstole (ikke din egen!) og fordybe sig, og endelig må man meget 
gerne bevæge dig fra sted til sted. Man skal jo ikke hænge fast. Det er vigtigt, at 
alle møbler er nye, og hvis der er ældre møbler, der kan afspejle identitet eller 
historie, skal de helst henvises til små aflukkede mødelokaler, eller, måske, efter 
mange kampe, kan de tiltuske sig en plads i en zone, der ellers, hvis det ikke hav-
de været for dem, kunne have været et laboratorium, hvor man kunne observere 
de nye møblers virkning på arbejds- og bevægelsesmønstre. 
Måske man kan kalde mit arbejdssted for et ikke-sted? Lidt ligesom et indkøbs-
center, hvor alle skal kunne færdes uden at føle sig intimideret eller marginali-
serede ved at stedet ellers kunne signalere tilhørsforhold for nogle bestemte. De 
første billeder, der blev hængt op på mit nye arbejdssted, var billeder, der afbil-
lede området omkring os, dvs. de refererede på ingen måder til dem, der flyttede 
ind med den historie og de smagspræferencer, de måtte have, men i stedet re-
fererede billederne til det omgivende sted, som en ’branding’ eller som en mar-
kedsførelse af det nye steds omgivelser, som i kraft af placeringen på det nye sted 
skulle kunne sælge det gamle sted – det gamle sted, som altså ikke længere er 
noget i sig selv, og som heller ikke længere kan referere til sig selv som sted – i 
hvert fald ikke i indretningen.

Men kroppe finder sig jo til rette. Langsomt indtages ’zonerne’ og de gøres 
velkendte ved, at man alligevel finder sine steder, hvor man hænger sig fast og 
nødigt flytter sig fra. Midt i al transitten har det vist sig, at gammelkendte møn-
stre alligevel træder frem på tålt ophold. Det viser sig, at selv om stedet ikke læn-
gere er en identitetsmarkør, så er narrativet om, hvem man engang var, stadig 
stærk som opposition til alt det nye, og det bliver en kraftfuld fortælling om det, 
man måtte forlade. Ved at tale om ’tabet’ og det efterladte, ja så kommer ’dem vi 
var’ frem som et slags produktivt fællesskab og tilhørsforhold, som føles trygt og 
sikkert. Inden vi skal videre. <<
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>>>

Denne artikel handler om først og fremmest læreruddannelsen. Ikke om dens indhold, de 

hensigter, forestillinger, idealer, aktiviteter, vanskeligheder, successer og skuffelser, som un-

dervisere og studerende til dagligt er optaget af. Men om de mere overordnede, ikke så me-

get økonomiske og lovgivningsmæssige som historiske og kulturelle rammer, der omgiver 

den, og vinde, der gennem de seneste mange årtier har båret dens udvikling og inspireret og 

dannet klangbund for lærernes og de studerendes konkrete praksis.

Et sådant sociologisk fugleperspektiv er hverken det eneste eller det, der bestemmer alle de 

andre perspektiver: de mange forskellige aktørperspektiver, brugerperspektiver og aftager-

perspektiver, som ofte er båret af bestemte historiske, økonomiske, politiske holdninger og in-

teresser. Men det er ofte et, der virker i det stille – ”bag om ryggen”, som man sagde i gamle 

dage - og derfor kan have det med at tage fusen på folk. 

 

Lars Jakob Muschinsky 

LÆRERUDDANNELSEN  
- FRA SEMINARIUM TIL PROFESSIONSHØJSKOLE, 
FRA LÆRERHØJSKOLE TIL HANDELSHØJSKOLE
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DDe sidste tiårs udvikling inden for det, 
vi kalder ”professionsuddannelserne”, 
har indbefattet betydelige institutio-
nelle og organisatoriske ændringer 
med sammenlægning og senere ned-
læggelse af utallige seminarier og an-
dre lokale uddannelser og oprettelse 
af nye, stadigt mere profilerede og 
selvsikre professionshøjskoler. Som en 
del af denne udvikling har de enkelte 
uddannelser – læreruddannelsen, sy-
geplejerskeuddannelsen med de øvrige 
sundhedsuddannelser, pædagogud-
dannelsen, socialrådgiveruddannelsen 
mfl. – været involveret i en proces med 
omfattende og gennemgribende æn-
dringer af stort set alt: ud–dannelser-
nes organisering mht. fag, rækkefølge 
og sammenhænge, fagbeskrivelser, 
undervisning og evaluering, under-
visnings- og studieformer, krav til og 
arbejdsbeskrivelser for underviserne, 
arbejdsformer, procedurer for alle for-
mer for udvikling og ændringer af 
uddannelsernes sigte og indhold. Der-
udover har italesættelsen af stort set 
alt, som har med disse uddannelser at 
gøre, skiftet karakter – ikke altid til no-
get lige mundret og genkendeligt, som 
når en ”børnehave” eller ”vuggestue” 
bliver til et ”dagtilbud”, og en ”semi-
narielærer” eller for den sags skyld 
”-lektor”, som om morgenen går hen 
på ”seminariet”, bliver til en ”profes-
sionshøjskolelektor” (siger man det?), 
der går i ”campus”, på ”afdelingen” 
eller ”udbudsstedet” eller måske blot 
”programmet” eller på arbejde.

Der er således tale om ikke blot en 
ændring af institutionsbilledet – færre, 
større, med flere forskellige uddannel-
ser og afdelinger – men tillige af hele 
den kultur, der knytter sig til ansættel-
se, studier, daglig gang og virke. Disse 
ændringer, som for mange rækker 
langt ind i og berører, hvad man kun-

ne kalde den fagperson–lige forholden 
sig til verden, er omgærdet med mange 
– og mange vidt forskellige - flosk-
ler og slogans. Nogle ser det som en 
nødvendig modernisering, hvor man 
– endelig – får bevæget sig væk fra en 
historisk og kvalitetsmæssigt udrange-
ret institutionskultur, der fanget i sin 
egen nostalgiske overlevelseskamp ikke 
kunne honorere nutidens krav. Andre 
ser det som udtryk for overgreb mod en 
tradition og kultur, der gennem gene-
rationer har vist sin levedygtighed og 
styrke som del af velfærdssamfundets 
fundament.

Alle, som på den ene eller den an-
den måde har været involveret i dette 
projekt, har stærke holdninger og væg-
tige synspunkter omkring udviklingen, 
gerne baseret på personlige erfarin-
ger. Hele denne udvikling kalder på 
stillingtagen – og lider da heller ikke 
under mangel herpå. For at komme 
videre i denne omfattende og kompli-
cerede proces er det imidlertid ikke så 
vigtigt at tage stilling til, hvad der er 
rigtigt og forkert, om udviklingen går 
den rigtige eller forkerte vej, hvem der 
skyldigt eller uskyldigt er helte, skurke 
eller ofre. Derimod kan vi ved at gnave 
os lidt ind på dynamikken i denne 
proces måske tydeligere identificere de 
udfordringer, den stiller os overfor - og 
være behjælpelig med ikke bare lal-
lende at tilpasse os dem, men tillige at 
finde relevante måder at adressere og 
udfordre dem på.
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ET SOCIOHISTORISK TILBAGEBLIK  
PÅ VELFÆRDSPROJEKTET

Danmarks udvikling til det velfærds-
samfund vi kender – eller kendte 
– er fore–gået med de såkaldte ”vel-
færdsprofessioner”, først og fremmest 
lærerne og med–arbejdere i sundheds-
sektoren (læger, sygeplejersker mm), i 
helt centrale roller. Mange afgørende 
skridt er taget med direkte henvisning 
til råd fra lærere og sundhedspersona-
le. Og ingen afgørende politiske eller 
strategiske 
beslut-
ninger 
om ud-
dannelse, 
sundhed, 
omsorg el-
ler social 
tryghed er 
blevet taget 
uden formel 
inddragelse af 
iagttagelser, 
vurderinger, 
synspunk-
ter mm fra dem, der til dagligt havde 
deres gang og praktiske beskæftigelse 
inden for feltet. De blev – i det mindste 
til slutningen af 1970’erne – betragtet 
som agenter og pionerer for vel–færds-
projektet, og i mange sammenhænge 
var deres meldinger helt afgørende for 
retning og dagsorden mht. velfærds-
projektets udvikling og praktiske ind-
retning.

Når lærere og sundhedspersoner 
kunne spille den afgørende rolle, 
skyldtes det ikke blot, at deres opgave-
varetagelser og kompetencer (undervis-
ning, sundhed, omsorg) er helt centrale 
for velfærdsprojektet. Det skyldtes også, 
at de netop i kraft af deres arbejdsop-
gaver var placeret overalt i landet – 
ofte selv i de mindste flækker. Gennem 

denne placering havde de gennemgå-
ende en naturlig forankring i lokalmil-
jøerne, hvor de i kraft af deres brede 
kontaktflader nød en tillid og besad 
et overblik og en handlekraft, der ofte 
var afgørende for lokalsamfundenes 
organisering, identitet og udvikling. 
Samtidig hermed kunne de, i kraft af 
deres uddannelse - og den kulturelle 
forankring og det udsyn, den medførte 
– fungere som ”brobyggere” mellem 
det lokale og det centrale mht. formid-

ling af be-
hov, krav, 
forvent-
ninger, 
procedurer 
mm. af 
afgørende 
betyd-
ning for 
velfærds-
projektets 
succes.
Sådan 
har det 

på mange 
måder været gennem generationer. 
Lærerne var således i mange lokale 
sammenhænge primus motorer for 
omsætningen af Grundtvigs tanker til 
konkrete projekter som andelsforeta-
gender og høj- og friskoler – og i lighed 
med fx læger, sygeplejersker og andre 
har de traditionelt udført rollen som 
dem, der formidlede lokale udfordrin-
ger og behov til myndigheder og lov–
givere og ofte stillede sig i spidsen mht. 
at udtænke løsninger eller gennemføre 
dem i praksis. 

Med velfærdsprojektet – og dets fo-
kus på lighed, værdighed og tryghed 
i forhold til sundhed, uddannelse, 
livsforhold og oplysning – konsolide-
res denne relation til en tæt alliance.  
Statsmagten og de offentlige myndig-

Med velfærdsprojektet – 
og dets fokus på lighed, 
værdighed og tryghed i 
forhold til sundhed, ud-

dannelse, livsforhold og oplysning 
– konsolideres denne relation til en 
tæt alliance. 
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heder benyttede sig i betydelig grad af 
lærere, sundhedspersonale, socialrådgi-
vere og henad vejen tillige pædagoger 
ikke bare som ansatte lønarbejdere, 
men som engagerede ildsjæle i vel-
færdsprojektets design, gennemførelse 
og daglige drift. Der udvikler sig en 
tæt alliance mellem på den ene side 
velfærdsprofessionerne og på den an-
den side velfærdssamfundets politiske 
arkitekter, først og fremmest Social-
demokratiet og Det Radikale Venstre. 
Lidt lovligt firkantet kan man sige, at 
velfærdsprofessionerne tog den opgave 
på sig at definere velfærdsprojektets 
opgaver og udfordringer samt ram-
mesætte og evaluere arbejdet med 
dem, mens det politiske og forvalt-
ningsmæssige establishment leverede 
lovgivning og budgetter og tillidsfuldt 
renoncerede på en streng løbende kon-
trol - og derudover indtog en noget 
tilbagelænet holdning mht. de mange 
revolutionære slagord, der op gennem 
1970’erne og 1980’erne ofte akkom-
pagnerede velfærdsarbejdet. Samtidig 
hermed har velfærdsprofessionerne 
med en vis basis i virkeligheden kun-
net udvikle en profil som de uhildede 
og kompetente advokater for børn, de 
udstødte og de svage og med baggrund 
heri en grundfortælling om, som de 
eneste samfundsgrupper, at være hæ-
vet over grundlæggende interessekon-
flikter og repræsenterende almenvellet. 
Lidt firkantet sagt: hvor man i den 
fremstormende industrikapitalismes tid 
kunne slippe godt fra at sige ”hvad der 
er godt for General Motors, er godt for 
USA”, kunne man som ansat inden for 
velfærdsverdenen op gennem 60’erne, 
70’erne og 80’erne relativt uudfordret 
forestille sig, at ”hvad der er godt for 
DLF eller BUPL, er godt for velfærds-
staten”. 

Denne alliance har på afgørende 
måde sat sit præg på de dominerende 
logikker, selvforståelser og kulturer i 
velfærdsarbejdet. De har – uden at det 
egentlig er blevet udsat for offentlig 
drøftelse endsige beslutning – udvik-
let en række standarder for, hvad der 
er rigtigt og forkert mht. opdragelse, 
sprog, smag, vaner, forbrug mm. Lidt 
groft skitseret repræsenterer disse stan-
darter med deres fri–sind, PH-lamper 
og fokus på en mangesidig personlig 
udvikling en kulturradikal tankegang, 
som på mange måder passer som fod i 
hose til det mellemlagsliv, der er lærer-
nes og pædagogernes, men er et noget 
fremmed land for mange forældre og 
børn. Og den anden side af mønten – 
at omsorg, opdragelse og undervisning 
også har karakter af en magtudøvelse, 
disciplinering og undertrykkelse, som 
ikke bare kan neutraliseres af ens gode 
vilje eller professionelle kvalifikatio-
ner – efterlades ofte utematiseret og 
omgærdet med manglende erkendelse. 
Denne problematik bliver ikke mindre, 
og slet ikke mindre fatal, af en tæt al-
liance med den politiske magt. Og når 
magten eller de politiske vinde skifter 
kan den privilegerede position, som 
specielt det pædagogiske arbejde med 
dets relativt høje grad af selvbestem-
melse og mange øvrige frihedsgrader, 
derfor let fremstå som symbol på det 
anmassende smagsdommeri, Anders 
Fogh i sin tid erklærede krig mod.

Uanset hvad satte alliancen imid-
lertid sit tydelige præg på velfærds-
samfundets organisation, indretning 
og kultur. I velfærdsprojektets opbyg-
ning, udvikling og konsolidering har 
denne alliance været en betydelig 
styrke, ikke mindst fordi man grund-
læggende kunne basere projektet på et 
levende og engageret miljø blandt vel-
færdsarbejderne, præget af deltagelse, 
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nysgerrighed og opfindsomhed, når 
virkeligheden kaldte på improvisatio-
ner eller en ekstra indsats.

VARSLET OM DE NYE TIDER

Gennem de sidste tiår er det imidlertid 
blevet stadig mere tydeligt at denne 
alliance ikke kunne bære. Velfærdspro-
fessionerne er siden 1970’erne vokset 
i antal og indflydelse – de fylder rigtig 
meget i de offentlige budgetter, og bli-
ver tillige i stigende grad interesse- og 
magtfaktorer, der skal tages selvstæn-
dige hensyn til, når der skal navige-
res i det politiske landskab. Dette sker 
med baggrund i en udvikling, hvor 
beskatning, globalisering og konkur-
rencedygtighed i stigende grad bliver 
dagsordensættende, mens offentlige 
foranstaltninger omgærdes med be-
tragtelig mistillid og kritik for frås, 
inkompetence, magtbrynde, langsom-
melighed, lemfældighed mm. I ufor-
styrret harmoni med alt dette sker der 
et markant skift i diskursen omkring 
velfærdssamfundet: det solidaritets- og 
omsorgsærinde, som gennem velfærds-
samfundets opbygning, dominerede 
tilgangen til de gamle, de udsatte og 
de syge, afløses af en nøjeregnen og 
mistænksomhed, hvor det gælder om 
at tæmme udgifterne, dæmme op for 
snyd og satse på det ensartede i form 
af pakkeløsninger og det effektive i 
form af det evidens–baserede. Hen ad 
vejen blev det langsomt tydeligt, at læ-
rerne, sygeplejerskerne, pædagogerne 
mm. tildeles en anden rolle: de iden-
tificeres af politikere og myndigheder 
stadigt mere indforstået som repræsen-
tanter for den omsorgs- og solidaritets-
kultur, der gennem årtier har etableret 
sig som statsautoriseret smags–dom-
mer, og som man vil gøre op med – og 
som repræsentanter for den krævemen-
talitet, der belaster budgetterne.  

Retfærdigt eller ej, velbegrundet eller 
ej, men med uomgængelighedens styr-
ke: fra at have været nødvendige som 
de politiske strømningers privilegerede 
aktører i velfærdsprojektets udvikling 
og konsolidering bliver velfærdsprofes-
sionerne lænker for projektets videre 
færd. Fra at være faggrupper med sær-
ligt betroede opgaver, hvis indflydelse 
man ville styrke, bliver de til faggrup-
per, man vil stække, fordi de med deres 
kultur og styrke står i vejen for den ud-
vikling, man har sat på dagsordenen. 
Dette gælder i forskellig grad og på 
forskellig måde stort set alle politiske 
partier - måske bortset fra Enhedsli-
sten, der i højere grad slår sig op på at 
forsvare velfærdsarbejdernes og deres 
elevers, klienters, patienters mm umid-
delbare interesser.

Velfærdsuddannelserne – det, der før 
hed seminarier, sygeplejeskoler mm – 
har en særlig rolle i denne udvikling. 
Som tidligere ”mellemlange videre-
gående ud–dannelser” (siden ”profes-
sionsuddannelser”) er de pr. tradition 
og tilbøjelighed organisk forbundet 
med den profession, de uddanner til. 
Ikke nødvendigvis sådan, at uddan-
nelsen leverer de bedst tænkelige, mest 
kvalificerede og relevante svar på pro-
fessionens udfordringer. Snarere sådan, 
at uddannelse og profession tilsammen 
danner deres eget lille økosystem med 
fælles referencer, kultur, signaler, for-
skellig dialekt, men samme sprog og 
fælles regler for visum, indrejse, ophold 
og erhvervelse af indfødsret. Uddan-
nelsen kommer derfor til i høj grad at 
bære præg af at være et flerårigt indvi-
elsesritual til det kollegiale fællesskab, 
man siden kommer til at fungere i. 

Specielt de tidligere seminarier var 
i betydelig grad lokalt forankrede i 
og stærkt farvede af det lokale og af 
deres rødder i bestemte religiøse eller 
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kulturelle bevægelser (Indre Mission, 
Grundtvig, KFUM, arbejderbevægel-
sen). De uddanner ganske vist lærere, 
pædagoger, sygeplejersker mm. efter 
centralt fastlagte love og bekendtgø-
relser, men deres uddannelser er i be-
tydeligt omfang stadig gennemsyret 
af de kulturelle tilgange til arbejdet 
og tilværelsen, de særlige holdninger, 
som de hver for sig har deres rødder 
i.  I den forstand fungerede de enkelte 
uddannelsesinstitutioner eller –steder 
ideelt set som lokale kulturcentre med 
en egen identitet, baseret på lokale for-
hold, kulturel arv og mere eller mindre 
udtrykte holdninger som noget, der 
vægtede helt på linje med, og i nogle 
sammenhænge tungere, end de for-
melle rammer (love, bekendtgørelser, 
tilskudsforhold mm). Hertil kommer, at 
de i høj grad fungerede som medier for 
bølger af social mobilitet, hvor mænd 
bryder med deres sociale arv og får en 
boglig uddannelse, og mange kvinder 
som en af de første i familien overho-
vedet får en uddannelse. Denne sociale 
funktion kan de formentlig varetage, 
fordi uddannelserne er relativt korte 
og fører til fast og prestigefyldt ansæt-
telse. Men også fordi uddannelserne på 
mange måder lægger sig i forlængelse 
af aktiviteter – omsorg og oplæring – 
som i forvejen er kendte hjemmefra. 
Og endelig, fordi uddannelserne er lo-
kalt forankrede og dermed har en vis 
forudsigelighed mht. personkreds, kul-
tur mm for studerende (og måske deres 
forældre).

DEN FAGLIGE IDENTITET

Uddannelsesmæssigt befinder profes-
sionsuddannelserne sig i spændings-
feltet mellem på den ene side det 
universitære - som jo i den herskende 
uddannelseskultur på mange måder 
betragtes som det ypperste, og hvor-

fra en betydelig del af underviserne 
rekrutteres – og på den anden side det 
højskolemæssige, hvor vægten læg-
ges på det folkelige og oplysning mhp. 
personlig udvikling.  I kraft af den 
forholdsvis brede rekruttering og den 
lokale forankring har specielt semina-
rierne uden for storbyerne nok i højere 
grad lænet sig op ad højskoletraditio-
nen end af universitetsverdenen. De 
har dog samtidig mht. deres faglighed 
været målt op imod universiteterne og 
derudover løbende skullet gyldiggøre 
deres eksistens i forhold til universi-
tetsverdenen.  I særlig grad har de fra i 
hvert fald midten af 1960’erne kunnet 
trække på og identificere sig med deres 
”egen faglighed”, som den blev produ-
ceret og formidlet via folkeskolens og 
lærernes egen forsknings- og videreud-
dannelsesinstitution, Danmarks Læ-
rerhøjskole. Bl.a. med baggrund i dette 
– og af pragmatiske hensyn til den lo-
kale fred og de enkelte fagmiljøer – har 
forvaltningen af de enkelte fag og for-
løb i høj grad været relativt suveræne 
domæner for de enkelte lærere og fag-
grupper, der således i vidt omfang har 
kunnet håndhæve ejerskab over hver 
deres domæner.

To forhold har imidlertid for læ-
reruddannelsens vedkommende på 
afgørende måde signaleret en grund-
læggende symbiose mellem profession 
og uddannelse:

•  Den særlige danske tradition for, 
at undervisning og uddannelse er så–
ledes organiseret, at det faglige og det 
formidlingsmæssige hænger uløseligt 
sammen, såvel indholds- som per-
spektiv- og tidsmæssigt. ”Concurrent” 
(samtidigt) kaldes det, når det skal 
have etiket på og slipseknuden være i 
vatter, i modsætning til  ”subsequent”, 
som man kender det fra mange andre 



DpT 2/2016 35

landes læreruddannelser, hvor didaktik 
og fag er to adskilte størrelser, og man 
såvel undervisnings- som studiemæs-
sigt tænker i ”hver ting til sin tid”. I 
mange andre lande læser man først sit 
fag, fx matematik, i dets egen ret, med 
dets logik, traditioner, særlige problem-
stillinger, procedurer mm – og derefter 
kan man med supplerende didaktiske 
kurser og praktik kvalificere sig til at 
undervise i det. I Danmark er lærerud-
dannelsen imidlertid organiseret efter 
principper og baserer sig på en fagfor-
ståelse, hvor matematikfaget snarere 
kunne hedde ”undervisning i mate-
matik” end ”matematik”, og hvor alle 
forhold således melder sig og håndte-
res i et didaktisk perspektiv. Med bag-
grund i dette har det de fleste steder 
givet mening at tænke uddannelsen 
i et perspektiv, hvor det drejer sig om 
sammenhæng, kontinuitet og progres-
sion, hvor undervisernes mulighed for 
at følge de studerende gennem lang tid 
vægtes højere end en arbejdsdeling ba-
seret på specialviden, og uddannelsen 
opleves og håndteres dermed af under-
visere og studerende mere som skole 
end studium.

•  Lokale traditioner og principper, 
som på mange seminarier tilsagde, 
at folkeskoleerfaring (principielt som 
uddannet folkeskolelærer) var en nød-
vendig, eller i hvert fald alt andet lige 
selvstændigt kvalificerende forudsæt-
ning for ansættelse. Efter- og videreud-
dannelse på Danmarks Lærerhøjskole 
har således på mange måder været 
den autoriserede vej fra jobbet som 
folkeskolelærer til ansættelse som semi-
narielærer. 

I den forstand har traditioner og 
bestemmelser så at sige installeret 
folkeskolen som en slags ejer af læ-

reruddannelsen og medvirket til, at 
professionsuddannelsernes faglighed 
blev italesat som noget principielt helt 
særligt, oparbejdet gen–nem praksi-
serfaringer og mere eller mindre do-
kumenteret og systematiseret i eget og 
Lærerhøjskolens regi. På den baggrund 
kan det næppe undre, at store dele af 
uddannelsens faglighed, i det mindste 
udefra, kunne virke noget utydelig – 
mere præget af en folkeskolekultur end 
af en videnskultur, og mere defineret 
af det, den ikke var (i forhold til hhv. 
universitets- og højskoleverdenen), 
end af det særlige, den var. I ly af dette 
har fag, faggrupper og enkelte lærere 
haft et betyde–ligt råderum mht. at 
definere og rammesætte deres fag og 
undervisning på må–der, der under-
støttede såvel entusiasme og personligt 
ejerskab i forhold til undervisningen 
som betydelig forskel mht. faglig profil 
og orientering fra sted til sted. Alt dette 
har tillige, med varieret dækning i vir-
keligheden, givet læreruddannelsen et 
ry for at være mindre fagligt krævende 
og mere kulturradikal og samfunds-
kritisk end godt er og for at promovere 
floskler og halvdannelse fremfor sikker 
viden.

UDVIKLINGEN SIDEN 1980ERNE

Det havde man principielt kunnet leve 
med i mange årtier. Men det fælles 
økosystem mellem uddannelse og pro-
fession og utydeligheden omkring den 
særlige faglighed (hvori den bestod, 
hvordan den var oparbejdet, hvordan 
den både lignede og afgrænsede sig 
fra andre fagligheder, og hvorved den 
adskilte sig fra almindelige ideologiske 
bekendelser) kom allerede fra 1980’er-
ne under betydeligt pres. I takt med en 
generelt lettere adgang til informatio-
ner, et stigende uddannelsesniveau, 
konsolidering af kvinders tilstedeværel-
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se på arbejdsmarkedet og en løbende 
udtynding af befolkning og faciliteter 
uden for storbyerne, ændredes de aspi-
rationer og forventninger, forældre 
og børn møder skolen med. Skolen og 
lærerne kan ikke mere hente aura og 
myndighed i at være gate–keepere for 
uomtvisteligt nyttig viden og kundska-
ber. Lærerne er ikke uden videre mere 
veluddannede – endsige bedre vidende 
om børn og det, de skal undervises i – 
end forældrene, og halter endog på en 
række områder (fx inden for IT) ofte 
bag deres elever. 

Med denne udvikling udfordres det 
fælles økosystem mellem uddannelse 
og profession:

På den ene side svækkes det presti-
gefyldte og efterstræbelsesværdige i 
arbejdet som (og dermed uddannelsen 
til) lærer, sygeplejerske, pædagog. 1. 
generation i efterkrigstidens uddan-
nelsesbaserede sociale mobilitet er nu 
klar til at sende deres børn videre fx 
på universiteterne – og den omfat-
tende søgning til velfærdsuddannel-
serne falder: de søges nu i højere grad 
af de stadigt færre, der er båret af en 
genuin interesse for arbejdet, samt af 
dem, der ikke kan finde på andet. Hvor 
man i slutningen af 60erne og begyn-
delsen af 70erne, skule være heldig 
for at komme på seminariet med 8 i 
snit ved studentereksamen, begyndte 
seminarierne fra 80’erne at reklamere 
for sig selv, konkurrere indbyrdes om 
de studerende og beredvilligt mod-
tage studerende, hvis tilgang til stu-
diet mere mindede om klientens end 
professionsudøverens. Den indbyrdes 
konkurrence, fx mellem de forskel-
lige lærerseminarier, håndteres internt 
mellem dem med en række sindrige 
systemer, regler, underhåndsaftaler og 
smuthuller, der antyder at overlevelse 

for mange rangerer højere end så me-
get andet på dagsordenen. 

På den anden side bliver såvel pro-
fessionspraksis som professionsud-
dannelserne i stigende grad farvet af 
hinandens dårlige omdømme og fal-
dende offentlige prestige. Strategierne 
for at komme ud af dette morads er 
grundlæggende sammenfaldende – me-
re vægt på ”faglighed”, akademisering, 
forskningsbasering og specialisering – 
og medvirker til, at seminarierne mere 
tydeligt må orientere sig mod universi-
tets- og forskningsverdenen, hvorefter 
de fra professionspraksis kan kritiseres 
for manglende jordforbindelse, og man 
fx i læreruddannelsen i særlig grad må 
udvikle koncepter om forskellige former 
for ”praksistilknytning” for at imødegå 
dette.

Denne bevægelse foregår aktuelt i 
institutionelle rammer, hvor uddan-
nelsessteder sammenlægges og/eller 
nedlægges til først CVU, siden profes-
sionshøjskoler, hvilket organisatorisk 
har medvirket til at understøtte, at læ-
reruddannelsen i stigende grad ændres: 
Fra at have været helt særlige uddan-
nelser – med betydelig praktik, med 
inddragelse og vurdering af de stude-
rendes personlighed – bliver velfærds-
uddannelserne i stigende grad til helt 
almindelige uddannelser, underlagt 
den statslige uddannelseslogik med alt, 
hvad dertil hører af taxametersystem, 
Bolognaproces, ECTS, læringsmål, 
kompetenceterminologi, krav om lø-
bende dokumentation og evaluering, 
modulopbygning mv. efter centralt 
fastlagte standarder. Den ramme, alt 
dette tænkes og håndteres i, er snarere 
Handelshøjskolens (som efter besøg 
hos numerologen har taget navnefor-
andring til CBS) end lærerhøjskolens 
eller universiteterne.
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Man kan se den statslige politik om-
kring de mellemlange videregående 
uddannelser fra 1980’erne til i dag som 
en perlerække af stadigt mere vellyk-
kede øvelser i og tilløb til at håndtere 
det problemkompleks, der ligger ufor-
løst i denne udvikling. Problemerne er 
mange og forskelligartede, de melder 
sig forskelligt fra uddannelse til uddan-
nelse, fra sted til sted, og tolkes måske 
også forskelligt. Men grundlæggende 
hersker der efterhånden en bred poli-
tisk opfattelse af et påtrængende behov 
for et paradigmeskift mht. organise-
ring, struktur, indhold (ja, mere eller 
mindre det hele) omkring specielt vel-
færdsuddannelserne. Det, der over stør-
stedelen af det politiske spektrum har 
været en mere eller mindre stiltiende 
enighed om, er oplevelsen af:

•  Mange uddannelsesmiljøer var 
pga. for lav søgning blevet for små, og 
dermed usikre i deres eksistensgrund-
lag og sårbare mht. kvalitet.

•  En for stor variation mellem de 
forskellige seminarier mht. uddannel-
sens indhold, karakter og kvalitet.

•  Uddannelserne lukkede sig om 
sig selv og forholdt mere sig til egne 
inter–e problemer og tolkninger end til 
de udfordringer og krav, uddannelsen 
skulle ruste de studerende til at hånd-
tere, hvorved de udviste en ringe, træg 
og tilfældig responsivitet over for stats-
lige og kommunale initiativer.

•  Den internationale orientering, 
forskningsbasering og tværprofessio-
nelle kvalificering har været for ringe, 
usystematisk og tilfældig.

•  Uddannelserne har været kende-
tegnet af betydelige elementer af ind-
forståethed, som ikke uden videre kan 
dokumenteres og vurderes. 

    

STYRINGSLOGIKKEN EFTER 2008

Med etableringen af professionshøjsko-
lerne i 2008, og de derefter hurtige og 
om–fattende ændringer af såvel lærer- 
som pædagoguddannelsen, etableres 
de rammemæssige betingelser for det 
paradigmeskift, der gennem snart et 
par årtier har stået højt på mange po-
litiske dagsordener. De enkelte profes-
sionshøjskoler dannes – i modsætning 
til deres forgængere, CVU’erne – fra 
centralt politisk hold, retten til at fore-
stå de berørte uddannelser fratages de 
tidligere mere eller mindre enkeltståen-
de institutioner og overføres sammen 
med tilskud og budgetansvar til de ny-
dannede professionshøjskoler 

Med den nye institutionsstruktur, 
dens enstrengede ledelse med velde-
finerede ledelsesopgaver og tydelige 
referencer opad i det politiske system 
promoverer og styrker professionshøj-
skolerne de aktører, der vil og kan bry-
de med vel–færdsstatens pionerkultur. 
Den skal resolut erstattes med en ny 
uddannelses–kultur, som passer me-
ningsfuldt ind i et neoliberalt konkur-
rencestatskoncept, hvor en strategi- og 
handleplan er mindst lige så betyd-
ningsfuld, virkelig, igangsættende og 

Denne form for 
uddannelses-
tænkning kan 
dybest set fore-
gå uafhængigt 
af, at vi har med uddan-
nelse og ikke med fx små-
kageproduktion at gøre. 
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retningsanvisende for aktiviteter som 
fx erfaringsudvekslinger og drøftelser 
af, hvordan man kan håndtere hjemve 
på en lejrskole i en 3. klasse. Det frem-
går med indforstået tydelighed, at op-
gaven ikke så meget består i at bygge 
videre på, luge lidt ud i og ellers ud-
vikle det gamle, som i at skabe noget 
helt nyt, så meget fra grunden, som 
det nu praktisk lader sig gøre og med 
de overleveringer fra fortiden (dvs. in-
stitutionelle og uddannelsesorganisato-
riske koncepter fra før 2008), som efter 
kritisk vurdering kan tilføre kvalitet og 
legitimitet. Denne form for uddannel-
sestænkning kan dybest set foregå uaf-
hængigt af, at vi har med uddannelse 
og ikke med fx småkageproduktion at 
gøre. Den kalder i tidens ånd snarere 
på ledelse end deltagelse af de berørte.  

Ganske som med folkeskolere-
formen af 2013 og det supplerende 
lovindgreb vedrørende lærernes over-
enskomst handles der med afsæt i den 
overordnede politiske styring mere eller 
mindre bedrevidende hen over hovedet 
på aktørerne, dvs. underviserne. De 
må se det ejerskab af deres arbejdsliv, 
som tidligere var medstrukturerende 
for de enkelte institutioner og uddan-
nelser, udfordret og overtaget af en 
række styringslogikker – akademise-
ring, evidens, standardise–ring, modu-
lisering, kompetencemål – som ganske 
vist har puslet hist og her, men under 
indtryk fra arven efter Grundtvig og 
det store oplysningsprojekt aldrig rig-
tigt har vundet dominans. I stedet be-
væger de sig henimod en position som 
erstattelige lønarbejdere, der varetager 
velbeskrevne og afgrænsede opgaver 
for nærmeste synlige leder i det altom-
fattende ledelseshierarki. 

Måske er hele denne manøvre det, 
der skulle til for at få rusket lidt op i 
den sær–lige kultur og faglighed, der 

gennem de sidste årtier har været en 
anstødssten ved læreruddannelsen. 
Måske kan man med denne rusken 
medvirke til at tilkende velfærdsprofes-
sionerne, og uddannelserne til dem, 
lidt af den entusiasme og prestige, de 
har tabt gennem de sidste tiår. 

Sådan må man vel tænke, når man 
sidder travlt beskæftiget og strømliner 
modulbeskrivelser ved sit skrivebord. 
Det er nok heller næppe en helt ureali-
stisk tanke: i uddannelsespolitik og 
planlægning går det aldrig helt, som 
man havde planlagt og tænkt sig - va-
nen, rutinerne og tilbøjelighederne 
stikker altid deres snuder frem og føl-
ger gerne andre veje end de foreskrev-
ne. I mødet med virke–ligheden kan 
selv kompetencemål folde sig ud som 
sanselig poesi og strømlinede modulbe-
skrivelser begynde at danse. Det er vel 
det, vi må basere vores håb på. <<

Lars Jakob 

Muschinsky er 

fhv. universi-

tetslektor og 

fhv. seminarie-

rektor
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Mod forventning er næsten alle det kommende semesters 
opgaver og næsten alle arbejdsrelationer fastlagt og for-
midlet til mig og mine kolleger. Vi bruger de sidste dage 
inden ferien i centralt styret mødeplan i de mange samar-
bejdskonstellationer. Indholdet på møderne er bestemt af 
ledelsen – vist nok både lokal og central ledelse: Sammen-

hængen mellem undervisningens læringsmål og de forskellige kompetencemål 
skal (endnu engang) synliggøres, så den ønskede alignment-tanke træder frem, 
og kravene til de studerende i det nye refleksions-/kontrol-medie portfolio skal 
konkretiseres, så ingen er i tvivl om, hvornår den studerende har gjort et til-
fredsstillende stykke arbejde og dermed (åbenbart) også er kommet endnu et 
skridt nærmere de sirligt (bekendtgørelses-)definerede kompetencer, der kræ-
ves for at blive pædagog. Det mærkelige er, at jo mere tid vi bruger (læs: spilder) 
på at skabe sammenhæng, desto mere abrupt og morsende synes enkeltdelene 
i undervisningsmodulerne at blive, ELLER des mere overordnede og løse bliver 
formuleringerne. 

Nogle møder præges af frustration, diskussion og faglig positionering og 
uenighed, der ikke kan få lov at leve/eksistere (med det konstruktive og inspi-
rerende, der kan være i det) i kravene om ensliggørelse og ensretning. Andre 
møder afsluttes mere effektivt, uden egentlige faglige diskussioner, men med 
en konstatering af, at ”Vi har lavet denne øvelse før. Hvordan gør vi det hurtigst 
muligt og mindst smertefuldt ift. de forskellige faglige perspektiver, som gruppen 
netop til dette møde repræsenterer?” 

Sammenhænge internt i uddannelsens moduler har været det nye sort det 
sidste års tid og har været en væsentlig del af diverse dagsordener de seneste 
år. Mærkeligt nok er man på samme tid så optaget af, at modulerne skal være 
selvstændige og afgrænsede størrelser, at der ikke tænkes særligt i kontinuitet 
mellem modulerne. En stor del af mine kolleger har ytret ønske om at diskutere 
netop det, men det er aldrig på dagsordenen. Det kunne også være rart at disku-
tere (eller bare anerkende), at der med synliggørelsen af krav til hvad de stude-
rende skal lære i hvert modul (nærmest ved hver undervisning), også ligger en 

Ro og retning
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(pinlig) understregning af, at hvad de ellers måtte tage med fra undervisning af 
ideer og tanker, ikke tæller – i hvert fald ikke i det samlede regnskab ift. mål, ret-
ning og sammenhæng. Ekskurser og diskontinuitet ses ikke som noget værdi-
fuldt. Så vi retter ryggen og marcherer i takt ……

Vigtige valg, deadlines og vilkårlighed.
Ups! Lige inden ferien opdagede den centrale ledelse, at der i forbindelse med en 
større fusion om et års tid skal fordeles en masse mennesker i nye organisato-
riske rammer. De meldte ud, at der i den nye organisation skal arbejdes i nogle 
(centralt bestemt) faglige miljøer, og at hver medarbejder senest på dag to efter 
ferien, skulle have besvaret et tilsendt skema, hvori man skulle tilkendegive sine 
interesser (ift. de centralt definerede rammer og bekendtgørelsens moduler). 
Selv om der var nogle dage til at finde ud af, hvilke interesser, der var legitime/
mulige at have ift. skemaet, så gav det visse udfordringer, at systemet undervejs 
smed folk af i deres svar-proces. Alle fik dog svaret (så vidt vides), men den be-
mærkelsesværdige korte tidshorisont må have haft betydning hvor kvalificerede 
overvejelser, der ligger bag de enkeltes svar. Den havde i hvert fald betydning 
for ledelsens manglende svar og overblik over, hvad de forskellige faglige miljø-
ers mål og opgaver bliver. Det kan selvfølgelig også være, at de ikke var eller er 
helt klar over det, og så kan en kort tidsfrist jo være meget belejlig, så de mange 
spørgsmål ikke finder fælles fodfæste.

Interessetilkendegivelserne rettede sig primært mod det kommende arbejde 
og de kategorier, der følger med den nye organisering, så for nogle medarbejdere 
kunne det være svært at genkende den faglige profil, der blev tegnet, idet ar-
bejde udenfor kategorierne var henvist til punkter som ”uddybende” eller ”even-
tuelt”. Den skriftlige interessetilkendegivelse blev fulgt op af en samtale med en 
ikke-nærmeste leder.  

Medarbejderne er blevet hørt. Vi venter nu spændt på, om den inddragelse når 
ud af det rum, som samtalen fandt sted i, og måske endnu mere spændt på at 
finde ud af, hvad det egentlig var, vi talte om. Jeg søger vist et job, som hverken 
jeg eller (den venligtsindede og ikke-nærmeste) leder ved, hvad er. Den gennem-
sigtighed og målrettethed, der efterspørges og hyldes af politikere, ledelse og stu-
derende, lader ikke til at gælde sådanne organisatoriske processer.

(Endnu en) Medarbejderdag = medarbejderinddragelse
Disse dage tænkes som mulighed for at medarbejdere kan udvikle og blive hørt 
ift. hvilke ideer og problematikker, vi finder vigtige – ift. tematikker, som ledel-
sen har besluttet er interessante eller relevante. Det er med andre ord her den 
principielle mulighed for medarbejderinddragelse er. Der arrangeres dage, hvor 
alle i den fremtidige organisation er forpligtet til at komme og dermed forpligtet 
til at bidrage til fortællingen om, at alle er blevet hørt. Det er dog stadig uklart, 
om den ”inddragelse” når længere end til det lokale, hvor der arbejdes i grupper 
med tematikker, der er styret af et selvreferentielt princip, der på ingen måde 
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stiller spørgsmål ved tematikkernes præmisser eller berettigelse. Det handler 
(som oftest) om at skabe retning inden for de nye rammer og mål. Når retning 
og mål er synlige, lader det til at overflødiggøre mening, faglig konsistens og 
kvalitet. Disse parametre udgøres tilsyneladende af, hvorvidt læringsprocesser 
og -mål kan forenes med bekendtgørelser, økonomi og almindelig logistik. Sid-
ste omhandler logistiske udfordringer ift. at få det organisatoriske til at gå op. At 
medarbejdere er booket til flere møder og til at undervise flere hold på samme 
tid, tilhører vist nok en anden kategori. Det er så vidt vides ikke noget, der løses 
organisatorisk. Der ledes og styres på en så intens måde, at der overlades meget 
lidt rum til det hippe selvledelsesprincip, der ellers ofte refereres til, når der skal 
placeres ansvar (eller rettere skyld) ift. overarbejde eller arbejdsbetinget frustra-
tion/forvirring/rundtossethed (nogle gange kaldet stress). Det samme gælder på 
medarbejderdagene og medarbejderinddragelse, der må siges ofte at have rituel 
karakter.

Frivilligt udviklingsarbejde og kompetenceudvikling
Møde i forbindelse med et internt udviklingsprojekt. Projektet er rigtig spæn-
dende, og ideerne var mange. Det er dog sjældent at projektbeskrivelse og inten-
tioner matcher det konkrete antal timer, der er afsat til projektet. Således også 
her. Udviklingsprojekter har ofte nærmest karakter af frivilligt arbejde og bliver 
dermed ofte noget, der arbejdes på, når andre mere nærværende og her-og-nu-
opgaver er klaret. Det gælder også kompetenceudvikling hos den enkelte med-
arbejder. Hvad angår det eksterne udviklingsarbejde i institutionen, så er der 
med den nye stillingsstruktur, hvor adjunkter i adjunktperioden skal have 25 % 
af deres arbejdsopgaver relateret til forskning/udvikling, 25 % til efter-/videre-
uddannelse og 50 % knyttet til grunduddannelse, indtrådt helt nye selektionsme-
kanismer. Hvis det store antal af adjunkter skal være bare i nærheden matche 
det meget mindre antal af arbejdsopgaver i forsknings- og udviklingsenheder og 
i efter/videre-uddannelse, så medfører det, at selve positionen som adjunkt vil 
være kvalificerende (på lige fod og erfaring siger også over medarbejdere med 
erfaring med området eller med titlen lektor) til sådanne opgaver. De nye kvalifi-
kationskriterier er måske ikke i spil hele tiden, men det er helt sikkert noget, der 
har betydning for rekrutteringen af medarbejdere og dermed måske også nogle 
gange for løsningen af opgaverne. Det kan være svært som medarbejder at ori-
entere sig i de til forskellige tider gældende kvalifikationskriterier, men heldigvis 
er det sjældent nødvendigt, da det for det meste udpeges, hvem der skal varetage 
forskellige arbejdsopgaver. Det er heldigvis blevet meget lettere at legitimere med 
indførelsen af ledelsesretten.
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Organisatorisk omsorg  
– på skrift ELLER skriftliggørelse og distance
Leder som en gal efter et papir der blev rundsendt via mail eller lagt på organi-
sationens kommunikationsplatform. Det er i dette at medarbejdere og ledelse 
kan søge støtte, når arbejdsopgaven virker uoverkommelig. Min organisation 
har venligt forsøgt at aflaste medarbejderne og bl.a. udviklet et papir om at un-
dervisere skal huske at det ”bare er et arbejde”. Hvad der præcist menes med det 
vides ikke, men et gæt er, at så længe vi på papiret overholder det, der pt. opfat-
tes som god uddannelse (lægger undervisningsplaner ud i god tid, der tydeligt 
viser, hvordan der arbejdes med forskellige mål i bekendtgørelsen og de utallige 
moduler), så gør det ikke så meget, at selve undervisningen ikke er så gennem-
tænkt eller god. Måske er det en flabet antagelse, men jeg tror, at de der deltager 
i undervisningen er af en anden opfattelse. Skulle det blive udtrykt i en centralt 
styret og formuleret evaluering, vil ”de” (lederne) formentlig bede underviserne 
koordinere indholdet i undervisningen bedre, eller atter synliggøre hvad de 
studerende præcist skal have ud af hver enkelt undervisningsgang og af hvert 
modul. De vil selvfølgelig hjertens gerne afsætte (vores) tid til at holde lidt flere 
koordinationsmøder.

Med mødeaktivitet i de mange mindre enheder og skriftliggørelsen udgræn-
ses store dele af den talte dialog, hvilket påvirker betingelserne for at have en le-
vende dialog med de energiske bevægelser, der kan følge med både uenighed og 
enighed. Det føles som om vi hele tiden udvikler kontrakter (på bestilling) ang. 
hvad og hvordan, der skal undervises i forskellige mål, og det ender med, at vi 
diskuterer og forholder os mere til papir end til kolleger og mennesker. Det bli-
ver sværere og sværere at se, hvem der er afsender på de forskellige skabeloner.

En efterhånden velkendt følelse af afmægtighed følger manglen på gennem-
sigthed ift. ”hvis ide og beslutning” det egentlig er vi arbejder ud fra. Flere gange 
høres de mange mellemledere henvise til ”de” eller ” det er blevet bestemt” som 
nogle andre end dem selv, der har truffet en beslutning, som de så skal føre ud i 
livet. Det er som om man aldrig kommunikerer med den rigtige eller egentlige 
afsender, men altid har fat i en budbringer. (Mellemledere henviser til andre le-
dere, og øverste ledere henviser til bekendtgørelser, bestyrelser osv. ).

Det skaber en mærkelig og virkelighedsfjern dialog på systemets præmis-
ser, der fortrænger alle forstyrrende elementer som engagement, personlighed, 
personlige relationer osv. Det gør det selvfølgelig også svært at undgå det frem-
medgørende (jernbur?). Det mest tragiske er, at eneste mulighed for at overleve 
i systemet, er selv at blive hardcore systemrepræsentant ift. de studerende. På 
den måde retter man ind og opfører sig som civiliseret medarbejder for at over-
leve, hvilket gør det svært at mobilisere modstand. 
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Fremmedgørelse og individualisering 
Har aldrig tilbragt så meget tid i (centralt planlagte) møder med mine kollegaer 
som nu og aldrig følt mig så alene og bagud ift. løsningen af mine konkrete ar-
bejdsopgaver, som undervisning, vejledning, mailkorrespondancer, projekter 
osv.. En stor del af forberedelsen foregår nu i grupper – mange forskellige grup-
per, hvor størstedelen af tiden går med at løse lavpraktiske og skematekniske op-
gaver og afklare antallet af forskellig typer undervisningslektioner i et konkret 
modul, samt forskellige roller og faglige profiler i netop denne underviser-kon-
stellation. Det betyder, at den egentlige forberedelse, der skal sikre, at opgaven 
konkret kan løses, finder sted på et andet og udefineret tidspunkt. Det medfører 
i praksis, at en del forberedelse finder sted på tidspunkter udenfor organisatio-
nens ”åbningstid” – altså aften- og nattetimer eller weekend. Med afskaffelsen af 
faste forberedelses- og andre omregningsfaktorer forstærkes ugennemsigtig-
heden ift. hvor meget tid, der forventes anvendt til løsningen af en opgave. Det 
medfører blandt andet, at arbejde i form af forberedelse til arbejdsopgaver, der 
er ukendt område eller på anden måde nye eller bare tidskrævende, kan bevæge 
sig i en gråzone mellem overarbejde og selvvalgt kompetenceudvikling. 

Så - nu kom endnu en af mine kolleger tilbage fra samtale med ledelsen angå-
ende for stor arbejdsmængde. Den enkelte medarbejder var blevet vejet og fun-
det for ”grundig”, eller for ”langsom” (det er op til personen selv at vurdere), men 
problemet var blevet defineret som den enkeltes arbejdsindsats eller -måde og 
ikke organiseringen af arbejdet. Måske vi skulle finde ledelsens papir med gode 
råd til medarbejderne: ”Det er jo bare et arbejde”. Hvis det er væk kunne det væ-
re en mulighed at erstatte det med et skriv fra Taylorismen. <<

Lektor på Professionshøjskole 
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A. ALMENT NYSPROG

 Verdensklasse 
= tankeløs mekanisk aktivitet, der alene måler performativitet på atomiserede 
globale indikatorer, der er formuleret af økonomer og teknikere = underklasse 
= radikalt opgør med ”folket”.

Verdensklasse 
= nr.1 = manglende sans for helhed = skyklapper
 
Fremragende undervisning 
= undervisning, der udelukkende tilpasser sig ”arbejdsmarkedet” og ”verdens-
klassen” 
= underklasse-undervisning for noget, som underklassen kalder for ”massen”.
 
Læringsudbytte 
= når et læringsbegrebet determineres af ”verdensklassen  
og den fremragende undervisning”.
= et lukket og intimiderende datalogisk system, der opløser institutionernes for-
mål til fordel for en postuleret eller forudsat konkurrencestats nihilisme = 
Når en underklasse reducerer ”folk” til ”masse”.

Ekspert = skyklapper
 

B. PROFESSIONSHØJSKOLE-NYSPROG:

Profession = metodedatabase for fremme af ”verdensklasse”
Undervisningsforløb = ekspertatomisering = atomiserede skyklapper
Læreruddannelse = læringsudbytteinferno
Pædagoguddannelse = socialiseringskursus
Professionshøjskole = En overlevelsesmaksimerende organiserende organisme
Vision = Det din mellemleder siger
Strategi = metoder til opfyldelse af mellemlederens vision
Seminarium = ekskluderet liv

NYSPROGS-LEKSIKON

Thomas Aastrup Rømer, Lektor, DPU, Aarhus Universitet 
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FRA SEMINARIUM TIL UNIVERSITY COLLEGE

Undervisningsformen
Undervisningens formål er at give eleverne visse kundskaber og færdigheder – på en 
sådan måde, at evnen til at forbinde teoretisk viden med praktisk erfaring styrkes og 
levendegøres til fremme af de positive og forstående opdragelsesmetoder. Den giver 
derved også eleven mulighed for en udvikling og modning af opdragerpersonligheden 
til en dyberegående forståelse af fællesopdragelsens og det forebyggende børneværns-
arbejdes samfundsmæssige og mentalhygiejniske betydning. Der vil derfor blive lagt 
vægt på en selvstændig tilegnelse af det teoretiske kundskabsstof gennem undervis-
ningssamtaler, gruppearbejde og individuelle mundtlige og skriftlige opgaver, og der 
vil blive givet eleverne lejlighed til at høre foredrag og til at deltage i studierejser og i 
foranstaltninger af mere almendannende art, såsom teaterbesøg, koncerter, kunstud-
stillinger, museumsbesøg o.lign. (gratis eller til nedsatte priser).

Gennem forbindelsen af teoretisk viden med praktiske erfaringer fra samværet og 
arbejdet med børnene i institutionerne – og ved opøvelsen af den personlige udtryks-
evne såvel i de teoretiske opgaver som i det manuelle arbejde (træsljød, småsløjd, 
maling og modelleren), i sang og gymnastik, vil man stræde efter at give eleverne en 
levende forståelse af visse betingelser for en sund legemlig og sjælelig udvikling og et 
grundlæggende kendskab til anvendelsen af de positivt opbyggende opdragelsesmid-
ler i overensstemmelse med den moderne børnepsykologis forskningsresultater. 

12. Undervisnings- og arbejdsformer 
Uddannelsens undervisnings- og arbejdsformer er kendetegnet ved, at studerende er i 
samspil med praksisfeltet gennem hele uddannelsen. Viden fra praksis og studerendes 
praktikerfaringer anvendes aktivt, og studerende indgår i undersøgelses- og udvik-
lingsopgaver i samarbejde med praksis. I undervisnings- og arbejdsformer bliver der 
lagt vægt på pædagogprofessionens faglige såvel som tværprofessionelle, tværsektori-
elle og internationale udfordringer. Derfor lægger undervisnings- og arbejdsformerne 
vægt på tværfaglige studieaktiviteter, forpligtende samarbejder og opgaver, som både 
medtænker og udfordrer studerendes livserfaringer og sociale og kulturelle forståelse. 
Undervisnings- og arbejdsformer tilrettelægges med respekt for ligeværdighed og sam-
spil mellem læringsmål, som retter sig mod henholdsvis praktiske, teoretiske og socia-
le kompetencer såvel som kropslige og æstetisk-musiske kompetencer i bred forstand. 
Undervisnings- og arbejdsformer skaber en tydelig og systematisk sammenhæng mel-
lem indhold, arbejdsformer, opgaver, prøver og evalueringer. De studerende arbejder 
med en portfolio både i praktikperioder og i modulerne. Deres arbejde med portfolioen 
indgår som et væsentligt grundlag for deres individuelle læring og som afsæt for kollek-
tive læreprocesser. Portfolioen indgår desuden i de studerendes evaluering af deres ud-
byttet i hvert modul og som prøvegrundlag i flere af uddannelsens prøver.
Uddannelsens obligatoriske modulopgaver sikrer, at de studerende på en systematisk 
måde bliver udfordret med stigende krav til refleksion og abstraktion og beherskelse 
af forskellige praksisformer såvel som studie- og undersøgelsesmetoder. Det forventes, 
at studerende tager et medansvar for studiemiljø og undervisning ved at deltage ak-
tivt i tiltag inden for alle studieaktivitetsmodellens fire kategorier af studieaktiviteter.

 

MARIE BENEDICTE GREGERSEN, SOCIAL-PÆDAGOGISK SEMINARIUM I ÅRHUS
INTRODUKTIONSBROCHURE, 1958, S. 5:

PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC,  
STUDIEORDNING FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN, 2014, S. 37-38:



46 DpT 2/2016

2013
”Mon det på sigt vil diskvalificere mig i forhold til det øvrige arbejdsmarked at la-
de mig lektorkvalificere?” […] med min baggrund som konsulent i en kommune, 
har jeg altid været klippefast sikker på at man kan bruge mig mange steder og i 
mange brancher. Flere kollegaer er konstant plaget af fusion og fyringsrunder. 
Jeg spørger altid til personalepolitikken. Hvorfor virker det som om at man er 
ligeglad med os som undervisere? Som om vi bare kan udskiftes, og er man for 
kritisk tja… så sidder man pludselig yderst på pinden […] Begrebet tjenestesam-
tale bruges i min optik lidt for flittigt.”

2014
”Husaftaler og alt hvad vi har arbejdet for i den lokale klub og også i MED (orga-
net der søger dialog mellem ledelse og personale lokalt), er med et håndelag ta-
get af bordet. Konsekvensen mærker jeg øjeblikkeligt: Et meget tungere skema, 
flere hold, flere lektioner. Reduktion på tid til opgaver hele vejen rundt. Samt 
indførelsen af administrative opgaver i takt med at besparelserne i studieadmi-
nistrationen tager fat.[…] Alle kollegaer er plaget ved tankerne om kvaliteten i 
nutiden og prognosen for fremtiden. Vi må nu ikke længere kalde os seminarie-
undervisere. Nope… vi er nu grunduddannelsesundervisere på lokale udbuds-
steder. Min sjæl er vredet over og det smerter. Pædagoguddannelsen er et helt 
særligt område som ikke bare kan standardiseres; der er en historie, en arv at 
løfte. Som bare synes IKKE at betyde noget for den fremtidige profilering i den 
store butik? Men det gør den for mig og rigtig mange af mine kollegaer. Det er 
faktisk præcis det arvesølv, der skal få professionshøjskolen til fortsat at opret-
holde den uvurderlige betydning den altid har haft i Danmark og fortsat må have 
for at sikre kvaliteten i professionen.”[…] Jeg er begyndt at tvivle på det hele. Jeg 
løber så stærkt at jeg aldrig har tid til at fordybe mig i mine dyrebare fag. Som 
underviser allokeres jeg altid kun til at undervise. Og dvs. jeg underviser… me-
get. Er det mine (måske for nogle uddannelsespolitisk kritiske) spørgsmål ved 
møder og konferencer der gør, at jeg sjovt nok aldrig får de projekter eller andre 
hverv som jeg anmoder om. Er begyndt at lede efter andre stillinger. Jeg under-
viser fordi jeg er god til det – kan næsten ikke bære at holde op med at undervise 
selvom jeg fysisk næsten ikke kan klare det mere (min tinnitus er gået amok 

2013/2014/2015
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og der er massiv modstand samtidig fra de studerende, der strukturelt oplever 
meningstab). Dog fortæller studerende mig, at på trods af al den uro og det kaos 
som omgiver uddannelsestilrettelæggelsen i det fusionsplagede landskab, så 
oplever de, at jeg formår at meningsgøre deres hverdag og professionsrette de-
res sigte. Så at sige give dem håb og mod på det uddannelsesprojekt de er i gang 
med. Der for er jeg blevet ved, i så mange (hårde) år, men hvor længe orker jeg at 
redde uddannelsen her ude på gulvet? 

2015 
Den nye bekendtgørelse og de mange mange ledelseslag gør, at undervisere nu 
hakker på hinanden fordi der er for langt til dem der reelt har indflydelse eller 
kunne gøre noget ved det. Jeg er en ’rummand’ og vakler rundt i en praksis som 
synes helt abstrakt: hvorfor løber folk så hurtigt at ikke engang det der vidende-
ling er noget der overhovedet kan lade sig gøre.[…] kaster snart håndklædet i 
ringen, det er 7.uge med et gennemsnit på 30 – 32 undervisningslektioner i 
ugen. Ja… der er vist en regel i mod det, men det er jo på papiret og virkelighe-
den er bare noget andet. Til gengæld skal jeg (også) i disse perioder passe på M-
tid (et tidsregistreringssystem til fakturering af arbejdstid); ligegyldig hvad jeg 
gør, kaldes jeg til møde hos min leder om at jeg bruger for meget tid. M-tid stres-
ser mig mere end en forelæsning på et helt nyt område eller at skulle stå skole-
ret overfor et ledelseslag grundet mine uddannelsespolitiske holdninger; dræner 
energien totalt fra mig, og konstant skal jeg tænke i nye ord som ’fakturering af 
min tid’.[…] ’Hamsterhjul’ er nok det ord som har fulgt mig alle årene, fordi jeg 
oplever, at jeg som en væddeløbshest underviser derudaf, uden at nogen overho-
vedet kerer sig om min kompetenceudvikling som igennem de sidste otte år sna-
rere opleves af mig som en kompetenceafvikling. Desværre er dette da også 
blevet påvist i forårets jobjagt. Jeg søger og søger og kommer ikke i betragtning 
nogen steder. Det er nedslående at sidde ved en jobsamtale og igen og igen blive 
spurgt ”jamen en lektor, hvad er det vi skal bruge dem til herude i virkeligheden”. 
Måske blev mine indledende bekymringstanker til en selvopfyldende profeti? <<

Lektor på Professionshøjskole 
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>>>

Denne artikel præsenterer i kort form et historisk overblik over forandringerne på vore univer-

siteter, og hvordan magtforholdene på universiteterne gradvist er blevet vendt om og blevet 

til den hierarkiske og topstyrede organisation, vi kender i dag. I tilbageblikket ser det ud til, at 

det siden den mest demokratiske universitetsstyrelseslov fra 1970/73 så dagens lys, har væ-

ret ”samfundets krav og kontrol”, som er slået igennem i de efterfølgende universitetslove. 

Artiklen viser desuden, hvordan øgede krav om international konkurrenceevne på den ene si-

de og uomgængelig kontraktstyring af universiteterne på den anden, gradvist har rammesat 

arbejdsbetingelserne uden at disse nødvendigvis tematiseres: Ord som konkurrence, udvik-

ling, nye ledelsesformer etc. fremstilles i mange dokumenter som om de var ”naturligt” fore-

kommende fænomener, det blot drejer sig om at finde, hente frem og maksimere. Først ved 

at udfordre sådanne forestillinger og fremstillinger, vil vi kunne åbne op for anderledes fore-

stillinger om fremtidsrettede universiteter og uddannelser.

 

Birgitte Elle  
UNIVERSITETETS 
FORANDRING
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II de sidste mange år er der sket vidtgå-
ende forandringer af uddannelses- og 
forskningsinstitutioner. Forandringerne 
er sket gradvist og accelererende for 
i det sidste tiår at tage ekstra fart til 
trods for, at helt forskellige politiske 
konstellationer har haft regeringsmag-
ten. De mange reformer på universite-
terne er sket uden egentlig masterplan 
på baggrund af brede politiske forlig, 
men som dog i tilbageblikket kan siges 
at aftegne en stadig stigende politisk 
styring af universiteterne. På den bag-
grund kan den til enhver tid siddende 
regerings gestaltning af universitets-
området gennem de sidste 4 årtier suc-
cessivt karakteriseres som:

• øget indflydelse på i universiteternes 
egen forvaltning
• øget kontrol med bevillinger - og 
efterhånden også ændret balance 
mellem basismidler og andre forsk-
ningsmidler
• tilvejebringelse af en stærk ledelse, 
som i stigende grad pånødes, forventes 
og vælger at indrette sig på krav udefra
• kontraktstyring og tiltagende fokus 
på produktivitetsforøgelse.

Disse forandringer, samt det seneste 
tiårs markante omstillingsprocesser 
som universitetet i Danmark og i an-
dre sammenlignelige lande har været 
udsat for med henvisning til kritik og 
anbefalinger fra primært OECD eller 
EU1, men også andre dele af verden, 
forfølges på de følgende sider. Her vi-
ses, at der efterhånden er etableret 
forvaltningsinitiativer, som med hen-
visninger til globalisering, konkurrence 
etc. i forskellig takt spinder alle (ikke 
blot politikere og embedsmænd, men 
også universiteternes administratorer, 
ansatte og studerende) ind nye regule-
rings- og styreformer. 

Denne artikel trækker på ældre 
og nyere analyser af universitære 
forandringer2, på folketingsdebat-
ter om de væsentligste universitets-
love, dokumenter på Uddannelses- og 
Forskningsministeriets hjemmesider, 
betænkninger, etc. Afsættet for artiklen 
er inspireret af en sekulariseret kritisk 
teori3 (Nielsen, 1996) og søger at vise 
nogle væsentlige forskydninger i sty-
rings- og bevillingsformer, som har 
været med til at gestalte hverdagen 
på vore universiteter de seneste tiår, 
og som kan ses organiseret i tråd med 
brede samfundsmæssige neoliberale re-
gulerings- og styreformer.

1970’ERNE: BEGYNDENDE MODERNI-
SERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 

Med afsæt i oliekrisen i 1973 var den 
internationale og danske økonomi i 
krise frem til begyndelsen af 1990’erne, 
hvilket nødvendiggjorde effektivisering 
og kontrol med statens økonomiske 
midler. Resultatet var en begyndende 
gennemgribende modernisering og 
centralisering af hele den offentlige 
sektor, hvor institutioner og kommu-
ner mistede en del af deres økonomiske 
selvstyre og blev underlagt økonomi-
ske rammer og resultatkrav (Pedersen, 
2014: 484). 

Også på universiteterne ønskede 
regeringen en mere gennemsigtig og 
økonomisk ansvarlig styring. Uni-
versiteterne var frem til 1960’erne 
ikke egentlig styret af eller genstand 
for en overordnet strategisk planlæg-
ning, men hvilede i mange tilfælde 
på enkelte professorers initiativer. 
Professorernes forskningsfelter og ind-
flydelse medvirkede til et fagområdes 
udvikling, men også til visse grader 
af egenrådighed, hvilket var en del af 
baggrunden for studenteroprørets pa-
roler fra 1968: ”bryd professorvældet” 
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og ”medbestemmelse nu”. Samtidig 
havde universiteterne siden 1960’erne 
haft en voldsom ekspansion i studen-
teroptag, hvilket medførte en ”firedob-
ling af bestanden ved universiteterne” 
(Bredsdorff, 2009). Den øgede studen-
tertilgang var imidlertid ikke blot en 
økonomisk udfordring, men også en 
politisk, idet mange kandidater efter 
deres uddannelse havde vanskeligt ved 
at finde arbejde, bl.a. på baggrund af 
1970’ernes øgede arbejdsløshed.

Ud over at få bedre greb om univer-
siteternes økonomi og kandidatpro-
duktion ønskede man at få bedre greb 
om universiteternes styring. Resultatet 
blev en Styrelseslov for universiteterne 
i 1970/73, der med sin konsekvente 
imødekommelse af 68-studenteroprø-
rets krav om medbestemmelse, endte 
som ”Europas mest radikale styrelses-
reform” (Bredsdorff, 2009), hvor halv-
delen af pladserne i konsistorium blev 
tildelt studenterne, og hvor ansvar for 
studier og eksaminer blev placeret i de 
nye studienævn.4

UNIVERSITETETS LEDELSES- OG  
RESSOURCEMÆSSIGE STYRING

Universitetsstyrelsesloven blev vedtaget 
med Socialdemokratiet ved magten og 
selv om det oftest er deltagerdemokra-
tiet, den forbindes med, peges der på 
(Bredsdorff, 2009: 10), at det i tilbage-
blikket er lovens ”argumentation ved-
rørende samfundets krav og kontrol”, 
som er slået igennem i de efterfølgende 
universitetslove. Universiteternes ind-
viklede opbygning gjorde, at embeds-
mændene i Undervisningsministeriet 
kort efter Styrelseslovens indførelse 
efterlyste ”meget klare kompetence- og 
procedureregler, og sådanne bør fast-
sættes i de ministerielle bekendtgørel-
ser, og især statutten.” 

Med Styrelseslovens administrative 
og demokratiske reformer fik rektor 
tildelt skærpede beføjelser5, idet en 
styrket ledelse var en del af argumen-
tationen bag loven. Alligevel blev Sty-
relsesloven op gennem 1980’erne og 
1990’erne kritiseret for, at deltagerde-
mokratiet var en hindring for effektiv 
ledelse og tydelig ansvarsfordeling. 
Universiteternes ledelse var for svag 
og var ikke i stand til at gennemføre 
nødvendige ændringer, hed det (uni-
versitetshistorie.ku.dk). Mange af de 
ændringer af love om universiteternes 
styrelse, som skete i 1980’erne og star-
ten af 1990’erne, drejede sig derfor pri-
mært om at dæmme op for virkninger 
af ”deltagerdemokratiet” og i stigende 
grad stramme op i forhold til universi-
tetsledelsen. 

Også økonomistyring af universi-
tetet havde ministeriel bevågenhed. 
I 1977 blev der indført adgangsbe-
grænsning på universitetet, og i 1981 
indførtes en såkaldt budgetmodel, 
hvorved universiteternes økonomiske 
selvstyre blev begrænset. Bevillingerne 
til den enkelte institution blev herefter 
ikke tildelt som en samlet blok, men 
begrundet i forskellige aktivitetsom-
råder som fx forskning, uddannelse 
efter studietrinstilvækst etc. og kunne 
først efter central ministeriel godken-
delse omfordeles. På den måde blev 
f.eks. ressourcerne til uddannelsessi-
den bevillingsmæssigt fastlagt ud fra 
”centralt fastlagte mål for antallet af 
ressourcebelastende studerende pr. læ-
rerårsværk inden for større fagområder, 
de såkaldte S/L-ratioer” (Christensen 
1986). Et andet eksempel på direkte 
indgreb i universiteternes selvstyre ske-
te med oprettelsen af Direktoratet for 
de videregående Uddannelser, som ek-
sisterede fra 1974 – 1988, og som over 
en årrække omprioriterede mellem ud-
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dannelser ved at flytte ressourcerne fra 
de humanistiske uddannelser til de tek-
niske og samfundsvidenskabelige. Den 
daværende kritik af dette indgreb gik 
på, at man ikke var gået ad forhand-
lingens vej, men diktaturets (Christen-
sen, 1986).

MODERNISERING OG STYRKET 
LEDELSE: PRODUKTIVITET SKAL 
KUNNE MÅLES

Universiteternes ledelse stod stadig 
skarpere for skud i årerne herefter, 
f.eks. sagde Bertel Haarder (V) ved 
fremlæggelsen af forslag til 1989-uni-
versitetsloven: ”Selv synes jeg, at det 
ville være interessant at få afprøvet 
styrelsesformer med en bedre ledelses-
struktur og med en mere klar placering 
af ledelsesansvaret. Det synspunkt tror 
jeg, at jeg deler med flere og flere på 
institutionerne” (Bredsdorff, 2009: 14). 
I udlandet kritiserede OECD i samme 
år (1989) de højere danske uddan-
nelsesinstitutioner for ”manglende ef-
fektivitet, rodede styrelsesforhold” og 
”mindre god udnyttelse af de tildelte 
ressourcer” 
(Breds-
dorff, 
2009:15). 
Også fi-
nansmi-
nisteriet 
(jf. Greve 
m.fl., 2014) 
skrev i 1993: 
”Udfordringen 
er at finde 
styringsfor-
mer, der sikrer 
større selvstændighed i opgaveløsnin-
gen, samtidig med at de politiske mål 
kan varetages effektivt”. Tilsammen 
resulterede kritikken i en ny universi-
tetslov i 1993, hvis særlige kendetegn 

var en stærkere enstrenget ledelses-
struktur og en ændret økonomimodel. 
Styringskonceptet6 flyttedes dermed fra 
1980’ernes centralistiske budgetmodel 
til decentralisering, hvor taxametersty-
ring, kontraktstyring og særlige pul-
jebevillinger til bestemte formål dog 
fastholdt ministeriets greb om univer-
sitetet.

Omkring 1998 fik kritikken af uni-
versiteternes ledelse tilføjet en ny di-
mension, nemlig med visioner om en 
bestyrelse analog med private virk-
somheder. F.eks. sagde oppositionspo-
litiker Hanne Severinsen (V): ”Vi vil 
også gerne se på den kollegiale ledelse, 
for den fører især på de store institu-
tioner ofte til, at man deler og hersker 
og har svært ved at skære igennem og 
prioritere. Derfor kunne man forestille 
sig en normalisering af ledelsesformen 
med bestyrelse og direktør og bedre ekstern 
repræsentation” (min fremhævelse), (Fol-
ketingsdebatten om universitetsloven, 
1998). Det var dog først med universi-
tetsloven i 2003, at ledelsesstrukturen en-
deligt blev ændret og afdemokratiseret.

Men in-
den da 
søsattes 
med uni-
versitets-
loven fra 
1999 ny-
skabelsen 
udviklings-
kontrakt7, 
som med 
en ny 
form for 
målsty-

rings- og kvantificeringstænkning blev 
startskuddet for en af de største foran-
dringer for universiteterne. Politiker-
nes forståelse af decentralisering kan 
genfindes her, idet universiteterne fik 

 I klar form ses her den 
styring og rammesætning, 
som denne ny lov lagde 
ud over universitet: frihed 

på den ene side og uomgængelig 
kontraktstyring på den anden
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”fuld frihed til at indrette sig efter egne 
ønsker og behov (…) Rammerne her-
for opstilles for og i en dialog med det 
enkelte universitet i form af en udvik-
lingskontrakt,” (forskningsministeren 
Jan Trøjborg 1999 ved lovens fremlæg-
gelse, Universitets- og forskningspoli-
tisk redegørelse 1999). I klar form ses 
her den styring og rammesætning, som 
denne ny lov lagde ud over universitet: 
frihed på den ene side og uomgængelig 
kontraktstyring på den anden. Dialo-
gen mellem det enkelte universitet og 
ministeriet viste sig at være en noget 
ensidig dialog og forpligtelse. At usik-
kerheden hos universitetsrektorerne 
for denne nyskabelse dengang var til 
stede, fremgik af, at de ville have, at 
de økonomiske forudsætninger skulle 
være på plads, før man ville binde sig 
på papiret, da de første udviklingskon-
trakter skulle underskrives (Informa-
tion, 2000). 

Udviklingskontrakters satsnings-
områder og mål er brede og omfatter 
produktivitetsforøgelse i undervisning 
og forskning, kvalitetsudvikling fx gen-
nem medarbejderudviklingssamtaler, 
reducering af administrationsudgifter 
etc. Men produktivitetstankegangen 
i udviklingskontrakterne fører til en 
forskydning af fokus fra forskningens 
og uddannelsens indhold og kvalitet 
til en interesse for, hvordan publice-
ring og uddannelse kan måles, kvan-
tificeres og opgøres i størrelser, der er 
sammenlignelige og homogene oftest 
i form af point. Resultater forstås som 
output, som det umiddelbare resultat 
af en indsats, mens de langsigtede og 
mere uforudsigelige resultater i stigen-
de grad skubbes til side. At dette ikke 
uden videre i starten blev accepteret på 
universiteterne kan nedenstående ek-
sempel fra årtusindskiftet vedrørende 
BFI8-stramningerne illustrere. I ”Notat 

fra de humanistiske institutledere på 
RUC” (2001) søgte de institutledere, 
som på det tidspunkt stadig var kol-
legialt valgte, at etablere en modvægt 
mod BFIs rangordning og optælling 
af publikationer efter bestemte - forsk-
ningseksterne - mål for forsknings-
indsats. Notatet fra 2001 ønskede at 
medvirke til anerkendelse af mang-
foldige udtryk for forskningsindsats. 
F.eks. hed det: ”Det forventes, at den 
enkelte forsker deltager i den interne 
videnskabelige dialog gennem delta-
gelse i konferencer, redaktionsarbejde, 
bedømmelsesarbejde, rådsarbejde m.v. 
og i den eksterne formidling af forsk-
ningen gennem foredragsvirksomhed, 
publicering af bøger og lign. henvendt 
til en større offentlighed, deltagelse i 
den offentlige debat i aviser, radio og 
tv mv. Det forventes desuden, at den 
enkelte fremlægger resultaterne af sin 
forskning i videnskabelige publika-
tioner. Her gælder der følgende vejle-
dende (min fremhævelse) normer for 
publiceringsaktivitet: Det forventes, at 
den enkelte medarbejder a. publicerer 
en videnskabelig artikel i et tidsskrift, 
en antologi, en konferencerapport 
(“proceedings”) eller lignende i gen-
nemsnit hvert andet år. b. publicerer 
et større videnskabeligt arbejde (en 
afhandling, forskningsrapport, forsk-
ningsbaseret lærebog eller lign.) i gen-
nemsnit hvert femte år.” Lige præcis 
sådanne brede bestemmelser vedr. 
forskningsindsats står til at falde væk 
eller i hvert fald blive vanskeliggjort 
i ministeriets/universiteternes stadigt 
snævrere målingsoptik, hvor deltagelse 
i bedømmelsesudvalg, redaktionsar-
bejde, udvalgsarbejde, deltagelse i 
konferencer etc., som ikke uden videre 
kan måles, fortrinsvist anerkendes 
som forskningsmæssig aktivitet, hvis 
den lokale (institut)leder anlægger et 



sådant helhedssyn9. Tilsvarende beskri-
ver Wright et al. (2014: 31), hvordan et 
dansk humanistisk fakultet efter man-
ge ansattes protester foretrak at gå væk 
fra at fordele fakultetets ressourcer ud 
til institutterne med afsæt i BFI-point, 
fordi dette kunne medføre, at forskerne 
i højere grad ville koncentrere sig om 
at skaffe så mange point hjem som 
muligt frem for at bedrive ny banebry-
dende forskning, hvis resultater i man-
ge tilfælde først ville kunne publiceres 
efter længere tid. BFI-krav til forsk-
ningsindsats udgår nemlig ikke pri-
mært fra forskningens egenlogik, men 
fra udviklingskontrakternes udvendige 
mål-styring, hvor forskerne efterhån-
den pålægges at omsætte også andre 
slags forskning (udviklingsarbejder, føl-
geforskning etc.) til BFI-publikationer. 
At forskere skal publicere resultater af 
deres arbejde, vil de færreste have no-
gen indvendinger imod, men proble-
met er, at kravene går for vidt, således 
at projekter, der ikke direkte synes BFI-
omsættelige, tendentielt forsvinder ud 
af synsfeltet. Som Wright et al. (2014) 
anfører, så vil universiteter, der kon-
kurrerer med hinanden om at score 
flest bibliometriske point, kun øge det 
ene universitets indkomst på bekost-
ning af det andet, men regeringens 
midler, som der konkurreres om, er en 
fast størrelse: Der genereres ved uni-
versiteternes interne konkurrence ikke 
flere ressourcer generelt; i stedet falder 
pointenes værdi jo mere deres antal 
stiger.10 Spørgsmålet er derfor, i hvilket 
omfang universiteternes ledelse kan/
vil reagere samlet mod de forringede 
vilkår, som udviklingskontrakterne ud-
sætter universiteternes medarbejdere 
for, når produktivitetsskruen bestan-
digt strammes.

AFDEMOKRATISERING

Universitetsloven af 2003 var resul-
tatet af en politisk aftale mellem den 
daværende VK-regering og S og KF 
om en universitetsreform. Reformen 
var forberedt allerede under den tidli-
gere SR-regering, som i et bredt forlig 
havde nedsat en Forskningskommis-
sion (2001). Denne kommission havde 
i sin betænkning peget på behovet 
for en ”styrket og dynamisk ledelse” 
inden for en ramme ”af frihed og an-
svar.” Men som Grønnegaard (2003) 
anførte, så rummede betænkningen 
hverken ”en egentlig analyse af sam-
menhængen mellem ledelsesstruktu-
ren og den præsterede forskning eller 
en kvalificeret og kritisk diskussion 
af betingelserne for eksistensen af en 
sådan sammenhæng”. Der er således 
ingen (kendt) dokumentation for, at 
de nye ledelsesformer fører til mere og 
bedre forskning. Pointen var, at poli-
tikernes mangeårige ønske om hånd i 
hanke med universiteternes ledelse og 
indflydelse på forskningens og uddan-
nelsernes samfundsmæssige omsætte-
lighed skulle indfris. Som det fremgik 
af Folketingets 1. behandling af 2003 
universitetsloven, blev der ikke angivet 
synlige grunde til ændringen af styrel-
sesforholdene i retning af den private 
sektors virksomhedsledelse; tværtimod 
kritiserede regeringsoppositionen (med 
henvisning til den såkaldte Dandy-
sag11) tanken om en ny ledelsesstruktur: 

Hanne Severinsen (V): ”Den ny le-
delsesstruktur vil med en handlekraftig 
bestyrelse være dem, der bliver ansvar-
lige for at leve op til udviklingskon-
traktens målsætninger. Bestyrelsen skal 
have eksternt flertal, som kan fungere 
som brobyggere og ambassadører over 
for det omgivende samfund.” 



54 DpT 2/2016

Til dette statement replicerede Elisa-
beth Arnold (RV): 
”Jeg spurgte før om formålet med at 
sætte et eksternt flertal i bestyrelsen, og 
hvilken påvirkning der skulle komme 
ud af det. Fru Hanne Severinsen sva-
rede, at samspillet med det omgivende 
samfund bl.a. kunne ses af det frem-
ragende samarbejde, som Syddansk 
Universitet havde med Danfoss, og det 
fremragende samarbejde, Aalborg Uni-
versitet havde med erhvervslivet. Det 
er alt sammen udmærket. Det vil vi 
gerne have, og vi vil også gerne have 
mere af det, og det kan snildt lade sig 
gøre under den nuværende universi-
tetslov. Men har fru Hanne Severinsen 
spurgt i Århus, hvordan Århus Univer-
sitet synes, at samarbejdet med Dandy 
var? Har fru Hanne Severinsen spurgt 
dem om det?” (1. behandling af uni-
versitetsloven af 2003).

Med forskningsminister Sanders (V) 
universitetslov fra 2003 blev magtfor-
holdene på universiteterne vendt om 
og blev til den hierarkiske og topsty-
rede organisation, som vi kender i dag: 
Det akademiske selvstyre med valgte 
ledere blev erstattet af universitets-
bestyrelser med et flertal af eksterne 
medlemmer, bestyrelsen ansatte rektor, 
som igen ansatte dekaner og institut-
ledere, og det tidligere konsistorium 
blev afløst af et rådgivende akademisk 
råd12. Denne seneste universitetslov 

har primært været en ledelsesreform: 
det demokratiske universitetsstyre med 
valgte ledere er afløst af ansatte ledere, 
som ikke har den legitimitet eller fag-
lige forankring, som de demokratisk 
valgte13, og som heller ikke på samme 
vis som tidligere kan/vil drages til an-
svar af deres medarbejdere, fordi de fra 
at referere til kollegiet af medarbejdere 
nu refererer til rektor, som igen refere-
rer til ministeren. Hvis styrelsesloven 
i 1970’erne ændrede universiteternes 
ledelsesfunktioner radikalt, så gjorde 
2003-loven det samme; blot med mod-
sat fortegn. Samtidig med at de skær-
pede bestemmelser vedr. ansættelse 
af universitetsledelsen er tiltaget, er 
ministerielle initiativer og indblanding 
i universiteternes selvstyre vokset, hvil-
ket har frataget dem væsentlige grader 
af selvstændighed. F.eks. medførte Ak-
krediteringsinstitutionens (ACE) opret-
telse i 2007 en stor belastning i form 
af dokumentationer, indberetning af 
nøgletal etc., som ikke nødvendigvis 
har relevans for universiteterne selv, og 
som i hvert fald har trukket lærer- og 
forskerkræfter væk fra deres kerneop-
gaver.14 

“ Hvis styrelsesloven i 1970’erne ændrede univer-
siteternes ledelsesfunktioner radikalt, så gjorde 
2003-loven det samme; blot med modsat fortegn. 
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KRAV OM UDDANNELSESSYSTEMETS 
STANDARDISERING

Det særlige ved uddannelsesområdet, 
hvis indretning ikke egentligt er et EU-
anliggende, men et nationalstatsligt, 
er, at det udsættes for overstatslige EU-
anerkendelsesbestræbelser (som ligner 
harmonisering, selv Haarder citerede 
engang EF-slagordet om den euro-
pæiske dimension i uddannelsessyste-
met: ”recognize, not harmonize”).15 
Lissabonkonventionen fra 1997 og 
Bologna-processen16 fra 1999 har re-
sulteret i krav om sammenlignelighed 
af arbejdskraftens kvalifikationer, af 
uddannelsers opbygning, af forenklede 
indholdsangivelser i uddannelsernes 
kompetencebaserede studieordninger 
samt uddannelsesopbygning baseret 
på en 3+2+3 model17 (bachelor, kandi-
dat, ph.d.). De enkelte medlemslandes 
uddannelsessystemers kvalifikationer 
skal nu kunne sammenlignes via en 
europæisk referenceramme, som ender 
som en slags overnational standard, 
hvis oprindelse fortoner sig for de an-
satte og studerende på universiteterne. 
Bologna-processen virker på en indi-
rekte måde f.eks. ved incitamenter og 
standardisering, som tilvejebringes 
via nationale rapporter, og som giver 
grundlag for konstante sammenlignin-
ger af nationalstaternes ydeevne: ”Med 
andre ord, er medlemsstaterne tilskyn-
det til at engagere sig i et konkurren-
cepræget ræs og dermed medproducere 
de strukturer og normer, der er involve-
ret i reformprocessen” (Brøgger, 2016). 
Brøgger peger på, at det er dette kon-
kurrencedygtige, mimetiske begær efter 
“bedre performance”, hvor hver enkelt 
medlemsstat søger at gøre det lige så 
godt, men helst bedre end de andre, 
der muliggør Bolognaprocessens måde 
at styre på. Stadige fremadskridende 
standardiseringer bliver den måde, 

hvorpå omfattende reformer initieres, 
samtidig med at de nationale uddan-
nelsessystemer bevarer en del af deres 
egenart. På den måde accelererer for-
andringer i vores uddannelsessystem 
bag om ryggen på os, og som Brøgger 
peger på, udsættes vi for og mærker 
styringen, men vi kan ikke gennem-
skue eller stille noget op mod den, hvis 
vi ikke kan se, hvor den kommer fra. 

Det ministerielle krav om standar-
diseringer af uddannelsernes opbyg-
ning har siden 2003 betydet, at fokus 
er forskudt fra en orientering mod det 
faglige indhold og den civilsamfunds-
mæssige relevans til ”kompetencepro-
filer, der retter sig mod forskellige job 
inden for såvel den private som den 
offentlige sektor” (VTU 2003; Sarauw 
2014). Studieordningerne er omskre-
vet til kompetencebaserede studieord-
ninger med et arbejdsmarkedsvenligt 
fokus. Når hertil kommer, at de stude-
rende på den ene side med den seneste 
SU-reform og studiefremdriftsreformen 
skal hurtigere gennem studiet, samt 
at studenterårstallet på danske uni-
versiteter på den anden side er øget 
siden 2011 med ca. 30 %, mens til-
skuddet per studerende er faldet med 
cirka 11 procent fra 2010 til 2015 fra 
i snit 78.000 til 69.200 kroner i 2015, 
(Universitetsavisen 29.9. 2015) - så 
er universiteterne, det videnskabelige 
personale og de studerende udsat for 
et krydspres: Det bliver vanskeligere at 
fastholde muligheden for fordybelse, 
når store dele af studiet skal beskrives 
i rigidt opdelte kategorier, når produk-
tive omveje forhindres, moduler forkor-
tes18 og når uddannelsesbevillingerne 
konstant beskæres, såfremt der opstår 
forsinkelser undervejs.19 Også de aktu-
elle ministerielle diskussioner om, hvil-
ke andre uddannelsesbevillinger (end 
den gældende STÅ-baserede, studen-



56 DpT 2/2016

terårsværk) der kan sættes i værk f.eks. 
ved at tildele bevillinger ud fra de stu-
derendes ansættelse i job efter studiet, 
demonstrerer, at universitetsansattes 
arbejde i stigende grads tænkes organi-
seret ud fra helt andre resultatkrav og 
principper end tidligere. 

FRA SANDHED TIL SERVICE:  
DEN MEST KONKURRENCEDYGTIGE 
ØKONOMI I VERDEN

De seneste tiårs modernisering og 
transformation af den danske velfærd-
stat og universiteterne synes at være 
den selvfølgelige måde at forstå verden 
på: der er (tilsyneladende) ikke noget 
alternativ. Men som Frøslev, Jensen & 
Emmeche (2012) peger på, så er der 
også inden for det, som de betegner 
som et ”markedsuniversitet” en blan-
ding af flere logikker, hvoraf marked-
slogikken kun er én, idet der også kan 
tales om f.eks. en logik, som den ”aka-
demiske”, hvor viden og anerkendelse 
inden for et ”relativt autonomt funge-
rende forskersamfund” udveksles lige 
som i tiden før 2003. Sådanne logikker 
findes naturligvis ikke rent; de sætter 
hinanden og kan tolkes som stadige 
kampe om, hvilke interesser universite-
tet skal tilgodese, men den beklagelige 
tendens er, at markedslogikkens domi-
nans tager til. 

”Universiteter i verdensklasse” hed 
et af Sanders mantraer, og som var en 
anden af universitetslovens fra 2003 
forudsætninger. Men som Grønnega-
ard (2006) lakonisk skriver: ”Det er 
fine ambitioner, som ingen kan have 
noget imod. Det hænger utvivlsomt 
sammen med, at ingen, heller ikke den 
politiske ophavsmand, ved, hvad det 
vil sige. Og foreløbig har ingen gjort 
sig præcise tanker om, hvordan de to 
store forandringer (universitetsloven 
2003 og fusionsbølgen i 2007, BE) vil 

virke i praksis.” Samtidig med universi-
tetslovens vedtagelse i 2003 lancerede 
Sander en handlingsplan: Nye veje mel-
lem forskning og erhverv – fra tanke til 
faktura. Forskning skulle kunne betale 
sig og kommercialiseres, hvorimod 
overvejelser over, hvilken betydning 
”nærkontakt med ikke-videnskabelige 
aktører især erhvervslivet” fik, når 
”normer fra industriforskningen” (Frø-
slev Jensen m.fl., 2012) delvis blev 
overtaget, ikke syntes påtrængende for 
ophavsfolkene.

Siden universitetsloven 2003 er 
forskning og uddannelse i stigende 
grad blevet genstand for politisk sty-
ring og økonomiske incitamenter: 
Universiteternes basismidler skulle fra 
2006 i stigende grad fordeles ud fra 
politisk fastsatte parametre og ønsker, 
f.eks. på baggrund af universiteternes 
niveau og antal af BFI-publikationer, 
tiltrækning af eksterne forskningsmid-
ler etc. De eksterne midler kan være 
offentlige eller private, danske eller 
udenlandske; det væsentlige er, at inci-
tamentsstrukturen i denne tilskyndelse-
søkonomi ser ud til at virke, f.eks. når 
universiteternes tiltrækning af eksterne 
forskningsmidler er steget med ca. 50 
% pct. siden 2007 (korrigeret for pris- 
og lønstigninger, jf. Danske universite-
ter, 2012). 

Forskningen instrumentaliseres ten-
dentielt, når krav om bestemt antal og 
kategori af årlige BFI-publikationer ud-
gør målestokken for forskningskvalitet 
og –højde. Det er ikke utænkeligt, at 
utraditionelle forskningsprojekter og –
ideer eller studier, som ikke kan påvise 
resultater og effekt og derfor ikke pub-
liceres, bliver vanskeligere at forfølge, 
såfremt der ikke på forhånd er en vis 
sikkerhed for afkast i form af BFI-point. 
Centrale forskningsområder med fokus 
på almenvellets problemstillinger, som 
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ikke har tilstrækkeligt med midler, stu-
derende eller alliancer med relevante 
private partnere, kan risikere at blive 
underkendt, nedprioriteret eller måske 
lukke - som f.eks. de småfag på KU, der 
aktuelt er lukningstruede. Ikke mindst 
når der også er meget forskellige pub-
liceringstraditioner på henholdsvis 
natur-, samfundsvidenskab og huma-
niora.

I EU er det intentionen, at forsk-
nings- og udviklingsmidlerne efter-
hånden skal nå op på 3 % af BNP, 
(hvoraf blot en 1/3 skal finansieres af 
det offentlig, ec.europa.eu). En ikke-
offentligt finansieret forskning vinder 
dermed frem. I det omfang de of-
fentlige basisbevillinger og fonde for-
mindskes, og midler til fordybelse og 
projekter må søges i andre fonde, vil 
bevillingsoptikken i højere grad styres 
af disses hensyn frem for sådanne, som 
på godt og ondt har kendetegnet den 
fri forskning.20 Også de højere uddan-
nelser synes at stå over for ændrede 
bevillingsmæssige forudsætninger; 
Serrano-Velarde (2013: 259) peger i 
den forbindelse på, at en offentlig fi-
nansiering af de højere uddannelser vil 
være utilstrækkelig i fremtiden, men 
må suppleres med såvel profit- som 
ikke-profitfokuserede privatøkonomi-
ske bidrag. 

Disse forandringer – og mange af 
de, som er nævnt i det foregående - 
må ses i lyset af, at året 2001 var det 
år, hvor Europa Kommissionen i ly-
set af Lissabon-traktaten opfordrede 
Europa til at blive ”den mest konkur-
rencedygtige og dynamiske vidensba-
serede økonomi i verden”.21 Selvom 
socialpolitikken, universitets- og uddan-
nelsesområdet egentligt var og er et 
nationalt anliggende, førte dette nye 
perspektiv til nye bestræbelser på at 
koordinere den oprindelige udeluk-

kende økonomisk dagsorden med en 
socialpolitisk ramme22, hvilket gradvist 
må føre til, at større dele af vores socia-
le liv organiseres via EU incitamenter, 
(Serrano-Velarde, 2013). Begreber som 
konkurrence og viden i citatet ovenfor 
anses for ”naturligt” forekommende 
fænomener, det blot drejer sig om at 
finde, hente frem og maksimere. Men 
de underliggende værdimæssige anta-
gelser, der ligger bag styringsparametre 
som konkurrence og viden – eller bag 
krav om BFI, kommercialisering, faktu-
ratænkning, effektivitet og tiltagende 
privatfinansiering etc. - må nødvendig-
vis tematiseres af universiteterne som 
en del af deres opgave.

FINANSLOVEN 2016

Ved indgangen til 2016 har der igen 
stået blæst om universiteterne. 2016-fi-
nanslovens vedtagelse har betydet en 
voldsom reduktion i universiteternes 
bevillinger. Fra 2016 og de næste fire år 
skal der skæres 2+2+2+2 % på uddan-
nelserne. Til disse 8 % kommer bespa-
relser på 1/3 af den pulje, som De frie 
Forskningsråd har til fordeling (fra 12 
mio. til 8 mio. kr.) samt knapt en hal-
vering af Innovationsfondens midler 
til forskning. Denne seneste besparelse 
kommer oven i den ”effektiviserings-
besparelse” på 2 %, som universite-
terne løbende er pålagt siden 2012. 
Universiteternes reaktioner på bespa-
relserne spænder fra at lukke for optag 
af studerende på lidet rentable småfag 
til reduktion af videnskabeligt og tek-
nisk-administrativt personale (især på 
Københavns Universitet), stop for ny-
ansættelser, forringelse af de ansattes 
timenormer etc. Disse besparelser flyt-
ter effektiviserings- og besparelsespres-
set på universiteterne fra politikerne til 
universitetets ledelse, som sender det 
videre til de ansatte. 
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Også universitetsadministrationen 
”effektiviseres” ved at flytte lokale 
administrationsenheder til centrale 
og (planlagt) mere specialiserede en-
heder - væk fra de lokale miljøer, der 
efterspørger deres kompetence. Og ad-
ministrationen ”bureaukratiseres” når 
stadig flere gør-det selv opgaver lægges 
ud til forskere, som nu skal indberette 
og finde rundt i de komplicerede it-
systemer (RejsUd-indberetning, finde/
printe studenteropgaver og –specialer, 
finde/inddatere i  digitale eksamen-
sindberetningssystemer, indberette 
egne aktiviteter og publikationer, 
håndtere PeopleXS ved ansættelses-
bedømmelser, besvare ledelsens krav 
om dokumentation) og som oplever 
tidsspilde og inkompetence ift. de 
systemer, de kun sjældent benytter 
(Holmberg, 2015). 

Når universiteternes bevillinger re-
duceres som ovenfor nævnt, vælger og 
pånødes universiteterne at opruste ved 
at øge andelen af de eksterne midler. 
Selv om det for nuværende ikke kan 
vides, hvad resultatet bliver heraf, er 
det spørgsmålet, hvorvidt de eksterne 
midler kommer til at understøtte en 
relevant og uafhængig forskning, eller 
om de med deres prioriteringer træk-
ker forskningsområder i bestemte ret-
ninger, som så henholdsvis åbner eller 
lukker for relevante udviklingsperspek-
tiver. 

AFSLUTNING

Denne artikels afsæt var en undren 
over, hvorfor beslutninger om foran-
dring og forringelser på og af univer-
sitet har kunnet gennemføres uden 
egentlig argumentation og faglig 
debat. Fra midt i 1970’erne og frem 
til årtusindskiftet synes forandringer 
at være pågået som små og mindre 
synlige ændringer af den politiske og 

økonomiske styring, og som der fra 
politisk side i store træk har været kon-
sensus om. Det er, som Bredsdorff skri-
ver (2009: 10), først i tilbageblikket, at 
1970/73- lovens ”argumentation ved-
rørende samfundets krav og kontrol” 
ses at slå igennem i de senere universi-
tetslove. Heller ikke Bolognaprocessens 
initiering af reformer via incitamenter 
og standardiseringer af medlemslan-
denes uddannelsessystemer synes at 
have fået megen opmærksomhed. An-
derledes forholdt det sig med universi-
tetsloven 2003, der som ledelsesreform 
med ansatte ledere, politisk fordeling 
af midler ud fra centralt fastlagte pa-
rametre etc. har været genstand for kri-
tik primært fra de universitetsansatte 
medarbejderes side, som i mange år 
havde været vant til demokratiske le-
delsesformer. Også 2016 finanslovens 
besparelseskrav på universiteterne har 
givet genlyd både i offentligheden og 
på universiteterne selv, hvor ledelser-
nes hårdhændede udmøntning har 
stået for skud. Men egentlige større og 
samlede protester mod forringelserne, 
har vi stadig tilbage at se. 

Universiteternes overordnede ”ud-
viklingsperspektiv” synes i stigende 
grad at centrere sig om det ”nødven-
dige” og ”tvingende”, som styrker den 
internationale konkurrenceevne og 
samfundsøkonomien, og hvis kurs 
fastlægges af finansministeriet, OECD, 
EU-kommissionen og Bologna-proces-
sen. De vestlige lande inspirerer også i 
stigende grad hinanden til at udvikle 
måle- og vurderingssystemer af forsk-
ningen, som anvendes som kvalitets-
tjek, til rangering af universiteterne i 
forhold til hinanden samt allokering 
af bevillinger og politisk styring – og 
dermed af hvad der anses for rigtigt og 
vigtigt (Wright, 2014). Naturligvis sæt-
ter de her omtalte reformer på univer-
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siteterne sig ikke igennem blot og bart 
”oppefra” eller ”udefra”, men tager 
form af lokale forhandlinger, konkur-
rerende dagsordner eller almindeligt 
fodslæb. Der vil kunne udfoldes en 
flerhed af andre grunde end de kom-
plekse styringsforhold til, at der ikke 
har været en større opposition mod de 
mange forringelser, og som jeg ikke 
har mulighed for at forfølge her; nogle 
vil have med konkrete omsættelser af de 
ændrede vilkår at gøre, som ikke direk-
te lader sig udlæse af politisk dikterede 
reformkrav, andre vil have at gøre med 
hvorvidt  videnskaben selv har været 
en aktør i dette spil fx i de tilfælde, 
hvor ethvert sandhedsbegreb er blevet 
relativeret, så normative kriterier for 
begrundede anderledes gestaltninger 
ikke gives. Egentlige alternative sigte-
punkter for velfærdsstatens, demokra-
tiets, forskningens og uddannelsernes 
fortsatte udvikling synes vanskeligere 
at få øje på i den politiske styring af 
vore universiteter. 

En uheldig konsekvens heraf kan ik-
ke blot være en mulig tiltagende politi-
kerlede, når interaktion mellem 
samfundsborgere og de politiske syste-
mer i stigende grad er udsat for et kon-
stant, instrumentaliserende pres fra 
internationale markedskræfter og de 
overnationale institutioner. Konse-
kvensen kan også være, at ikke bare de 
universitetsansatte, men også flertallet 
af de unge, der befinder sig på vores 
universiteter vil være overladt et uni-
versitets- og uddannelsessystem, hvor 
produktion af sådanne demokratiske 
forholdemåder vanskeliggøres; forhol-
demåder som er en forudsætning for 
vores deltagelse i et samarbejdende 
samfundsmæssigt fælleskab, og som 
Axel Honneth efterlyste i forrige num-
mer af DpT (1/2016). <<
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afgørende at udvikle etetgspuljen, der ligger bag 
3% skal komme fra offentlige midler.ker 
interessante oplysninger op for

9  I RUCs publiceringsstrategi 2015-18 er krav til 
BFI-publiceringer nu skærpet således: ”Alle 
Roskilde Universitets forskere (adjunkter, lektorer 
og professorer) bør indenfor en periode på 3 på 
hinanden følgende år have opnået mindst 3 BFI-
point i alt eller have publiceret mindst 6 BFI-
anerkendte publikationer i alt enten som 
eneforfatter eller som medforfatter.”

10  RUCs Udviklingskontrakt 2015-17 taler f.eks. 
udelukkende om en kvantitativ forøgelse af BFI-
produktivitet i, når det hedder, at RUC vil ”øge 
den samlede mængde af BFI-registreringer med 
10% i forhold til den forrige kontraktperiode”. 

11  Dandy sagen på Århus Universitet drejede sig 
om, at forskere af rektor fik påbud om ikke at 
offentliggøre deres undersøgelse ”tyggegummis 
cariesforebyggende effekt” , som var delvist 
eksternt finansieret.

12  Som på RUC var et universitetet-akademisk råd, 
mens de på andre universiteter var fakultets-
akademiske råd

13  Demokratiske valgte ledere er naturligvis ingen 
garanti for vellykket ledelse; pointen er, at deres 
kolleger kunne vælge en anden, når deres 
valgperiode udløb.

14  Dokumentationsrapporten fra Psykologi på RUC 
fyldte inkl. bilag 469 sider. Aalborg Universitets 
institutionsakkrediteringsrapport fyldte omkring et 
par tusinde sider iflg. formanden for 
akkrediteringsudvalget. Dette skyldes til dels 
begyndervanskeligheder fra alle parter, og selv 
om der også dukker interessante oplysninger op 
for universitetet, er der dog tale om et 
omfattende udredningsarbejde, som pålægges de 
universitetsansatte.

15  Nordisk Råd (1988): Den Europæiske dimension i 
nordisk samarbejde om de højere uddannelser, 
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Stockholm
16  Bolognaprocessen er en europæisk reformproces 

for videregående uddannelser, hvor målet er  
gensidig anerkendelse af uddannelser på 
baggrund af etablering af sammenlignelige 
læringsmål i de deltagende lande.

17  Når bachelor- og kandidatstrukturen sker bastant, 
som det er sket i Danmark, ender uddannelserne 
paradoksalt nok med mindre grad af fleksibilitet 
og sammenhæng.

18  På mit universitet er modulerne nu i de fleste 
tilfælde på 5 ETCS, nogle er dog på 10. Desuden 
er der sket et skift fra semesterorganisering af 
uddannelserne til en modulstrukturering. De 
studerende kan nu vælge at tage kurserne på et 
semester på henholdsvis bachelor- og 
kandidatuddannelserne i vilkårlig rækkefølge, 
hvilket er en alvorlig udfordring for progressionen. 
F.eks. kan en studerende udskifte et kursus på 
første semester på kandidatfaget med et 
valgkursus enten fra et andet fag eller fra 
semestret før specialet; især det sidste betyder, at 
der på et og samme hold kan findes studerende 
uden egentlige faglige forudsætninger sammen 
med andre med dybtgående studier. Modulisering 
af uddannelserne, (som yderligere testes i forhold 
til de forenklede og kunstigt opdelte 
kompetencemål: viden, færdigheder, 
kompetencer) slækker tidligere 
indholdsorganisering af og progression i 
uddannelserne - og teknokratiser dem tendentielt.

19  Dette må alt andet lige have social slagside i 
forhold til studerende med uddannelsesfremmed 
baggrund/professionsbachelor som startkapital på 
kandidatuddannelsen.

20  Også indfusionering i 2006 af 
Sektorforskningsinstitutionerne, (som lavede 
myndighedsbetjening/forskning på bestilling) i 
universiteterne var med til at sløre 
forskningsfriheden.

21  European Commission: http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-00-673_da.htm

22  Til det formål har Europa Kommissionen 
udarbejdet sammenlignelige uddannelsesmæssige 
standarder og retningslinjer i form af ”Open 
Method of Coordination”, som kan bruges til at 
identificere ”best practice” og udvikle 
”koordinerede eller fælles initiativer vedrørende 
spørgsmål af tværnational interesse og identificere 
områder, hvor EU-initiativer kunne styrke 
nationale foranstaltninger”, (ec.europa.eu).
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Som universitetslærere har mange af os igennem mange år oplevet 

og erfaret, hvordan vores arbejdsbetingelser og vilkår har ændret 

sig ganske markant som følge af reformer og politiske initiativer / 

styring. Siden 2001 har der næppe været nogle længerevarende 

perioder, hvor vi som ansatte ikke har været tvunget til at skulle 

forholde os til forandringer og ændringer, som indvirkede på vores arbejde (un-

dervisning, forskning, administration), eller hvor vi selv skulle bære ændrin-

gerne ud i livet / i praksis. Vi har ikke behøvet at forlade vores arbejdsplads for at 

studere moderniseringens, rationaliseringens, effektiviseringens konsekvenser, 

- vi har kunnet studere ændringer på allernærmeste hold, og vi har mærket det 

på egen krop med egne følelser.

Nogle ændringer er fremkommet som følge af legale men problematiske 

politiske beslutninger, som fx når Bologna-erklæringen/processen med dens 

ensliggørelse af universiteterne på såvel europæisk som nationalt plan skulle 

implementeres, - eller når universitetsloven i 2004 skulle bane vej for et nyt og 

mere kommercielt universitet. Andre ændringer er fremkommet som utilsigte-

de ”sideeffekter”, men afledt af de store moderniseringsbølger. Endelig er der de 

ændringer, som er fremkommet som følge af egne valg og beslutninger, som når 

vi på universitet har forsøgt at præge moderniseringer og forandringer på en 

måde, så implementeringen af de politisk beslutninger og nye love kunne blive 

så meningsfuld som mulig på det lokale plan.  

Universitetslærerens 
arbejdsvilkår  
– mellem udvikling, afvikling og indvikling.
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Tendenser og reaktioner

Hvorom alting er: flere og flere forhold ved arbejdet som universitetslærer er 

ikke længere, som det engang var (i det 20. århundrede). I den forbindelse har 

oplevelsen været (både subjektivt og intersubjektivt) at vi som lærere og for-

skere bliver mere og mere afkoblet indflydelsen på vores arbejdsbetingelser og 

arbejdslivets vilkår. Og resultatet? – at universitet i stigende grad er blevet en 

fremmedgjort og forvaltet verden.

Når vi som kollegaer taler sammen og deler vores oplevelser, tanker og følel-

ser i frustration over en udvikling, som i høj grad må anskues som en afvikling 

af det universitet, mange af os er uddannet og socialiseret på, og som er lagret 

som del af vores akademiske habitus, da spænder de subjektive udsagn fra re-

signerende bemærkninger og opgivenhed til kollektiv vrede og et latent raseri, 

der dog sjældent rettes udad mod nogen eller noget. Det som slipper ud kommer 

til udtryk via sarkasme, ironisering og andre sproglige distancerings- og mod-

standsformer. Det som siges om ændringer og forandringer refereres ofte som 

umyndiggørelse, fremmedgørelse, kynisme, instrumentel ligegyldighed o.lign.  

På det helt nære plan og i hverdagens relation til kollegaer og studerende for-

søges fortidens fornuftige handlemåder og kommunikationsformer bevaret. Men 

der indtræffer løbende ”benspænd” fra det system, vi som lærere på en gang re-

præsenterer og i stigende omfang er afkoblet indflydelse på. Sådan føles og ople-

ves det i det mindste.

Et eksempel betragtet som symptom på en tendens

Lad mig give et lille eksempel, der i denne sammenhæng blot skal ses som symp-

tom på de tendenser, der er skitseret ovenfor, men samtidig er vigtigt i sig selv. 

På det institut jeg har som min iagttagelses- og forståelseshorisont, er specia-

leskrivning og et speciale blevet til en opgave, de studerende skal skrive på 5 

måneder. Specialet er et slutpunkt i en akademisk uddannelse bygget op på et 3 

årigt bachelorforløb og et efterfølgende 2 årigt overbygningsforløb. Specialet be-

dømmes efterfølgende med en karakter på 12 skalaen, hvor det vurderes ud fra 

”et mangel-syn” (populært omtalt som ”fejlfinding”). Hvis der ikke er væsentlige 

mangler får de studerende topkarakter, - men de får ikke længere en udtalelse. 

For ikke ret mange år siden var specialet det akademiske håndværks svende-

stykke i et studieforløb, der var normeret til 6 år. Det blev bedømt bestået / ikke 
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bestået – fulgt op med en akademisk udtalelse med vægt på ”akademisk kritik”, 

dvs. med mulighed for at fremdrage specialets forskellige kvaliteter og originalitet. 

De omtalte forandringer og ændringer kan, set udefra, synes små. Men oplevet 

indefra, er de markante og store: Dels er den samlede studietid blevet forkortet, 

dels er tiden afsat til at skrive speciale blevet forkortet, dels er bedømmelseskri-

terierne gået fra en kvalitativ udtalelse til et kvantitativt tal, der legitimerer den 

dominerende og herskende tankegang: at ”alt” kan og skal måles. Den anerken-

delse man som studerende tidligere kunne føle, når man sammen med specia-

lets vurdering fik en personlig udtalelse på 1-2 sider, er nu afviklet til fordel for 

et upersonligt tal.  

Tendenser og ændrede vilkår

Hvis man som universitetslærer er så gammel, at man både har oplevet tiden 

før 2000 og tiden efter med de omtalte ændringer i arbejdsbetingelser og vil-

kår - herunder også forandringerne i betingelserne for at skrive speciale, er det 

vanskeligt ikke uvilkårligt at anskue forandringerne i det tidligere omtalte ud-

viklings/afviklingsperspektiv. I dette perspektiv er alt nyt er ikke godt, ligesom at 

alt godt ikke nødvendigvis er nyt. Men den slags tale er der tilsyneladende ikke 

megen resonansbund for andre steder end på ”gulvet” i universitetssystemet. 

For set fra denne horisont opleves afstanden mellem ledelse og medarbejdere 

at være vokset, og ledelseslaget og medarbejderlaget synes i stigende omfang at 

have selvstændiggjort sig i forskellige ”verdner”.   

Det er vanskeligt ikke at betragte de omtalte processer i et perspektiv, hvor 

den skitserede udvikling primært er båret af ideer og logikker baseret på økono-

misk effektivt og administrativ målrationalitet, mens dét som er under afvikling 

er de værdier, som hidtil var universitetets bærende ide og grundlag: forsk-

ningsfrihed, undervisningsfrihed, demokratisk selvbestemmelse og autonomi 

blandt de ansatte og studerende. 

I dag høres ordet tvang stadig oftere: De studerende tvangstilmeldes eksa-

men, vi er tvunget til at lave undervisning i moduler efter bestemte skabeloner, 

hvor ects point er en afgørende rammesættende faktor som stofindhold må un-

derlægges, osv. Hvad vi er frie til synes fortløbende indsnævret og minimeret. Og 

i samme takt som dette opleves da minimeres ens lyst og engagement. Vi tvinges 

til at afvikle hidtidige praksisser og procedurer, - uafhængigt af vores vurdering.    
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På det nære og hverdagsmæssige plan oplever jeg som universitetslærer, at spe-

cialeprocessen gennem årene er blevet devalueret, nedskrevet og nivelleret til 

en opgave på linje med andre opgaver. Det ytrer sig bl.a. ved, at der (i effektivite-

tens navn) ikke længere skal skrives en akademisk udtalelse. Dermed har man 

afviklet den skriftlige anerkendelse, som både reelt og symbolsk kunne bekræfte 

kandidaten ihærdighed og arbejde med stoffet. Nu afsluttes vurderingen med et 

tal, et talmål, der gør alle kandidater sammenlignelige, men samtidig udvisker 

alle særegne kvaliteter og det egentlig identiske ved et speciale (genstandsfelt, 

problemstilling, tilgang og metode, anvendelse af begreber og teorier, osv.). Det 

er svært ikke at betragte dette som en markant ensliggørelse.  

Det er på den baggrund, at det er vanskeligt at anskue de forandrede ar-

bejdsvilkår, ved brug af ordet udvikling uden at koble det sammen med ordet 

afvikling. I hverdagssproget fremstår ordet udvikling naturaliserende og quasi-

neutralt. ‘Udvikling’ (konnoterer fremskridt, progression, forbedring ligesom 

ordet bidrager til at naturalisere at alt dette er uafvendeligt). Men har man fulgt 

forandringsprocesserne over mange år, synes ‘udvikling’ ganske sammenvæ-

vet med ‘afvikling’ af centrale forhold og kendetegn, der engang var basale ken-

detegn ved arbejdet som universitetslærer på et universitet, hvor rummet for 

frihed var defineret og anskuet helt anderledes end nu. Dette betyder videre, at 

man kan opleve, at blive ‘indviklet’ i uddannelsesforhold, der bliver mere og me-

re vanskelige at legitimere og forsvare med pædagogiske og faglige argumenter. 

Et eksempel mere

Et godt eksempel er følgerne af Bologna-processen: 

Implementeringen af Bologna-erklæringen, handlede om at udvikle universite-

tet og universitetsuddannelser så de blev sammenlignelige både nationalt og in-

ternationalt. Dette skete gennem: 

              

•  udvikling af én gradsstruktur, der omfatter 3 niveauer  

 (bachelor, kandidat, ph.d.) 

•  udvikling af ét meritsystem baseret på ECTS,  

 der fremmer studenter mobiliteten 

•  fjernelse af mobilitetshindringer for såvel studerende som lærere 

•  samarbejde om udvikling af kvalitetssikring 

•  styrkelse af den europæiske dimension i uddannelserne
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Den ensliggørelse og standardisering af universitetsuddannelser, som udsprin-

ger heraf, har på den ene side medført at de enkelte universiteters særpræg er 

blevet reduceret, og på den anden side banet vej for at universiteter og andre ud-

dannelsesinstitutioner i dag er integreret i et stort og udefra set sammenligne-

ligt uddannelsessystem, hvor alle kan konkurrere alle, og hvor det er blevet 

muligt at måle og sammenligne det meste, lige fra de studerendes gennemførel-

sestider til hvilke uddannelser, der er ”mest produktive”. Universiteterne kan nu 

konkurrere på mere ensartede og lige markedsvilkår. Og kampen om ”kunder-

ne” er stor. Samtidig synes universitetets autonomi og selvbestemmelse, som 

universiteterne gennem en århundrede år lang historie har kæmpet for og op-

bygget, at være blevet afviklet.  <<  

 

Lektor Universitet

”Et velfungerende universitet er derfor et, som er 

ubehageligt for systemet, som er ubarmhjertigt i sin 

kritik, som af sin yderste evne gør, hvad det kan for at 

sætte statsmagten og det bestående system i pinlige 

og vanskelige situationer, gerne inden for overrasken-

de områder og med uventede metoder…” 

Ritt Bjerregaard i kronikken Modstand garanteres, 
Aarhus Stiftstidende 12.9. 1978,

 skrevet i anledning af AU’s 50 års jubilæum.
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>>>

Fremdriftsreformen har nu været en realitet i mere end halvandet år. I artiklen peger vi på, 

hvordan reformen indgår i forskellige - tilsigtede og utilsigtede - alliancer med den målstyre-

de studieordning og lokale visioner på uddannelserne, hvor en ny didaktisk styring udråbes 

som meningsbærende for undervisere og studerendes daglige praksis. Gennem analyser af 

nye og tidligere studieordninger på forskellige uddannelser peger vi på, hvordan fremdriftsre-

formen blot sætter turbo på en allerede igangværende udvikling. Vi viser, hvordan den mål-

styring, som blev introduceret i studieordningerne via den danske fortolkning af den europæ-

iske Bolognaproces (2003), lægger op til, at studerende og undervisere tilrettelægger tid og 

didaktik med entydigt fokus på den afsluttende eksamensperformance. Og vi viser, hvordan 

det forstærkede tidspres, som følger med fremdriftsreformen, flere steder ledsages af en ny di-

daktik – en ’soppedidaktik’ – hvor studerende sjældent kommer på dybt vand og får mulig-

hed for at arbejde selvstændigt uden prædefinerede mål og i længere forløb. Afsluttende rej-

ser vi på den baggrund et kritisk spørgsmål om, hvilken type vidensarbejder, alliancen mel-

lem den målstyrede studieordning og fremdriftsreformen kan producere. 

Hanne Leth Andersen og Laura Louise Sarauw 
MÅLSTYRING OG 
FREMDRIFT:  
SOPPEDIDAKTIK OG FREMTIDENS 
VIDENSARBEJDER 
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DDet er jo blevet kutyme for alle mulige un-
dervisere at tage studieordningen for dens 
ordlyd, så man første undervisningsgang 
tager og gennemgår studieordningen i 
punkter. Og dét kan man nogle gange 
blive enormt træt af, når man opdager, 
at dét gør man også selv. Men på en el-
ler anden måde så har det jo faktisk en 
ret god effekt, fordi de studerende ligesom 
får et forhold til den her studieordning og 
forstår, at man jo har tilrettelagt undervis-
ningen sådan, så det passer. (…) Jeg så, 
at hos nogle af de helt unge undervisere, 
der var de studerende simpelthen så glade 
for, at de hele tiden havde ekspliciteret 
de faglige mål og sagt, hvor langt de var 
nået og hallo - godt gået!

(Studieleder, humanistisk uddannelse, forår 2015) 

Fremdriftsreformen er blandt andet 
blevet kritiseret for at medvirke til at 
udbrede en instrumentel og overfla-
disk læringsstrategi blandt studerende 
(Ulriksen 2014, Andersen 2015). I ar-
tiklen argumenterer vi imidlertid for, 
at reformen blot sætter turbo på en 
udvikling i den retning, som blev in-
troduceret allerede ved overgangen til 
den målstyrede studieordning i 2003. 
Vores udgangspunkt er således på linje 
med studielederens synspunkt i citatet: 
Studieordningen er en betydningsfuld 
aktør, der kan udfordre og forandre lo-
kale praksisser og orienteringsmønstre 
– og dermed også de idealer, som un-
dervisere og studerende knytter til dét 
at praktisere vidensarbejde.1 

Med udgangspunkt i en sammen-
ligning af tidligere og nye studie-
ordninger ved en række forskellige 
bacheloruddannelser rejser vi spørgs-
målet om, hvordan de seneste 10-15 
års studiereformer, og herunder også 
fremdriftsreformen, er blevet fortolket 
og oversat til handlingsanvisende para-

graffer i konkrete studieordninger. Og 
vi viser i den forbindelse, hvordan de 
analyserede studieordninger allerede 
10-15 år før fremdriftsreformen har 
været domineret af et segmenteret og 
eksamensorienteret videnssyn med der-
til hørende ideer om, hvilken under-
visning, læring og viden, der defineres 
som ”godt gået”! 

ARTIKLENS AKTØRER OG ALLIANCER 

Artiklens analyser og analysepointer 
er udviklet med inspiration fra aktør-
netværksteorien (herefter ANT). En 
hovedpointe i ANT er, at politiske re-
former – som i dette tilfælde fremdrifts-
reformen – må begribes og analyseres 
som et grundlæggende ustabilt terræn, 
der ikke umiddelbart kan afgrænses 
fra et heterogent netværk af aktører, 
diskurser, praksisser og materialiteter – 
heriblandt også studieordninger – som 
sammen og hver for sig danner grund-
lag for underviseres og studerendes 
handlerum (fx Latour og Woolgar 1979, 
Latour 2005, Law and Singleton 2013). 

Frem for at se fremdriftsreformen 
som en suveræn og egenrådig aktør 
med nogle specifikke (kausale) konse-
kvenser for undervisere og studerende 
tager vi altså udgangspunkt i en un-
dersøgende tilgang til de alliancer2, der 
potentielt kan opstå mellem den mål-
styrede studieordning (2003), det øgede 
tidspres, der følger med fremdriftsrefor-
men (2014) og de lokale studieledere, 
der udmønter egne tolkninger heraf. 
I artiklen analyserer vi således frem-
driftsreformen, den målstyrede stu-
dieordning og udvalgte studielederes 
fortolkninger af de to førnævnte som 
aktører3 i et samtidigt, overlappende og 
komplekst samspil, der omkranser og 
understøtter undervisere og studeren-
des tilgang til viden, vidensarbejde og 
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videnstilegnelse som en styret proces 
(didaktik).  

Det er en vigtig pointe i ANT, at 
man ikke a priori kan antage et be-
stemt hierarki, magtforhold eller 
kausal relation mellem aktørerne i et 
givent netværk. Det betyder også, at 
alle aktører som udgangspunkt forstås 
som isomorfe eller sidestillede. Det be-
tyder imidlertid ikke, at vi i en ANT-in-
spireret analyse benægter forekomsten 
af magthierarkier. Men de forstås ude-
lukkende som midlertidige stabiliserin-
ger, som blandt andet kommer i stand 
ved at aktørerne indgår alliancer med 
andre humane og non-humane aktø-
rer (Callon & Latour 1981: 280, Latour 
2005: 89). For at en aktør kan føre sin 
agenda igennem, bliver det således vig-
tigt at indrullere andre stærke aktører 
– venner såvel som tidligere fjender – i 
sin sag. 

Frem for at se fremdriftsreformen 
som en lineær og uimodsagt imple-
mentering fra paragraf til praksis viser 
vi i vores analyse, hvordan der opstår 
en alliance mellem den målstyrede stu-
dieordning og fremdriftsreformen, som 
studielederne mener, vil føre til lavere 
kvalitet og læringsudbytte. Men som 
modsvar hertil forsøger studielederne 
imidlertid at etablere deres egen allian-
ce med den målstyrede studieordning, 
hvis styringspotentiale de ønsker at 
udnytte til en ny og mere finmasket di-
daktisering. En didaktisering, som efter 
deres opfattelse netop kan modvirke 
det læringstab, som de mener ellers vil 
følge med fremdriftsreformen. 

Det viser vi for det første ved - med 
eksempel i de seneste studieordnin-
ger på i alt 11 forskellige bachelor-
uddannelser, fordelt på forskellige 
fagområder på de otte universiteter i 
Danmark – at fremanalysere nogle af 
de overordnede ændringer, som har 

sat sig igennem op til – og efter – frem-
driftsreformen. For det andet ved en 
kvalitativ nærlæsning af nye og ældre 
studieordninger ved to af de 11 ud-
dannelser, hvor vi ser på, hvordan stu-
dieordningen gennem fastsættelse af 
bestemte læringsmål, eksamens- og ar-
bejdsformer – i hvert fald på papiret – 
er medvirkende til at fremme bestemte 
normer og idealer blandt undervisere 
og studerende. For det tredje inddrager 
vi endelig også interview med studiele-
derne på de to uddannelser. Vi interes-
serer os i den forbindelse for, hvordan 
studielederne italesætter og fortolker 
fremdriftsreformen og studieordninger-
ne på måder, som overskrider og trans-
formerer de formelle rammer og mål. 
Interviewene er foretaget af Sarauw i 
foråret 2015. 

FREMDRIFTSREFORMEN SOM AKTØR 

De største problemer, vi ser i forhold til 
fremdriftsreformen, er, at de studerende 
får dårligere tid til at modnes som per-
soner. I gamle dage har de ligesom selv 
kunne finde ud af det stille og roligt. Det 
er rigtig nok, at det har betydet, at du er 
indskrevet i længere tid. Men (…) det har 
jo været selvfinansieret og de har udfyldt 
en masse roller, hvor de har modnedes, og 
der er ikke nogen tvivl om, at de har været 
dygtige. Altså, det er jo dét, man bliver 
dygtig af. Så uddannelseskvaliteten falder. 
Dét er der simpelthen ikke tvivl om.

(Studieleder, naturvidenskab, forår 2015).

Fremdriftsreformen har været gæl-
dende for alle nye studerende siden 
efteråret 2014 og for alle andre siden 
foråret 2015. Det politiske mål med re-
formen er en gennemsnitlig reduktion 
i de studerendes studietid med i alt 4,3 
måneder inden 2020, hvilket selvsagt 
betyder, at et stort antal studerende 
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skal hurtigere gennem deres uddannel-
se. Lykkes det ikke, skæres der markant 
i uddannelsesbevillingerne. For den en-
kelte studerende giver reformen risiko 
for ophobning af ikke-beståede eksa-
mener, der kan ende med frafald eller 
tvangsudskrivning, ligesom det kan få 
betydning for SU’en (FIVU 2013).4 Som 
aktør forekommer fremdriftsreformen 
altså umiddelbart at give de ansvar-
lige ledelser såvel som undervisere og 
studerende incitament til først og frem-
mest at fokusere på, at samtlige eksa-
miner fremover bestås til tiden, hvilket 
af studielederen oven for kritiseres for 
at føre til faldende uddannelseskvali-
tet. Vi har derfor fundet det interessant 
at se nærmere på, hvordan det spiller 
sammen med de allerede eksisterende 
praksisser på uddannelserne, her givet 
ved den målstyrede studieordning, som 
blev introduceret som standard på alle 
uddannelser efter universitetsreformer-
ne i 2003 (VTU 2003, Sarauw 2011). 

DEN MÅLSTYREDE  
STUDIEORDNING SOM AKTØR 

I det gamle system kunne man gå til en 
eller anden undervisning og så gik man til 
eksamen, og så skulle man i løbet af sin 
studietid have så og så mange eksamener 
af den ene og den anden slags. Men nu er 
det jo vigtig, at der er et 1:1-forhold. Man 
kan ikke have undervisning, som man kan 
gå til flere forskellige eksamener i, og man 
kan heller ikke have flere forskellige un-
dervisninger, som leder til den samme ek-
samen. Man er simpelthen nødt til at have 
det 1:1. For ellers kan de administrative 
systemer ikke klare det (…) Jeg er sikker 
på, at det næste vi kommer i gang med, 
er, at lave meget strukturerede forløb, så 
folk ikke skal vælge så meget.

(Studieleder, humaniora, forår 2015) 

Ifølge den aktuelle lovgivning skal 
studieordningen beskrive de overord-
nede rammer for uddannelsen, uddan-
nelsens opbygning, kompetenceprofil, 
fagbeskrivelser og uddannelsesspeci-
fikke regler. Den 1:1-orienterede for-
ståelse af sammenhængen mellem 
undervisning og eksamen, som stu-
dielederen beskriver i citatet, kan ses i 
relation til indførelsen af den målsty-
rede studieordning i 2003 (VTU). Den 
målstyrede studieordning er knyttet til 
en nyere international styringstendens, 
der fokuserer særligt på de studerendes 
læringsudbytte. Frem for at beskrive 
uddannelserne i form af et bestemt 
pensum eller indhold (input), som det 
ofte var tilfældet før 2003, skal ud-
dannelserne nu beskrives i form af et 
bestemt læringsudbytte (learning out-
come) med en mere eller mindre kon-
kret anvendelse hos den studerende. 
Et læringsudbytte, der med Danmarks 
deltagelse i den europæiske Bologna-
proces (1999) desuden blev knyttet til 
internationale taksonomier eller gene-
riske læringsmål, som sætter rammer-
ne for, hvad en studerende på tværs af 
fagområder og landegrænser forventes 
at kunne på henholdsvis bachelor- og 
kandidatniveau. 

På samme måde som vi oven for 
betonende fremdriftsreformens ak-
tørstatus som knyttet til incitamenter 
og initiativer, der skal få studerende 
til at bestå til tiden, kan man således 
argumentere for den målstyrede stu-
dieordnings aktørstatus som knyttet til 
incitamenter, der skal sikre et ensartet 
og anvendelsesorienteret læringsudbyt-
te blandt studerende på tværs af natio-
nale, regionale og lokale forskelle. 

Som udfoldet i vores tidligere forsk-
ningsarbejder (Andersen 2010, An-
dersen og Bager 2012, Sarauw 2011, 
Nielsen og Sarauw 2012) har den 
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målstyrede studieordnings aktørstatus 
hidtil også været knyttet til et eksa-
mensorienteret syn på viden og læring, 
hvilket for det første viser sig ved, at de 
indeholdte læringsmål udelukkende 
handler om, hvad den studerende skal 
kunne ved afslutningen af et modul. 
For det andet viser det sig ved, at læ-
ringsmålene skal beskrives fordelt på 
kategorierne viden/forståelse, færdig-
heder og kompetencer, hvilket kan ses 
som en detailstyring med mindre fri-
hed for undervisere og studerende til 
selv at planlægge til hvad og hvordan, 
de vil udvikle deres faglighed. 

ARTIKLENS FORFATTERE 
SOM AKTØRER 

En grundpointe i ANT er som nævnt, 
at den videnskabelige undersøgelses-
genstand ikke foreligger som naturlig 
afgrænset enhed forud for undersøgel-
sen. Ifølge ANT skal den viden, som 
vi her i artiklen producerer om den 
målstyrede studieordning og frem-
driftsreformen forstås som produkt af 
et komplekst samspil mellem os som 
forskere, vores teorier og afgræsnin-
ger blandt et i princippet uafgrænset 
netværk af andre aktører. Inden vi 
går videre, vil vi derfor gerne uddybe 
grundlaget for de valgte empiriske ek-
sempler og analysekriterier. 

For at skabe blik for den målstyrede 
studieordnings reelle aktørpotentialer 
i relation til fremdriftsreformen har 
vi analyseret udviklingen gennem de 
seneste studieordninger på i alt for-
skellige 11 bacheloruddannelser, for-
delt på de otte universiteter og de tre 
hovedområder: samfundsvidenskab, 
humaniora og naturvidenskab. De 
analyserede studieordninger er udfor-
met efter kravet om målstyring (2003), 
hvorefter de fleste uddannelser typisk 
har udformet mellem to og fire nye 

ordninger. Grundlaget her er dog ude-
lukkende de to yderste studieordninger, 
dvs. den ældste og den nyeste fra pe-
rioden 2003-2016. I udvælgelsen har vi 
dels kigget efter en jævn fordeling efter 
universitet og universitetsstørrelse, dels 
efter en overordnet repræsentativitet i 
forhold til hovedområderne. Udvalget 
er langt fra dækkende for den mang-
foldighed af uddannelser, som findes 
på de danske universiteter, men det 
er dannet, så det præsenterer en bred 
vifte. Da der ikke tidligere er foretaget 
analyser af denne art, har analyserne 
samtidig interesse som et første skridt 
i retning af et egentligt overblik over 
styrkeforholdene mellem den målsty-
rede studieordning og fremdriftsrefor-
mens aktørpotentialer, sådan som de 
aktuelt sætter sig igennem på studie-
ordningsniveau. 

Med afsæt i vores tidligere forskning 
(op. cit.) havde vi en forventning om 
at se en intensivering af nogle af de 
styringsmekanismer, som blev indført 
med den målstyrede studieordning i 
2003. Konkret forventede vi at se en 
forstærket målstyring i form af flere 
små studieelementer/moduler med 
hver deres eksplicitte eksamensmål, 
ledsaget af en mindre grad af valgfri-
hed samt en mere stringent kronologi 
for i hvilken rækkefølge de enkelte mo-
duler skal bestås. Et forhold, som hæn-
ger sammen med, at studerende efter 
reformen har skullet kunne tilmeldes 
eksamen automatisk, og det kræver 
klarhed over hvilken eksamen de skal 
tilmeldes. Ud fra vores kendskab til 
fremdriftsreformens mål om at få flere 
studerende igennem havde vi samtidig 
en formodning om, at der ville vise sig 
at være indført flere små eksaminer i 
stedet for få store, og at flere eksaminer 
ville blive bedømt som bestået-ikke-
bestået i stedet for med karakterer, da 
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det siges at give et mindre pres på de 
studerende, og oftere vælges, når der 
anvendes intern censur. Det sidste kun-
ne også tænkes at være et økonomisk 
betinget valg. Endelig havde vi en for-
modning om, at ledelserne ville have 
en mere synlig styringsinteresse pga. 
af den overordnede økonomiske risiko, 
som understøtter reformens aktørstatus, 
hvilket fx ville kunne vise sig i flere cen-
tralt definerede rammer og/eller skabe-
loner for studienævnenes arbejde. 

Analyserne af studieordningerne 
viser en vis varians blandt de 11 ud-
dannelser i forhold til, hvordan den se-
neste studieordningsrevision er tacklet. 
Hvad angår spørgsmålet om valgfrihed 
mellem de enkelte studieelementer, 
har tre af de 11 skåret ned på denne, 
syv har bibeholdt status quo, mens 
kun en har givet de studerende større 
mulighed for selv at vælge. Seks af de 
analyserede uddannelser har fået en 
mere fast defineret rækkefølge mellem 
de enkelte moduler, mens fire opererer 
med en uændret progression, og en har 
gjort den løsere. Som en yderligere ten-
dens har i alt fem uddannelser valgt at 
udbyde flere små moduler eller studie-
elementer med få ECTS, frem for flere 
store moduler, hvilket umiddelbart 
lægger op til en mere detailorienteret 
styring af undervisere og studerendes 
aktivitet. Det skyldes bl.a., at de kor-
tere moduler hver især er knyttet til 
en række prædefinerede læringsmål, 
som nu får hver deres selvstændige 
udprøvning. Det omvendte er kun til-
fældet hos en af de 11 uddannelser, 
mens de resterende fire er uændrede. 
Ift. eksamen ser vi, at fem ud af 11 har 
indført flere eksaminer med intern cen-
sur, mens de resterende er uændrede. 
Delvist mod forventning, er tendensen 
samtidigt, at flere eksaminer karakter-
bedømmes, hvilket formentlig skyldes 

et sammenfald med det øgede antal 
små studieelementer med tilhørende 
eksamen. For ifølge lovgivningen skal 
to tredjedele af alle eksamener nemlig 
bedømmes med karakter. 

I forhold til formodningen om en 
intensiveret centralstyring på et over-
ordnet institutionsniveau, ser vi ende-
lig også, at samtlige studieordninger 
på nær én er udformet med henvisning 
til en overordnet rammestudieordning 
på enten universitets- eller fakultets-
niveau. Et forhold, som skal ses i sam-
menhæng med, at der i de analyserede 
studieordninger ses en gennemsnitlig 
volumenforøgelse fra 17, 6 til 24 nor-
malsider, hvilket peger på en generel 
stigning i antallet af beskrevne normer 
og regler.5 Hvad dét specifikt betyder i 
studielederenes fortolkning, analyserer 
vi i det følgende. 

LOKALE AKTØRER OG  
OVERSÆTTELSER 

Skabelonen gør det sådan set meget 
nemt. For rigtig mange af tingene er jo 
standardformuleringer. Man skal sådan 
set bare skrive ind, at det er studienæv-
net for NN institut, så genererer skabe-
lonen selv alle de dér ting. Og det bliver 
jo mere og mere nu, fordi nu skal vi have 
de dér strukturerede forløb, hvor folk skal 
tvangstilmeldes.

(Studieleder, humaniora, forår 2015)

Analysen af studieordningerne giver 
et overordnet overblik over tendenser, 
der kan gøres til genstand for en mere 
kvantitativ sammenligning. For at ud-
bygge disse kvalitativt i en konkret ud-
dannelsessammenhæng har vi valgt at 
gå i dybden med et par analyser, som 
vi supplerer med et særligt fokus på, 
hvordan de respektive studieledere ita-
lesætter og fortolker fremdriftsreformen 
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og studieordningerne på måder, som 
overskrider og transformerer de formel-
le rammer og mål. 

Vi befinder os i den resterende del 
af artiklen på en humanistisk og en 
naturvidenskabelig uddannelse. De to 
uddannelser er placeret på samme uni-
versitet og følger samme overordnede 
rammestudieordning. En ordning, som 
det pågældende universitet har indført 
i 2014 med den eksplicitte hensigt at 
understøtte studienævnenes arbejde 
med at implementere fremdriftsre-
formen. Begge uddannelser bygger 
desuden på en fakultetsbaseret studie-
ordningsskabelon, hvilket bevirker, at 
alle studieordninger på det pågælden-
de fakultet har samme opbygning og 
samme overordnede kategorier.

I stil med studielederens beskrivelse 
i citatet oven for, består en studie-
ordningsskabelon typisk af en slags 
udfyldningsformular med en bestemt 
struktur og med en række fortrykte 
felter til udfyldelse af de lokale studie-
nævn. Ifølge studielederen resulterer 
de nævnte skabeloner i et relativt be-
skedent råderum til de enkelte studie-
nævn, fordi de efter hendes opfattelse 
selv generer ”alle de dér ting” (op. 
cit). Hun fremhæver i den forbindelse, 
hvordan den tvungne eksamenstil-
melding – i lighed med de generelle 
tendenser i vores analyse af studieord-
ningerne – har medført intensiverede 
krav om strukturerede forløb, hvilket 
ligeledes reflekteres i skabelonen. 
Set i et ANT-perspektiv italesætter stu-
dielederen således en alliance mel-
lem fremdriftsreformen og den øgede 
detailstyring, som hun mener foregår 
via de fakultetsbaserede skabeloner. 
En alliance, der i henhold til hendes 
beskrivelse på flere måder ser ud til 
samtidig at forstærke den målstyrede 
studieordnings aktørstatus som knyttet 

til incitamenter, der skal sikre et ens-
artet og anvendelsesorienteret lærings-
udbytte blandt studerende på tværs af 
nationale, regionale og lokale forhold. 
Man kan således umiddelbart tale 
om, at de formelle rammer i stigende 
grad – og på et detaljeret retorisk plan 
– bliver styrende for studienævnenes 
arbejde. Som vi skal se i det følgende, 
benytter studielederne imidlertid sam-
tidig den efter deres opfattelse uheldige 
alliance mellem fremdriftsreformen 
og målstyringen til at argumentere for 
en ny didaktisering af uddannelserne, 
som tjener et lokalt defineret mål om 
at sikre uddannelseskvaliteten og de 
studerendes læring. Men de gør det 
paradoksalt nok netop ved brug af de 
detailorienterede styringspotentialer, 
der allerede ligger i den målstyrede stu-
dieordning. 

FRA ALT-ELLER-INTET-PÆDAGOGIK 
TIL MÅLSTYRET SOPPE-DIDAKTIK? 

Grunden til, at vi har valgt de større mo-
duler er, at blokstrukturen gav studerende 
en tilstand af permanent stress, og vo-
res analyse siger, at det måske ikke er så 
smart at gøre lige fra det første år, hvis 
man vil have de studerende igennem. Med 
de længere forløb kan man nemmere ud-
jævne, at indsatsen måske ikke er lige stor 
hele tiden (…) I stedet for en afsluttende 
eksamen kører vi med, at man skal have 
godkendt et antal opgaver undervejs. Det 
er altså et lidt mindre ’alt-eller-intet’ som 
en afsluttende eksamen kan være. Og det 
er uden karakterer..

(Studieleder, naturvidenskab, forår 2015) 

Ifølge analysen af studieordningerne 
har fem af de 11 uddannelser valgt at 
udbyde uddannelsen i flere, små mo-
duler af færre ECTS frem for få store. 
To har derimod valgt at indføre flere 
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større moduler. På den naturvidenska-
belige uddannelse har man valgt en 
model med flere større moduler. Som 
studielederen giver udtryk for i citatet, 
skal det ses som et lokalt initiativ for 
at øge undervisere og studerendes lø-
bende aktivitet gennem flere mindre 
afleveringer eller eksaminer i stedet for 
en stor afsluttende eksamen.

Ifølge studielederen er den be-
skrevne praksis direkte begrundet i et 
ønske om at få ”studerende igennem” 
og er dermed allierede med fremdrifts-
reformens ambition om reducerede 
studietider. Men som det ses, henter 
studielederen sine argumenter fra et 
pædagogisk-didaktisk begrebsunivers, 
hvor det dels handler om at fjerne år-
sager til stress og pres som fx karak-
terer og det ”alt-eller-intet”, der kan 
være ved én afsluttende eksamen, dels 
om at give studerende mulighed for at 
tilegne sig stoffet gennem brug af for-
skellige faglige praksisformer. Ud fra et 
ANT-perspektiv kan man således sige, 
at han indgår en alliance med frem-
driftsreformen, men hvor reformen 
”oversættes” via den målstyrede studie-
ordning og bruges som anledning til at 
fremme nogle ganske andre, didaktiske 
og lokalt definerede mål. 

ALLIANCEN: FREMDRIFT, MÅL-
STYRING OG SOPPEDIKDAKTISERING 

På de to uddannelser, vi har dybdeana-
lyseret, blev vi desuden opmærksomme 
på en kraftig forøgelse i antallet af læ-
ringsmål for den samlede uddannelse 
såvel som for de enkelte moduler i de 
nye studieordninger. Læringsmål, som 
ikke alene kan tilskrives den føromtal-
te alliance mellem fremdriftsreformen, 
den målstyrede studieordning og de 
fakultetsbaserede skabeloner. Jf. studie-
lederenes ambitioner  om fx løbende 
opgaveaflevering kan det derimod 

formodes at være mål, som studie-
nævn og studieledere selv har angivet 
med henblik på at sikre og tydeliggøre 
lokalt defineret fagligt indhold og vi-
sioner som modsvar til den standardi-
sering eller eksamensorientering, som 
de to studieledere ser følge med frem-
driftsreformen. 

Vi ser altså her et modsvar, som ta-
ger udgangspunkt i den målstyrede 
studieordnings måde at organisere 
studerende og underviseres prioriteter 
og valg. Den løbende udprøvning, som 
den ene studieleder argumenterer for, 
kan samtidig – og måske af samme 
grund – resultere i en kultur, hvor kun 
meget lidt overlades til studerende og 
underviseres eget initiativ eller frie 
udfoldelse. Man kan således argu-
mentere for, at de lokale tiltag til at 
bekæmpe fremdriftsreformen bidrager 
til mere styring: De lokalt definerede 
læringsmål og den didaktisering (lø-
bende afleveringer o. lign.), der, ifølge 
studielederne, er formuleret med den 
hensigt at sikre den faglige kvalitet og 
læring på trods af fremdriftsreformen, 
bidrager til at reducere underviseres 
og studerendes mulighed for ikke-mål-
styrede aktiviteter. I den lokale over-
sættelse kan de øgede fremdriftskrav 
derfor medføre mindre handlerum til 
underviseren og en ny ”soppedidakti-
sering”, hvor studerende i mindre grad 
kommer ”på dybt vand” og kommer til 
selvstændigt at prøve kræfter med det 
faglige arbejde og problemløsning. 

PÅ DYBT VAND –  
SAMMENFATTENDE BETRAGTNINGER 

Jeg synes, at de skal ud på dybt vand. 
Men det behøver jo ikke at være i forhold 
til et helt kursus. Vi vil hellere vælge de 
steder, hvor de skal være på dybt vand. 
Det kan være noget med ”hvad fanden 
gør jeg i en interviewsituation?” Altså, jeg 
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tror, at vi holder meget af at sætte dem 
i situationer, hvor der er masser af selv-
stændigt arbejde. Men egentlig er selve 
dét at definere de dér øvelser jo en måde 
at gøre dem uselvstændige på – og så al-
ligevel ikke, fordi de bliver nødt til også at 
udfylde rammen selvstændigt.

(Studieleder, humaniora, foråret 2015)

Studiefremdriftsreformen har nu været 
en realitet i mere end halvandet år. 
Med denne artikel har vi villet hen-
lede opmærksomheden på, hvordan 
en analyse af de mulige konsekvenser 
skal søges i de større – og i høj grad og-
så lokalt bestemte - uddannelsesmæs-
sige sammenhænge, som den skriver 
sig ind i.

Vores analyse af studieordningerne 
tegner perioden fra indførelsen af den 
målstyrede uddannelse (2003) og til 
studiefremdriftsreformen (2013) som 
præget af tiltagende styring: Studieord-
ningerne blev allerede et årti før frem-
driftsreformen lineært orienterede mod 

prædefinerende kompetencemål, og vi 
ser over tid en strømlining på følgende 
måder: Dels i kraft af de standardisere-
de taksonomier og generiske kategorier 
(viden, færdigheder og kompetencer) 
og en mere fastlagt rækkefølge mod 
prædefinerede mål, dels i kraft af ind-
førelsen af rammestudieordninger og 
studieordningsskabeloner. 

I artiklen viser vi, hvordan den 
målstyrede studieordning benyttes 
som middel til at indfri fremdriftsre-
formens mål om hurtig gennemførelse 
og man kan i den forbindelse tale om 
en alliance mellem de to. I de nye 
studieordninger ses det bl.a. i form af 
mere strukturerede og detailregulerede 
forløb, der skal afvikles i en prædefi-
neret rækkefølge og ift. en række præ-
definerede mål. Vi ser imidlertid også, 
hvordan studielederne for deres ved-
kommende indgår en ny alliance med 
den målstyrede studieordning, hvis 
styringspotentiale de begge ønsker at 
udnytte til en mere finmasket didakti-
sering, som efter deres opfattelse skal 
modvirke det læringstab, som de me-
ner følger med reformen. 

Vores analyser bygger som nævnt 
på udvalgte studieordninger fra vidt 
forskellige fag på de otte universiteter 
samt en kvalitativ analysedel, der byg-
ger på analyser af to uddannelser og to 
studielederinterview. Vi kan altså kun 
(og kun tilnærmelsesvist) generalisere 
ud fra vores analyse. Men både ana-
lyser og de to interview peger imidler-
tid på et brud med idealet om at lære 
ved at blive kastet ud ”på dybt vand” 
som studielederen omtaler det i citatet 
herover. Vores analyser peger på en 
længere bevægelse hen imod et mere 
segmenteret og eksamensorienteret ud-
dannelsesmiljø.

Studieordninger uden mål er na-
turligvis ikke en løsning på de udfor-
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dringer, som følger af, at flere skal 
hurtigere igennem uddannelserne.  
Men som vist dominerer den standar-
diserede og let genanvendelige studie-
ordningsterminologi, der mimer den 
nationale kvalifikationsramme og den-
nes fortolkning af den europæiske Bo-
lognaproces. Og parallelt hermed ser 
vi, hvordan de lokale aktører i stigende 
grad konstruerer de studerende som 
uselvstændige ”elever”, der skal tages 
ved hånden og ledes mod prædefine-
rede læringsmål. Resultatet kan der-
for meget vel være, at uddannelserne 
fremover i højere grad vil producere en 
type vidensarbejder, der først og frem-
mest er dygtig til at følge allerede vel-
betrådte stier, opskrifter og mål, som på 
forhånd er defineret og skematiseret. 

Vores analyser peger på, at både 
studerende og undervisere igennem det 
seneste årti er blevet mere låste i det 
samlede faglige arbejde inden for ud-
dannelserne. Det handler tilsyneladen-
de om at opdele fagligheden i 
overskuelige og forudsigelige delele-
menter, der kan overføres til de stude-
rende, men som i mindre grad giver 
plads for den faglige kompleksitet – der 
måske kan skabe frustration – men og-
så opdyrke forudsætningerne for en 
selvstændig konstruktion af viden og 
forståelse hos fremtidens vidensarbej-
der. Spørgsmålet er, om vi tør vente på 
samfundets og de kommende arbejds-
giveres dom i en verden, der i stigende 
grad efterspørger kritisk analyse, krea-
tivitet og innovation og kandidater, 
der kan mere end hvad der står i bø-
gerne. <<
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NOTER
1 Når vi i artiklen bruger begrebet vidensarbejde 

forstår vi det som en samlebetegnelse for 
universitetsunderviseres og studerendes forståelse 
af egen aktivitet i tilknytning til en konkret 
uddannelse samt deres forestillinger om værdien 
eller anvendelsen af disse aktiviteter i et 
efterfølgende arbejdsliv.

2  Vi forstår begrebet alliance som det, at én eller flere 
aktører indgår i et fællesskab med andre aktører for 
derved at vinde styrke i  de bestandige magt- og 
definitionskampen mod andre aktører og alliancer. 

3  ANT bygger på en konstruktivistisk vending 
inden for videnskabsteorien, som ser verden som 
konstitueret af relationer på kryds og tværs af tid, 
sted og materialteter. Artiklens aktører forstås 
derfor også selv som hybrider, som trækker på og 
konstitueres i sammenhæng med et netværk af 
heterogene fænomener, som er forbundet i 
heterogene relationer.

4  Folketinget vedtog i november 2015 et forlig om 
justering. Kravet om, at studerende skal 
gennemføre i gennemsnit 4,3 måneder hurtigere i 
2020 end i 2011 er uændret og hvorfor også 
presset på uddannelser, undervisere og 
studerende kan forventes at være uændret. 

5  Gennemsnittet er udregnet på følgende måde: 
Først er udregnet gennemsnittet på de første af 
de analyserede studieordninger, og herefter 
udregnet gennemsnittet på den af de senest 
mulige. På AU-Stat er alle studieordningerne dog 
læst online, og det ville være uhensigtsmæssigt, at 
overføre disse til et dokument. Ligeledes har den 
seneste studieordning på CBS været læst online.
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For mig personligt var ansættelsen som deltidslærer på RUC den 

eneste mulighed, der bød sig i en arbejdsløshedssituation midt 

i 90’erne. I følge min erfaring fra 1990’erne og 00’erne er det 

danske arbejdsmarked ufleksibelt overfor den arbejdskraft, der 

har passeret de 45. Arbejdsmarkedet forventer specialisering 

fra ansøgere i den alder, og der er ikke åbenhed overfor at lade en ansøger over 

45 prøve kræfter med nye områder. I denne arbejdsløshedssituation var der for 

mig således ikke andre muligheder end at gå tilbage til et område, hvor jeg havde 

kvalifikationer fra tidligere ansættelser, og disse kvalifikationer rakte til at blive 

universitetsunderviser. Men jeg havde ikke en forskningsproduktion, der kva-

lificerede til en lektoransættelse, og det var umuligt at opnå den som ansat i en 

deltidslærerstilling, hvad der fastlåste mig i denne position. Den eneste mulig-

hed var at supplere deltidslærerstillingen på universitetet med andre deltidsjob, 

som krævede lignende kvalifikationer. 

Jeg ansøgte om at blive Ph.d.-studerende for på sigt at ændre min position, 

men blev med henvisning til min alder afvist uden faglig bedømmelse. I følge 

min erfaring er det ikke nemt som deltidslærer at producere forskning som 

fritidsaktivitet. Jeg ved, det er lykkedes for nogle, men ikke for mig (og for de 

ældre deltidslærere, jeg kender har en sådan forskning i fritiden så alligevel 

heller ikke været tilstrækkeligt til en lektoransættelse). Når man er ansat som 

deltidslærer lønner universitetet kun for undervisningen, ikke for deltagelse i 

konferencer og efteruddannelse. Ikke engang konferencevederlag, kan man få 

betalt. De studerende forventer imidlertid samme kvalitet af deltidslærernes 

undervisning, som den de fastansatte leverer. Det er derfor nødvendigt at bruge 

Deltidslærere 
på sambas 
- spareøvelse mere end gap-filler
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fritiden til at opkvalificere sig. Det har jeg gjort først og fremmest ved at læse, og 

derudover deltage i offentlige forelæsninger og RUC’s pædagogiske efteruddan-

nelseskurser, der var gratis også for deltidslærere. Det var dog heller ikke helt 

nok til at gøre min arbejdskraft attraktiv. Hvis man ikke forsker, må man have en 

relevant erhvervserfaring at henvise til, både overfor de studerende og når ens 

ansættelse som deltidslærer skal forlænges. Men ved mange års ansættelse som 

deltidslærer bliver erhvervserfaringerne efterhånden gamle. Jeg klarede det ved 

delvis frivilligt arbejde i NGO-sektoren. Jeg oplevede således, at arbejdet med at 

fastholde min position som en velkvalificeret deltidslærer beslaglagde langt flere 

timer, end dem jeg fik løn for.

I ”husene” på Sambas arbejdede vi i teams med de faste lærere, hvor vi delte 

opgaverne mellem os uden hensyn til de forskellige ansættelsesvilkår. Generelt 

havde vi gode kollegiale forhold, hvor vi ligeligt tog ansvar i forhold til de stude-

rende og gensidigt respekterede hinandens arbejde. Der var en særlig RUC-ånd 

præget af den modstand, som RUC havde mødt i sine første år og et fællesskab 

omkring den samfundskritiske linje, som inkluderede både ansatte og studeren-

de. Dette ændrede sig noget de sidste år, hvor yngre kræfter kom til, som ikke 

identificerede sig med institutionen RUC på samme måde, og som fokuserede 

mere på dels deres egen karriere, dels deres jævnaldrende kolleger. Ind imellem 

bragte dette nogle af de ældre deltidslærere ud i en forsvarsposition i forhold til 

institutionen RUC, hvad der måske også har bidraget til ønsket om at komme af 

med os fra nogle sider, både i administrationen og institutledelsen. 

Fornylig er den 2-årige sambas, som i mange år var et flagskib for RUC og 

yderst populær blandt studerende, blevet erstattet af den 3 årige Sam-bach., 

hvor den individuelle specialisering i forhold til bestemte studier og jobs begyn-

der på et tidligere tidspunkt. I den proces er det blevet vanskeligere at fastholde 

RUC’s image som samfundskritisk. For mit eget vedkommende har kritikken 

mod forandringerne dog handlet mere om instrumentaliseringen af undervis-

ningen end de organisatoriske omlægninger i sig selv. Nedskæringen af antallet 

af deltidslærere har bidraget til denne instrumentalisering, netop fordi vores 

deltidsansættelse tidligere gjorde det muligt, at vi ind i mellem brugte ekstra tid 

på undervisningen. Men det er ikke længere muligt. Det kunne være både være 

i vejledningen af de grupper, som udviste samfundsengagement gennem sam-

arbejde med eksterne partnere, og grupper eller enkelte studerende, som havde 

vanskeligheder med at imødekomme universitetets krav. Personligt mindes jeg 
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med stor glæde de mange engagerede studerende, som ønskede at lave projekter, 

der fik en betydning, for de grupper, hvis vilkår blev undersøgt.

Erfaringerne viser, at universiteterne ikke kan undvære deltidslærerne. De har 

brug for en fleksibel arbejdskraft, som hurtigt kan sættes ind, når forsknings-

bevillingen pludselig er der. Der er derfor brug for bredt kvalificerede undervi-

sere, som kan gå ind, hvor behovet opstår. I hvert fald på den samfundsfaglige 

basisuddannelse, hvor jeg har været ansat, var det de brede kvalifikationer, der 

var forcen, snarere end særlige specialer, som universitetet ikke selv kunne 

dække. Heller ikke gapfiller-funktionen kan dog forklare brugen af deltidslærere 

på sambas på RUC, hvor en stor gruppe deltidslærere har været tilknyttet og i 

årevis har stået for de samme kurser. De relativt billige timelærere har haft en 

væsentlig del af ansvaret for, at et stort antal studerende i årevis kunnet køres 

igennem et sambas-forløb for relativt små midler. Det institut, hvor jeg har været 

ansat, har i en periode haft som målsætning at afskaffe deltidslærerne, men har 

måttet sande, at det ikke har været muligt. Nedskæringen på timelærertallet har 

ført til ophobning af overarbejdstimer hos lektorerne, og ansættelsen af et stort 

antal nye lektorer, har forringet instituttets økonomi i den grad, at fyringer af de 

faste lærere har stået på dagsordenen.

For nogle år siden tabte fagforeningerne en retssag om deltidslærernes ret til 

pension, som de studerende har støttet. Midt i 00’erne begyndte jeg selv at blive 

aktiv i deltidslærerforeningen på RUC. De studerendes blad ’Hippocampus’ var 

altid rede til at trykke vores synspunkter. De fuldtidsansatte var mere lunkne 

mht. deres støtte til vores pensionskrav. Nogen egentlig aktiv støtte var der ikke 

tale om, selv om mange på tomandshånd udtrykte forståelse for vores krav. De 

juridiske argumenter mod pension til deltidslærere synes at stå i kø. Som del-

tidslærer er det vanskeligt at forstå, at vi skal være stillet anderledes end andre 

deltidsansatte i staten. Skal vi stå alene tilbage i en periode, hvor værdien af de 

sociale pensioner udhules og flere og flere andre dækkes af en arbejdsmarkeds-

pension?

For nogen af os endte vores lange karriere på RUC, omend ikke med en direkte 

fyring, så med en ansøgning om genansættelse, der ikke blev imødekommet.  <<

Deltidslærer på RUC 1995-1997 og 2000-2014.
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Det er forår og eftermiddag og jeg sidder til MUS-samtale. 

Egentlig skulle samtalen have været afviklet måneder tid-

ligere, men instituttet havde ikke mig på mailen. Jeg har 

ellers været ansat længe – siden 2008 i forskellige tidsbe-

grænsede stillinger. Ekstern lektor, Ph.d.-stipendiat og nu vi-

denskabelig assistent. Assistent? Jeg er ikke assistent for nogen. Jeg underviser 

og vejleder selvstændigt. Men måske er det fordi at jeg (kun) er assistent, at jeg 

kan smutte ud af en mail-liste. Blive glemt. For sådan oplever jeg, at en væsentlig 

del af mit arbejdsliv forløber. Som glemt. På den måde er det næsten symbolsk, at 

jeg selv skal tage kontakt til ledelsen for at få en MUS-samtale. Siden min Ph.d.-

afhandling blev færdig og forsvaret har ingen i ledelsen nemlig tager kontakt til 

mig og spurgt til mit arbejde og til hvad mine fremtidsplaner er og hvordan de 

kan beholde mig. 

Det fortæller jeg min studieleder til min MUS-samtale; at jeg savner større 

klarhed over og initiativer fra ledelsen i forhold til perspektiverne i min ansæt-

telse. Til dette svarer min studieleder, at det fra starten af min ansættelse som 

videnskabelig assistent har stået klart, at ansættelsen var tidsbegrænset. Ja, er 

der noget man som ansat i en tidsbegrænset stilling er bevidst om, så er det, at 

man er ansat i en tidsbegrænset stilling. Det er et konstant orienteringspunkt 

som er både forstyrrende og opslidende, for hvad skal man, når ansættelsen ud-

løber? Hvordan og hvor meget skal man investere der hvor man er, når nu man 

ikke kan blive? Og så det her nagende spørgsmål, der pirker til ens selvværd: 

hvorfor er der ingen der beder én om at blive? 

Hvad er det for logikker der legitimerer et sådan strukturelt omsorgssvigt? 

Hvordan er det blevet muligt og legitimt, at min ledelse ikke interesserer sig for 

mit arbejde? Er det fordi det ikke genererer overhead til instituttet? Eller status i 

Til MUS  
- som videnskabelig assistent 
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form af synlighed i offentligheden? Hvorfor er det, at de der har fået forsknings-

midler fremhæves på det årlige institutseminar og vi der har undervist, vejledt 

og eksamineret ikke gør? Hvorfor er det, at min studieleder ikke har sat sig ind i 

mit arbejde, mine evalueringer, mine publikationer, mine ansøgninger forud for 

min MUS-samtale? Hvorfor er det, at hun ikke spørger: nå, hvad er dine frem-

tidsplaner og hvordan kan vi hjælpe til at realisere dem, så du bliver hos os?  

I det hele taget spørger min studieleder ikke om noget. Og da jeg fortæller hen-

de, at jeg synes ansættelsen som videnskabelig assistent er opslidende – med 80 

procent undervisning og 20 procent ”forskningstid” – understreger hun, at også 

det var blevet gjort klart ved min ansættelses start. Og at det i øvrigt også under-

streges ved nye ansættelser: at det er en hård stilling. En hård stilling, ja. Et ind-

vielsesrituel forud for at man kan blive rigtigt ansat? Tænk om det også blev 

behandlet som en vigtig stilling. For mig ville det i så fald være lettere og mere 

meningsfuldt at gå på arbejde. <<

Ps. Opsummeringen på min MUS-samtale, den til underskrivning af ansatte 

og leder, havde i øvrigt min trivsel som tema og det siger vel også en del, at 

nogle personlige beskrivelser af nogle strukturelle og arbejdsmæssige ram-

mer reduceres til at handle om min relation til arbejdspladsen og ikke ar-

bejdspladsens relation til mig.

 Videnskabelig assistent Universitet

”Bagefter er jeg jo 
ikke kommet videre”
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>>>

Fortællingen om Karen bygger på et interview, som blev foretaget til en  

opgave på kandidatuddannelse i pædagogik på SDU.  

Interviewet er anonymiseret.

1. april 2014 trådte ”Bekendtgørelse om stillingsstruktur for under-

visere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks 

Medie- og Journalisthøjskole” i kraft. Af et notat fra Styrelsen for 

Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte2 fremgår det, at 

den ny stillingsstruktur, dels skal medvirke til at sikre undervisernes kvalifika-

tioner, dels skal etablere attraktive karriereveje, der skal styrke institutionernes 

mulighed for at rekruttere og fastholde dygtige undervisere. 

 
 Videnskabelig assistent Universitet

”Bagefter er jeg jo 
ikke kommet videre”

Hanne Fie Rasmussen
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Karen har været ansat 
som underviser på en 
erhvervsrettet teknisk 
professionsbachelorud-

dannelse siden 2008. Med årsskiftet 
2015 er hun overgået til den ny stillings-
struktur, som betyder at hun skal starte 
et adjunktforløb. Karen mødes derigen-
nem med et krav om, at hun indenfor en 
fireårig periode skal lektorbedømmes 
positivt. Traditionelt har man i denne 
sektor kvalificeret sig til jobbet som un-
derviser gennem en professionel karri-
ere, men med den nye stillingsstruktur 
er der kommet krav om et formelt ud-
dannelsesniveau, som skal være højere 
end det niveau hun underviser på. Der-
for er hun i gang med en masteruddan-
nelse, som kræver meget af hende. Hun 
er alenemor og –forsørger til tre børn, og 
hendes leder presser på for, at hun skal 
færdiggøre uddannelsen på normeret 
tid. Indimellem kan Karen tvivle på, om 
det hele overhovedet nytter. 

"Min master er bare kravet for at jeg 
kan starte et adjunktforløb. I gamle 
dage, før den nye stillingsstruktur, 
var (min professions-)uddannelse 
nok. Så kunne man bare undervise og 
blive her i en evighed. Men med den 
nye stillingsstruktur så er masterud-
dannelsen et minimumskrave. Så det 
jeg sagde ja til (…) det er et rundt nul.  
Bagefter er jeg jo ikke kommet videre, 
jeg lever kun lige præcis op til de krav 
der stilles til mig nu."

Kravet om at efteruddanne sig er ikke 
nyt for Karen. I hendes syv år som un-
derviser, har hun gennemført otte for-
skellige kortere og længerevarende 
uddannelsesforløb, og derudover skal 

Karen og hendes kolleger hele tiden væ-
re klar til at tage den udfordring op, det 
er at undervise i et nyt fag. 

"Når jeg nu er i gang med en master, så 
er der jo andre der skal løbe hurtigere. 
Og da vi nu ikke er så mange her læn-
gere, er vi hårdt ramt. Og nogle af fag-
grupperne er meget underbemandede. 
Sådan som det er lige nu, forventer 
ledelsen at vi alle sammen kan dække 
hinandens fag. Men det er svært når 
man ikke har de kompetencer der skal 
til. Så trækker man hårdt på dem der 
er tilbage."

Karen er usikker på, hvad masteruddan-
nelsen skal give hende som underviser. 

"Jeg bliver jo ikke et bedre menneske 
af at tage en masteruddannelse. De 
studerende har lige evalueret. Og de 
har faktisk evalueret mig ret negativt. 
De siger direkte, at de synes jeg har for 
meget om ørerne og har for meget fra-
vær. Men uddannelseslederen gider 
ikke beskæftige sig med evalueringer. 
Han tager det ikke til efterretning, det 
er mit ansvar."

Og Karen er ikke den eneste på afdelin-
gen, der har fravær. 

"Jeg yder gerne en ekstra indsats når 
man kan se at ens kolleger er slidt helt 
ned, bliver syge. Og så forventer man 
en belønning, men det er ikke tilfæl-
det, for der er ikke noget der hedder 
overarbejde. Der er en årsnorm, og har 
man arbejdet for lidt det ene halvår, 
så må man arbejde mere det næste 
halvår."
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Karen fortæller, hvordan logikken om en 
årsnorm og ingen overarbejde betyder, 
at underviserne i nogle perioder må ar-
bejde rigtig meget, mens de i andre peri-
oder kan holde helt fri. Karen oplever at 
den meget uens arbejdsbelastning slider 
på både hende og de andre undervisere.

"Skævvridningen kan godt være me-
get stor, og det er der nogle, der bliver 
syge af. Jeg har haft tre kolleger der 
var sygemeldt med stress på samme 
tid. Lige nu har vi en timelærer der 
har været syg i tre måneder."

Masteruddannelsen har ikke medført 
bedre livsvilkår for Karen, men derimod 
gjort hende afhængig af hjælp fra sine 
forældre. Uden dem kan Karen umuligt 
gennemføre masteruddannelsen og pas-
se sine børn.

"Jeg planlægger min mors og fars ka-
lender. Havde jeg ikke haft dem, så 
havde det ikke kunnet lade sig gøre. 
Og nu er mine børn så blevet meget 
selvhjulpne. Eller det er de tvunget til 
at blive." 

Kravet om at tage en masteruddannelse 
kommer ikke særlig belejligt i forhold 
til den livsfase Karen befinder sig i, som 
alenemor til tre børn, der er afhængige 
af hende. 

"Jeg ville gerne have udskudt det lidt. 
Med min personlige situation synes 
jeg det var lidt uoverskueligt at være 
alene med tre børn og så skulle læse en 
master på 2 år."

Karen får det dog til at lykkes, og hun 
har nu afsluttet de første seks moduler 

af uddannelsen, dog ikke med så gode 
karaktere som hun kunne ønske sig. 

"Niveauet bliver måske en tredjedel af 
hvad det kunne være blevet. Det har 
jeg det ikke godt med. Mine egne for-
ventninger ligger noget højere end det 
jeg har mulighed for at yde."

Men for Karen synes kravet om en ma-
steruddannelse ingenlunde som en mu-
lighed, men netop som det det er, et krav.

"Hvis man ikke går over på den nye 
stillingsstruktur frivilligt, så bliver 
man overhalet indenom. Så jeg har 
ikke noget valg."

 
Pga. den nye stillingsstruktur, ansæt-
tes nye undervisere i tidsbegrænsede 
adjunktforløb for at kvalificere sig til at 
gennemgå en lektorbedømmelse. Opnås 
der herefter ikke en positiv bedømmelse, 
indledes afskedigelse. 

"Det står der meget klart og tydeligt 
her, ”Er bedømmelsen negativ skal in-
stitutionen efter overenskomst iværk-
sætte en afskedigelsesproces”. Så jeg 
risikerer at miste mit job." <<

NOTE 
1  http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/vide-
regaende-uddannelse/filer/ok13/brev-om-imple-
mentering-af-ok13-og-ny-stillingsstruktur.pdf 

Hanne Fie Rasmussen er studiementor ved 

Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk 

Universitet
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Akkrediteringsrådet blev oprettet i 2007 og indførte ved lov en meget stram 
og detailorienteret kontrol af uddannelsers og institutioners ”relevans og 
kvalitet”. Akkrediteringsloven og –rådet medvirker ikke bare til en kontrol 
af institutionerne, men også til en omformning af de kategorier som uddan-
nelse og forskning forstås og vurderes igennem. I det følgende er der plukket 
fra Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og 
godkendelse af videregående uddannelser:  
(BEK nr. 852 af 03/07/2015)

•  Uddannelseskvalitet sikres og udvikles gennem konkrete og ambitiøse mål 
og beskrevne processer og procedurer. Kvalitetssikringsarbejdet skal gennemføres 
løbende, systematisk og målrettet, basere sig på klare standarder og fremme udvik-
ling og vedligeholdelse af en inkluderende kvalitetskultur.

•  Institutionen skal arbejde strategisk og praktisk med at sikre, at relevant og 
opdateret viden lægges til grund for uddannelserne og inddrages aktivt i den lø-
bende undervisning, at underviserne er i kontakt med relevante fagmiljøer og 
beskæftigelsesområder og at undervisernes faglige kvalifikationer er opdaterede og 
løbende udvikles.

•  Institutionen skal sikre, at uddannelsernes indhold afspejler mål, at ni-
veauet svarer til de relevante typebeskrivelser i den danske kvalifikationsramme, og 
at der gennemføres løbende og regelmæssige studenterevalueringer af uddannelser 
og undervisning.

•  Institutionen skal sikre, at uddannelserne afspejler samfundets behov og lø-
bende tilpasses den samfundsmæssige udvikling og ændrede behov på det danske 
arbejdsmarked, at de studerende opnår relevante kompetencer, at relevante ekster-
ne interessenter, herunder aftagersiden og dimittender fra uddannelserne, løbende 
og systematisk inddrages i dialog om uddannelserne, at arbejdsmarkedet løbende 
monitoreres.

•  Resultaterne af indsamling og analyse af relevante informationer skal anven-
des systematisk ved tilpasning af uddannelserne. 

AKKREDITERINGSKRITERIER SOM 
DOMINERENDE IDEOLOGI
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>>>

Bolognaprocessen har siden dens lancering i 1999 været ledsaget af en omfattende transfor-

mation af den styreform, der kendetegner de videregående uddannelser – fra en autoritets-

baseret styring til en kompleks tilskyndelsesøkonomi. Dette skift i styredesign er tæt knyttet til 

en ambition om europæisk styring af uddannelse på trods af, at uddannelse falder udenfor 

EU’s juridiske kompetence. Den nye styring foregår gennem en åben koordination gennem 

hvilken affektivt ladede mobiliseringsteknologier udveksles og forbruges. Disse teknologier 

udgør Bolognaprocessens opfølgningsmekanismer og fungerer som en materielt-affektiv in-

frastruktur, der driver reformprocessen frem ved at ’tilskynde til at ville’ og dermed også til 

(frivillig) selvindmeldelse i de standardiseringer og performancemålinger, der i dag kendeteg-

ner universiteter og professionshøjskoler. Artiklen argumenterer for, at den ny styreform be-

virker en udvendiggørelse af viden og en proletarisering af vidensarbejdet. 

Katja Brøgger 

DU SKAL VILLE DET, DU SKAL:  
OM DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSERS NYE 
TILSKYNDELSESØKONOMI
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MMed Bolognaprocessen indledes en 
transformation af de videregående 
uddannelsers arkitektur, der radikalt 
ændrer organiseringen af uddannelse 
og designet af det kontinentaleuropæi-
ske curriculum. Både universiteters og 
professionshøjskolers udvikling har 
de senere år været orkestreret gennem 
denne transnationale reformproces, 
der drives gennem introduktionen af 
en række nye uddannelsesstandarder 
som fx opdelingen i BA, MA og Ph.d., 
indførelsen af læringsmål og kvali-
fikationsrammer og et kvalitetssik-
ringssystem, som vi alle kender under 
betegnelsen ’akkreditering’. Sorbonne-
deklarationen i 1998 og Bolognadekla-
rationen i 1999 udgør startskuddet til 
denne omfattende reformproces, som 
i dag er ratificeret af 47 lande (EHEA-
ministers, 1998, 1999). I 2010 lanceres 
det europæiske område for videregå-
ende uddannelse med vedtagelsen af 
Budapest-Wi-
endekla-
rationen, 
men al-
lerede i 
Leuven-
kommu-
nikéet fra 
2009 er der 
angivet mål 
for proces-
sen frem mod 
2020 (EHEA-
ministers, 
2010). Denne 
artikel under-
søger, hvad der giver Bolognaprocessen 
dette kraftfulde momentum, der har 
mobiliseret 47 lande og derved ’tunet’ 
dens status fra hensigtserklæring til en 
gennemgribende europæisk styreform 
på blot ti år uden at sanktionere med 
lov. Artiklen argumenterer for, at den-

ne gennemgribende transformation af 
styring på universiteter og professions-
højskoler bevirker en udvendiggørelse 
af viden og en proletarisering af vi-
densarbejdet. 

For at bidrage med en undersøgelse 
af Bolognaprocessens ’virkemåde’ har 
det vist sig vigtigt at rekonfigurere ’do-
kumentets’ metodologiske status og 
funktion i policy-studier. I mit arbejde 
med at undersøge Bolognaprocessen er 
jeg dels inspireret af en såkaldt policy-
antropologisk tilgang (Shore & Wright, 
2011), dels den tilgang, der ofte be-
nævnes ’policy borrowing and len-
ding’ (Steiner-Khamsi, 2012). Disse to 
tilgange har bidraget med øget fokus 
på agensdimensionen af policystudier, 
og de har tilladt mig at arbejde med 
reformens processuelle karakter, her-
under følge opkomsten og udviklingen 
af specifikke nye uddannelsesstandar-
der og hvordan de historisk har ’vokset 

sig’ hege-
moniske 
(fx det 
output-
baserede 
curricu-
lum, der 
imple-
menteres 
gennem 
kvalifika-
tionsram-
merne, og 
modulise-
ringen af 
curricu-

lum). I tillæg hertil har jeg fundet in-
spiration i Karen Barads performative 
begreb om distribueret agens, gennem 
hvilket både humane og non-humane 
aktører tilskrives agens (Barad, 2007). 

Analyserne i denne artikel er baseret 
på dokumentanalyser af internatio-

Dermed argumenterer 
jeg også for, at opfølg-
ninger og evalueringer 
af reformer udgør en 

væsentlig del af en reforms ontolo-
gi. Det er altså ikke noget uden for 
reformen selv, men en integreret 
del af reformen. 
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nale og nationale styredokumenter. 
Når man studerer disse dokumenter 
gennem det performative metodologi-
ske greb, som jeg har skitseret ovenfor, 
bevirker det, at dokumenterne ikke 
længere blot tjener som kontekstuel 
ramme. De træder snarere frem som en 
agentiel del af det etnografiske arbejde 
– som artefakter af de videnspraksisser, 
der konstituerer Bolognaprocessen (Ri-
les, 2006: 7). Det er disse videnspraksis-
ser, som jeg i denne artikel undersøger 
gennem de opfølgningsmekanismer, 
der er en integreret del af Bologna-
processen. Jeg bruger således ikke do-
kumenter som dokumentation af en 
allerede afrundet historisk fortid og be-
væger mig derved væk fra de ’universa-
listiske’ prætentioner i selve aktiviteten 
’dokumentation’ – dokumentet som 
den arketypiske markør for viden som 
repræsentation (Day, 2001: 730; Riles, 
2006: 6). Jeg interesserer mig derimod 
for på hvilken måde disse dokumenter, 
herunder de teknologier som udgør en 
del af dokumenterne som fx scorecar-
ds, selv er aktører og dermed, gennem 
deres design og performative effekter, 
selv er aktive medskabere af Bologna-
processen. 

OPKOMSTEN AF EN  
TILSKYNDELSESØKONOMI

For at kunne analysere den styreform, 
der kendetegner Bolognaprocessen 
skelner jeg mellem begreberne policy, 
policy ontologi og policy ontologiens in-
frastruktur ((Brøgger, 2016; Brøgger & 
Staunæs, 2016). Den styreform, der 
kendetegner Bolognaprocessen kan 
beskrives som en ’monitoreret koor-
dination’. Den er kendt under navnet 
’The Open Method of Coordination’ 
og udgør ikke en policy i sig selv, men 
derimod måden hvorpå bestemte po-
licies fungerer. Vi kan således tale om, 

at denne monitorerede koordination 
konstituerer en policy ontologi i betyd-
ningen, at den vedrører ’kvaliteten’ og 
’konstitutionen’ af de måder, hvorpå 
policies fungerer (Brøgger, 2016: 73; 
Dale, 2004; Pawson, 2002a). I dette af-
snit behandler jeg Bolognaprocessens 
ontologi, som består i en ny tilskyndel-
sesøkonomi. I det næste afsnit behand-
ler jeg ontologiens infrastruktur, dvs. 
den måde hvorpå ontologien (det vil 
her sige tilskyndelsesøkonomien) ma-
terialiserer sig gennem de teknologier 
og instrumenter, der konkret anven-
des for at realisere den monitorerede 
koordination. Mit greb lægger således 
mere generelt op til at forstå reform-
processer – i dette tilfælde karakteren 
af Bolognaprocessen – gennem de tek-
nologier og instrumenter, der anven-
des, dvs. gennem de opfølgninger og 
evalueringer, der foretages af en given 
reform gennem fx afrapporteringer og 
sammenligninger af performance (La-
scoumes & Gales, 2007; Ravinet, 2008; 
Salamon, 2002). Dermed argumenterer 
jeg også for, at opfølgninger og evalue-
ringer af reformer udgør en væsentlig 
del af en reforms ontologi. Det er altså 
ikke noget uden for reformen selv, men 
en integreret del af reformen. Dette 
perspektiv knytter an til min perfor-
mative metodologi og dermed også 
min erkendelsesinteresse. Jeg studerer 
ikke opfølgningerne på en reform for 
at undersøge graden af korrekt imple-
mentering af en reform, der allerede 
er struktureret og kategoriseret. Jeg 
studerer derimod opfølgningerne for 
at undersøge, på hvilken måde disse 
opfølgninger er med til at skabe refor-
men. Jeg argumenterer således for, at 
det er gennem opfølgningerne, at man 
finder ud af, hvad en reform er eller 
kan blive til (og derfor også hvad den 
ikke er og ikke kan blive til). Hvad der 
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fx helt konkret måles på – og hvordan 
der måles – er afgørende for, hvilke re-
formvirkeligheder, der kan træde frem 
og hvilke der eksileres. Det er gennem 
opfølgningerne og de teknologier, der 
anvendes i opfølgningerne, at en re-
forms ontologi materialiserer sig. 

De sidste 15 år har europæisk ud-
dannelse været under stærk indfly-
delse af reformer, der er formuleret i 
forlængelse af Bolognaprocessen og 
EU’s Lissabonstrategi, som i 2000 for-
mulerer EU’s strategiske målsætning 
om at blive den mest konkurrence-
dygtige og dynamiske vidensbaserede 
økonomi i verden (European Council, 
2000). Lissabonstrategiens strategiske 
målsætning afføder fornyet politisk 
opmærksomhed på uddannelse, for 
det er med denne strategi, at det nu 
entydigt fremgår, at det er gennem 
uddannelse og ’human kapital’ at 
ambitionen om den vidensbaserede 
økonomi skal indløses (Lawn & Grek, 
2012: 83). Lissabonstrategien lanceres 
et år efter ratificeringen af Bolognade-
klarationen og allerede fra 2000 bliver 
de to processer og strategier stort set 
sammenfaldende på trods af, at Bo-
lognaprocessen er et frivilligt mellem-
statsligt samarbejde udenom EU. Dette 
har dels at gøre med EU’s magtfulde 
vækstdagsordens kolonisering af andre 
dagsordener, herunder Europakommis-
sionens allestedsnærvær, dels ensartet-
heden i styringspraksisser som først og 
fremmest er baseret på overvågning af 
progression, herunder udnyttelsen af 
sammenligninger og målinger (Dale, 
2004; European Council, 2000: artikel 
7 og 37; Gornitzka, 2005; Henckel & 
Wright, 2008; Keeling, 2006). 

I en europæisk sammenhæng har 
uddannelse været betragtet som stater-
nes ansvar. Det er også den opfattelse, 
der afspejles i Maastricht-traktaten fra 

1992, hvor uddannelse hører ind under 
rammerne af subsidiaritetsprincippet 
(European Union (EU), 1992: artikel 
126; Huisman & Van der Wende, 2004; 
Magalhães & Amaral, 2009). EU’s sub-
sidiaritetsprincip er et grundlæggende 
nærheds- og decentraliseringsprincip 
(European Union (EU), 1992: artikel 
3b). Når et område hører under dette 
princip, betyder det, at det er staternes 
ansvar at lovgive og drive udviklin-
gen på området. Det vi imidlertid skal 
hæfte os ved er, at uddannelse allerede 
op gennem 1990’erne, i kølvandet 
på OECD’s kobling af uddannelse og 
vækst gennem ’vidensøkonomien’, 
flyttede sig højere op på de europæi-
ske regeringers dagsordener og som 
konsekvens heraf tonede frem som et 
policy-område, der i stigende grad blev 
anset for væsentligt at kunne lede på 
selvstændigt på tværs af nationalstats-
lige grænser (Robertson, 2008). Hvis vi 
ser nærmere på EU’s tidlige ambitioner 
for uddannelsesområdet og sammen-
ligner dem med Bolognamålene, bliver 
det da også tydeligt, at Bolognamålene 
er født ud af en tidlig EU-dagsorden, 
der går tilbage til starten af 1990’erne 
– altså flere år inden Bolognadekla-
rationen overhovedet ser dagens lys. 
Allerede i 1991 formulerer Europa-
kommissionen under Jacques Delors 
et memorandum for de videregående 
uddannelser (higher education). På 
mange måder lader dette memoran-
dum til at bane vejen for den senere 
Sorbonnedeklaration og Bolognade-
klaration (Brøgger, 2016). I dette me-
morandum fremskrives videregående 
uddannelse som ’driver’ for EU’s indre 
marked. Uddannelse er således allerede 
her knyttet til en europæisk dagsorden 
for understøttelse af arbejdsmarkedet 
og økonomisk vækst (Brøgger, 2016; 
Huisman & Van der Wende, 2004; Ne-
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ave & Maassen, 2007; Tomusk, 2007). 
Europakommissionen fremlægger en 
række målsætninger for uddannelses-
området, bl.a. øget studentermobilitet, 
sammenligninger af kvalifikationer 
på tværs af Europa og organisering 
af studieperioder (European Com-
mission, 1991: 13, 41). Otte år senere 
underskriver 29 lande Bolognadekla-
rationen, hvor flere af disse tidlige 
EU-målsætninger integreres, gentages 
og operationaliseres som fx øget mo-
bilitet, et ’credit’-system (ECTS point), 
ensretning af studieperioder (3+2: 
BA og MA) og europæisk kvalitetssik-
ring – men altså nu i et frivilligt, mel-
lemstatsligt samarbejde uden om EU. 
Tager vi Europakommissionens me-
morandum og Bolognadeklarationen i 
betragtning er der tre grundlæggende 
ambitioner, der træder frem, nemlig 
ambitionen om at levere arbejdskraft 
til et europæisk arbejdsmarked, en 
indlejret ambition om at markedsgøre 
uddannelse og udnytte den humane 
kapital som driver for vækst og sik-
ring af Europas konkurrenceevne og 
sidst men ikke mindst ambitionen om 
at styre de første to ambitioner (gen-
nem komparationer, harmonisering 
og kvalitetssikring) (Brøgger, 2016: 
77). Europakommissionens ambitio-
ner for Bolognaprocessen tydeliggøres 
endvidere op gennem 00’erne, hvor 
kommissionen portrætterer uddannelse 
som afgørende vækstfaktor for Europa 
i den globale konkurrence, herunder 
fremhæver Bolognaprocessen som et 
afgørende redskab til at bevæge sig 
hinsides Humboldt-universitetet over 
mod kompetence-drevet videregående 
uddannelse og Bolognaambitionen om 
at skabe et samlet europæisk område 
for videregående uddannelse som en 
integreret del af at opnå Lissabonmå-
lene om vækst, beskæftigelse og øget 

konkurrenceevne (European Commis-
sion, 2003: 5-6; 2005: 11; 2011). Hertil 
kommer, at Europakommissionens 
indflydelse på og integration af Bolog-
naprocessen i EU’s vækstambitioner 
endvidere forstærkes ved, at kommis-
sionen også er den eneste ikke-statslige 
deltager med fuldt medlemskab i Bo-
lognaprocessen og tillige et magtfuldt 
medlem af den såkaldte ’Bologna 
Follow-up-Group’, der driver opfølgnin-
gen og evalueringen af reformproces-
sen (Brøgger, 2016; Keeling, 2006). Alle 
disse forhold taget i betragtning bevir-
ker, at Bolognaprocessen fremstår som 
en diskret omgåelse af nærheds- og 
decentraliseringsprincippet. Processen 
muliggør europæisk styring af uddan-
nelse på trods af det forhold, at ud-
dannelse principielt set falder uden for 
EU’s juridiske kompetence. Og det er 
præcis denne omgåelse, der i empirisk 
forstand radikalt ændrer styringen af 
uddannelse i Europa. Hvis man ønsker 
europæisk styring af uddannelse, men 
er afskåret fra at realisere dette gen-
nem autoritetsbaseret styring i regi af 
EU pga. nærhedsprincippet, må der le-
des på en anden måde. Og det er præ-
cis dette behov for en anden ledelse, 
der bevirker opkomsten af en tilskyn-
delsesøkonomi.

Den ny tilskyndelsesøkonomi er or-
kestreret gennem den monitorerede 
koordination. Denne ’Open method of 
Coordination’ udgør Bolognaproces-
sen ontologi.  Tilskyndelsesøkonomien 
er drevet gennem monitorerings- og 
mobiliseringsteknikker (fx standardi-
seringer af det kontinentaleuropæiske 
curriculum gennem kvalifikations-
rammer) og sammenligninger af 
performance data (fx ’Bologna Stock-
taking-rapporternes’ sammenligninger 
af graden af succesfuld implemente-
ring af Bologna-målene). Denne sty-
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reform fungerer gennem distribueret 
ledelse. Når politiske målsætninger 
søges realiseret gennem en sådan sty-
ring gøres det gennem ansporinger og 
tilskyndelser snarere end direkte ordrer 
og påbud. Det handler altså om at 
’tilskynde til at ville’ og dermed også 
tilskynde til (frivillig) selvindmeldelse i 
ledelsesprocesserne (Rhodes, 1996). På 
denne måde sikrer man, at der (selv)
ledes og fagfælleledes – at aktører vil 
det, de skal og også kan motivere deres 
fagfæller til det samme – og det sikres, 
at der kan ledes på distancen gennem 
standardisering, benchmarking og ef-
fektmålinger (Lawn, 2011; Lawn & 
Grek, 2012; Miller & Rose, 2008). Det 
vil med andre ord sige, at incitaments-
strukturerne har til formål at kalde 
andre aktører end statens egne til ’selv-
ansvar’. Disse praksisser omformer 
de ’motiverende’ kræfter til affektive 
ladninger, fx naming-shaming meka-
nismer, der er designet til social – men 
også professionel kontrol. Styringen 
gennem standarder lader nationale sy-
stemer fremstå som uberørte samtidig 
med, at den skaber omfattende æn-
dringer af uddannelsessystemer, orga-
niseringen af uddannelse, designet af 
curriculum, forståelsen, og kontrollen 
af viden samt ejerskabet til vidensar-
bejdet.

BOLOGNAPROCESSENS MATERIELT-
AFFEKTIVE INFRASTRUKTUR

Spredningen og den kontinuerlige ud-
vikling og produktion af standarder for 
videregående uddannelse i Europa er 
afhængig af Bolognaprocessens infra-
struktur. Infrastruktur er det gennem 
hvilket noget andet virker. Det er et 
slags nødvendigt stisystem, som noget 
bevæger sig ad for at komme rundt 
(Busch, 2011; Star & Bowker, 2006). 
Bolognaprocessens infrastruktur ud-

gøres af dens opfølgningsmekanismer. 
Opfølgningsmekanismerne består dels 
af opfølgningsstrukturen, dvs. Bologna 
Follow-up Group og hertil relaterede 
arbejdsgrupper og sekretariatsunder-
støttelse, dels opfølgningsteknologierne, 
altså selve de instrumenter der bruges 
til at styre, dvs. fx nationale rapporter 
og stocktaking-rapporter, der løbende 
producerer internationale kompara-
tioner af national performance-data 
(Brøgger, 2016). Infrastrukturen ud-
gør de veje som Bolognaprocessens 
styreform er afhængig af. Eller sagt 
på en anden måde er infrastrukturen 
den måde, hvorpå ontologien mate-
rialiserer sig. Fx opnår den ny uddan-
nelsesstandard, det output-baserede 
curriculum, hegemonisk status (som 
universal, objektiv og korrekt stan-
dard) ved at blive fremhævet og målt 
på gennem de flerfarvede scorecards, 
som Bologna stocktaking-rapporterne 
er kendt for at producere. Denne stan-
dard er ikke en international curri-
culum-standard fra starten. Den er 
et angelsaksisk policy-lån, som først 
vokser sig stor og altomfattende, fordi 
opfølgningerne på reformen fokuserer 
på målinger af progression i imple-
mentering af præcis denne standard 
og fordi den teknologi, der anven-
des i disse internationale målinger 
og sammenligninger, er magtfuld. 
Stocktaking-rapporterne benytter flere 
slags scorecards med henblik på sam-
menligning af performance-data. Dels 
fremstiller rapporterne opgørelser over 
graden af implementering på natio-
nalt niveau, hvor hver enkelt lands 
performance minutiøst gennemgås og 
farvekodes, som det kan ses på næste 
side, hvor Albanien og Danmark er 
indsat som eksempler: 
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Visualiseringen gennem den sammen-
lignende opstilling og farvekodnin-
gen i disse scorecards er en magtfuld 
teknologi, fordi den er affektivt ladet 
gennem naming-shaming-faming 
mekanismer. Affekter kan i denne 
sammenhæng forstås som valuta i en 
affektiv økonomi (Ahmed, 2004; Pro-
byn, 2005). Økonomi angiver brugen 
af ressourcer. I en affektiv økonomi er 
det imidlertid affekter og ikke penge, 

der bruges og økonomiseres. Det bety-
der, at en affektiv økonomi ikke blot 
handler om at have følelser, men om 
hvordan affekter udveksles, forbruges 
og kapitaliseres (Brøgger & Staunæs, 
2016; Staunæs & Pors, 2015). Gennem 
farvekodning og sammenligning mo-
biliserer og rekrutterer scorecardsene 
bestemte affekter (Brøgger & Staunæs, 
2016; Wetherell, 2012). De fungerer 
som et podium, hvor ære og skam ka-

(BFUG, 2007: 56, 62)
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pitaliseres gennem præsentationen af 
national performance-data for at drive 
reformprocesserne frem og få spredt 
og implementeret de nye standarder 
(Brøgger, 2016; Brøgger & Staunæs, 
2016); Gornitzka, 2005). Dette ses sær-
lig tydeligt i de store scorecards, der 
på ét ark sammenligner alle landes 
performance, som det ses i eksemplet 
nedenfor fra Bologna Stocktaking-rap-
porten fra 2009:

Scorecardsene er spændt ud i en far-
veskala, der bevæger sig fra rød (dår-
lig performance) til mørkegrøn (god 
performance). Farvekodningen på 
scorecardsene fungerer som et slags 
advarselssystem, der kalibrerer og 
tilskynder medlemslandene til at be-
væge sig fra de røde alarmfarver over 
mod de grønne succesfulde nuancer 
ved at modulere det affektive register 
(Brøgger, 2016; Brøgger & Staunæs, 
2016); Massumi, 2005). Begæret efter 

(BFUG, 2009: 122)
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bedre performance, er en stærk driver 
i processen, hvilket også understøttes 
af Pawsons studier, der peger på, at 
skamme-sanktioner ’fungerer bedst’, 
hvis de er re-integrative og indebærer 
muligheden for forbedring (Pawson, 
2002b: 225). Den affektive dimension 
af infrastrukturen suppleres af den 
materielle dimension – nemlig at sco-
recardsene eksponeres på Bolognapro-
cessens hjemmeside. Scorecardsenes 
materialitet udvider brugen af tekst 
med magtfulde visualiseringer. Disse 
visualiseringer fungerer som en ny 
kommunikationsteknologi, som både 
kan gengive ’big data’ og kan over-
komme store geografiske afstande og 
således overskride nationalstaternes 
grænser (Brøgger, 2016; Lawn & Grek, 
2012). Det er gennem den materielt-
affektive infrastruktur, at aktørerne 
selvindmelder sig i et fagfællepres, 
hvor de konkurrerer mod hinanden og 
derfor alle er med til at producere og 
sætte den standard, som de samtidig 
selv er presset og afficeret af. Det hand-
ler om at performe lige så godt som 
sine fagfæller (og partnerinstitutioner), 
om at undgå skammen (de røde nuan-
cer) og opnå anerkendelsen (de grønne 
nuancer), og visualiseringen af perfor-
mance gennem sammenligning og far-
vekodning driver implementeringerne 
fremad (Brøgger, 2016; Brøgger & Stau-
næs, 2016). Dette er Bolognaproces-
sens hvordan; måling, sammenligning, 
monitorering og eksponering er måden 
hvorpå man ’motiverer’ 47 lande til at 
producere omfattende reformændrin-
ger uden at kunne sanktionere med 
overnational lovgivning. Dette tyde-
liggør også, at Bolognaprocessen ikke 
blot er en reformproces, der emanerer 
fra en identificerbar afsender, men 
netop implicerer en betydelig både hu-
man og non-human agens, idet selve 

reformens modus operandi er baseret 
på staters, regeringers og eksperters 
aktive deltagelse og sammenlignende 
scorecards, modellers og skemaers ak-
tive medskabelse.

EUROPÆISK STYRING AF  
UDDANNELSE – UDVENDIGGØRELSE 
AF VIDEN OG PROLETARISERING AF 
VIDENSARBEJDE

Gennem en omfattende brug af fler-
farvede scorecards fremmes implemen-
tering af kvalifikationsrammerne og 
dermed også reformering af det kon-
tinentaleuropæiske curriculum. Med 
implementeringen af kvalifikations-
rammerne gennemføres et skift fra et 
indholds-drevet curriculum organiseret 
omkring fag og fagdiscipliner samt 
den studerendes udvikling gennem 
uddannelsen til et output-drevet curri-
culum orienteret mod moduler og den 
studerendes læringsudbytte med afsæt 
i kvalifikationsrammernes udpegning 
af viden, færdigheder og kompeten-
cer (Brøgger, 2013, 2014). Kvalifika-
tionsrammerne fungerer ikke som et 
neutralt register. Gennem indførelsen 
af læringsmål foreskriver kvalifikati-
onsrammerne aktivt et redesign af de 
nationale curricula (Cort, 2010: 307). 
Den europæiske (og deraf afledte dan-
ske) kvalifikationsramme udgøres af 
otte referenceniveauer, der beskriver 
hvad en studerende ved, forstår og er i 
stand til at gøre efter endt uddannelse 
(Brøgger, 2013: 30; EHEA-ministers, 
2001, 2005; European Commission, 
2008; Ministry af Higher Education 
and Science, 2008).  Kvalifikationsram-
merne udmøntes i samtlige bekendt-
gørelser og curricula på universiteter 
og professionshøjskoler – og nu også 
helt ned i grundskolen, hvor niveau 
1 i kvalifikationsrammen for livslang 
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læring aktuelt implementeres gennem 
den ny ’målorienterede’ skolereform.  

Ligesom alle øvrige Bologna- og EU 
standarder, som fx modulisering, er det 
kvalifikationsrammestyrede, målori-
enterede curriculum kendetegnet ved 
1) at være en performance-standard 
(standarden skal sikre at bestemte 
mål, som fx læringsudbytte, indfries), 
2) det er designet som en generisk 
standard, der er løsrevet fra specifikt 
indhold, dvs. at uanset hvilken vide-
regående uddannelse, der er tale om 
skal curriculum styres af de gennerelle 
kvalifikationsrammer og være rettet 
mod læringsmål, 3) det er designet til 
at overskride nationalstaterne og in-
dividuelle videregående uddannelses-
institutioner og dermed også enhver 
national og kulturel specificitet, 4) og 
sidst men ikke mindst er alle Bologna- 
og EU standarder karakteriseret ved at 
være ’kæde-standarder’ (inter-locking 
standards), dvs. at de er uløseligt for-
bundet med hinanden således, at im-
plementeringen af én standard, fører 
til implementeringen af dem alle. Sam-
menkædningen fungerer på den måde, 
at fx ECTS-systemets indførelse af point 
(credits), som måler den studerendes 
arbejdsvolumen, er kædet sammen 
med designet af moduler, hvor hver 
enkelt modul måles i et bestemt antal 
ECTS-point. ECTS-pointene indløses 
ved at opfylde specifikke læringsmål, 
der er formuleret med afsæt i de gene-
riske læringsmål i de nationale kvali-
fikationsrammer, som igen er designet 
på baggrund af de internationale Bo-
logna- og EU kvalifikationsrammer 
osv. Denne sammenkædning af stan-
darder er en afgørende faktor for og 
kendetegn ved den omfattende aktuel-
le standardisering af europæisk uddan-
nelse (Lawn & Grek, 2012: 78). I tillæg 
til dette har vi i Danmark (og andre 

nordiske lande) i løbet af 2006 og 2007 
introduceret nye karakterskalaer, der 
med reference til ECTS-systemet sikrer, 
at der afgives karakterer i overensstem-
melse med i hvilket omfang den stude-
rende har opfyldt læringsmålene for et 
specifikt modul. 

Med Bolognaprocessens styring 
gennem standarder viser det sig, at 
Europa bevæger sig væk fra (Hum-
boldt-inspirerede) liberale idealer om 
frihed fra statens indblanding i ud-
dannelse og forskning. Omend uddan-
nelsespolitikken ikke er et EU-område, 
er der gennem Bolognaprocessen og 
dens tætte relation til EU i dag reelt 
europæisk styring af uddannelser fra 
folkeskole til universiteter gennem den 
fælleseuropæiske Bolognaproces og 
EU’s kvalifikationsramme for Livslang 
Læring. Denne udvikling lader imid-
lertid til at være sket bag om ryggen 
på os, fordi styringen af uddannelses-
systemet er overgået til en omfattende 
tilskyndelsesøkonomi, hvor styringen 
eksekveres gennem mobiliserings- og 
monitoreringsteknikker, og hvor der 
styres gennem introduktionen af nye 
uddannelsesstandarder. Ved at styrin-
gen virker gennem de nye standarder, 
som fx kvalifikationsrammerne, opnår 
styringen samtidig at blive usynlig-
gjort. Vi mærker effekterne af styrin-
gen, men vi forstår ikke hvad der sker, 
for vi kan ikke se, hvorfra styringen 
kommer. 

De nye standarder er imidlertid 
ikke bare redskaber for en national 
eller international ledelse af uddan-
nelserne. Standarderne er selv blevet 
ledende – en ansigtsløs ledelse af de 
videregående uddannelser, der skaber 
udfordringer, fordi uddannelseshensyn 
underlægges en europæisk forvalt-
ningslogik. Udfordringerne består i den 
forandring af viden og vidensarbejde, 
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denne forvaltning foranlediger. Skiftet 
i styreform bevirker nemlig en udven-
diggørelse af viden og en proletarise-
ring af vidensarbejdet. 

Udvendiggørelsen af viden sker 
bl.a. gennem det output-orienterede 
curriculum, hvor viden henvises til at 
hente sin legitimitet udenfor sig selv. 

Kvalifikationsrammerne, som er den 
forvaltningstandard, der regulerer det 
output-styrende curriculum, er baseret 
på den antagelse, at alle kvalifikatio-
ner kan beskrives ud fra et enkelt sæt 
af kriterier og kan beskrives og be-
dømmes gennem læringsmål (Young, 
2008). Bevægelsen fra det kontinental-
europæiske, indholdsstyrede curricu-
lum, der fokuserer på vidensindhold, 
til det output-orienterede curriculum, 
der fokuserer på målopfyldelse er sam-
tidig et skifte fra en betoning af under-
viserens professionelle bedømmelse til 
standardiserede, formelle kriterier for 
bedømmelse. Kvalifikationsrammerne 
stipulerer, at alle kvalifikationer har 
samme kendetegn og at udbytte/mål 
derfor kan løsrives fra måden hvorpå 
disse er opnået, dvs. læringens situeret-
hed (Wheelahan, 2011; Young, 2008). 
De standardiserede kvalifikationsram-
mer hviler netop på, at læringsmål er 
de samme - tid, sted og kontekst upå-
agtet – heri deres generiske kvaliteter 
og principielle løsrivelse fra ethvert 
uddannelsesindhold. Det output-ori-

enterede curriculum i de videregående 
uddannelser er styret af relevanskriteri-
er og indlejret i den politiske ambition 
om at levere arbejdskraft til et europæ-
isk arbejdsmarked samt udnytte ud-
dannelse og human kapital som driver 
for vækst og sikring af Europas konkur-
renceevne. I den forstand skal viden og 

udformning af curriculum legitimeres 
ved at leve op til disse (ydre) krav og 
forventninger. 

Mens målorienteringen foranlediger 
en udvendiggørelse af viden, bevirker 

selve ’styringen gennem standarder’ 
en gennemgribende proletarisering af 
vidensarbejdet. Standardernes generi-
ske karakter bevirker, at underviseren 
og forskeren i det videregående uddan-
nelsessystem ikke længere på samme 
måde ejer eller kontrollerer designet af 
curriculum – og måske ligefrem heller 
ikke sine undervisningsformer. Stan-
dardiseringen påvirker måske ikke di-
daktikkens ’hvad’1, men til gengæld 
dens ’hvordan’ – altså hvordan der skal 
læres. En standardisering af undervis-
ningen i afsluttede moduler påvirker 
muligheden for at tænke og arbejde 
med læringens progression, og kvalifi-
kationsrammerne påvirker læringens 
orientering – al læring ensrettes som 
mål- og kompetenceorienteret læring. 
Standarderne for organisering og ud-
vikling af uddannelse er sat gennem 
den nye styreform – dvs. gennem im-

Mens målorienteringen foranlediger en udvendig-
gørelse af viden, bevirker selve ’styringen gennem 
standarder’ en gennemgribende proletarisering af 
vidensarbejdet. “
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porterede standarder, der er dekoblet 
den enkelte uddannelse, den enkelte 
uddannelses indhold og ikke mindst 
underviserens og forskerens faglige 
vurdering. Herved transformeres kon-
trollen af viden og ejerskabet af videns-
arbejdet. Og fordi der er tale om 
europæisk styring af uddannelse kan 
man fristes til at sige, at proletariserin-
gen sker på både nationalt, institutio-
nelt og individuelt niveau. For 
nationer, institutioner og individer mi-
ster alle ejerskab af vidensarbejde sam-
tidig med, at alle disse aktører på 
forskellig vis deltager i og opretholder 
den tilskyndelsesøkonomi, der samti-
dig fratager dem ejerskabet. I denne 
komplicerede økonomi er standarderne 
selv blevet ledende, og gennem deres 
kædestruktur har de overtaget kontrol-
len af viden og ejerskabet af vidensar-
bejdet på universiteter og 
professionshøjskoler. Standarderne er 
ikke længere vores (administrative) 
redskaber. Vi er til gengæld begyndt at 
arbejde for standarderne. På denne 
måde er forandring af viden og videns-
arbejde blevet til en transformation fra 
viden til forvaltning. Uddannelse er 
blevet en del af forvaltningen af den 
europæiske økonomi og friheden fra 
statens indblanding er blevet konverte-
ret til et spørgsmål om, hvordan stater, 
institutioner og medarbejdere kan un-
derstøtte et europæisk marked. Og vi 
gør det helt af os selv, for gennem en 
avanceret tilskyndelsesøkonomi har vi 
lært at ville det vi skal. <<
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NOTER
1  I relation til den omfattende 

bekendtgørelsesstyring af 
professionsuddannelserne, herunder også nylige 
implementering af nationale studieordninger, er 
det imidlertid spørgsmålet om ikke også 
didaktikkens ’hvad’ påvirkes af standardiseringen
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jeg er SÅ tæt på ikke at skrive denne tekst til jer - simpelthen fordi jeg slet ikke 

kan finde tid og ro til det. Og det i sig selv er jo symptomatisk.

Jeg er underviser i læreruddannelsen på 13. år og stort set alt er forandret.

•     Fra at have haft mit (pædagogik-)fag over 2 dejligt lange år og vist bruttoti-

metal på 375 har jeg idag moduler på 66 lektioner dvs brutto 100 timer. Og vi er 

færdige med hinanden efter kun 11 uger. Det skaber svære kår for relationsop-

bygningen, kendskabet til hinanden og dermed bliver undervisningen mindre 

“personlig” og mere instrumentel. Vi har jo meget vi skal nå.

•      indholdsmæssigt er det pædagogiske fagområde blevet utroligt presset, skå-

ret ned og forandret i sit indhold. Mindre dannelsesteori, mindre historicitet og 

kritisk/teoretisk forankring og langt mere “how to…” som handler om undervis-

ningsmetodik (fx it) og betragtelig udvidelse af feltet omkring klasseledelse, evi-

dens og nu også inklusion og målstryring. For blot at nævne nogle. Jeg oplever 

mange krav - mange emner, en lærer skal blive god til. Det handler mere om fag 

end om alsidig udvikling. Det handler mere om evaluering end om læringsforud-

sætninger. Så skal vi have mere krop - jo tak - men hvor og hvordan skal det ind 

og med? Og jeg har slet ikke selv en reel (tids-) mulighed for at være synderlig 

eksemplarisk.

•      et underviserliv er idag en broget størrelse og der kun lidt grunduddannel-

se (som regel et hold eller to). derudover er der forsknings- og udviklingsarbejde 

(ofte uklart og i proces mere end arbejdende og konstruktivt), tonsvis af opgaver 

ude i kommuner og på skoler hvor især jo det pædaogiske personlae fløjter ud til. 

Ofte skal vi stå på mål for nye indsatsområder, som vi i bund og grund slet ikke 

selv tror på fx målstyret undervisning eller klasseledelse. En del af mine opgaver 

er følgeforksning: spændende, men ih, hvor man er nødt til at lære som man 

kære jer 
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arbejder sig igennem projektet og der er sjældent mulighed for at dvæle og gen-

tage og nyde frugterne af det lærte for vi er fluks på vej ud i et nyt projekt. Den 

komplekse hverdag og arbejdsuge er stressende. Og hos os er især efterårsmo-

dulet krævende da de flekste af vore opgaver centreres her. Det er mig en gåde, 

at det ikke kan laves om - vi har diskuteret det i årevis.

•      iøvrigt er det ikke længere så meget et spørgsmål om hvad vil VIL undervise 

i men hvad vi SKAL undervise i.

•      korte korte deadlines. det projekt skal formuleres NU og køre OM LIDT. 

•      Der er alt alt for lidt tid afgivet til størrelsen af opgaverne. Især på projekter. 

Og at skulle tjekke, udregne, bogføre og være kritisk dialog med sin leder (og 

måske med flere af slagsen) er vanvittigt opslidende!

•      vi har en ledelse, der ikke ser sine medabrejdere. anerkendelse er ikke-ek-

sisterende. Således er der da heller ingen kredit eller bonus at hente når man er 

flink at melde sig på undervisning fra 17-21 om aftenen for nu at tage et konkret 

eksempel. Ledelser er administratorer - ikke personaleledere. Det er stressende, 

fremmedgørende.

•      AF godt kan jeg sige at jeg til en vis grad kan lide de mangeartede opgaver. 

Det er mængden - og stilladseringen hermed - der halter.

Der er sikkert mere - men jeg må videre med mit arbejde. 

Lektor proffesionshøjskole
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Aalborg Seminarium fredag d. 6. oktober 1995.

Her på stedet er der en kollegialitet, som jeg aldrig har oplevet til-

svarende tidligere med livlig og spændende faglig debat mellem 

de 17 forskellige faggrupper, der hver især opfatter sig selv som 

den absolut vigtigste faggruppe i uddannelsen.  Mærkeligt nok 

går det ikke ud over den gode stemning på lærerværelset. Tværtimod kan man 

sige: Der er god plads til småfaglige drillerier i pauserne, men også til de mere 

seriøse diskussioner om fag og undervisning i middagspausen og senere på 

eftermiddagen. Samtidig er der dog en fælles frustration over, at de skiftende 

regeringer har travlt med at gennemføre nye læreruddannelsesreformer, før der 

har været tid til at tilpasse den forriges til de faktiske forhold i jernindustrien 

blandt studerende og på skolerne.  Der var nogle, der havde fortalt mig, at det var 

en loppetjans at være underviser på et lærerseminarium, men det må være en 

myte fra en svunden tid. Faktisk er der voldsomt meget at tage fat på hele ugen 

og i weekenderne, og det er ikke kun forberedelse af timerne, men også mange 

møder om tværfaglige projekter, besøg på praktiksteder, udvalgsmøder osv. osv. 

Vi taler alle sammen meget om, hvordan vi kan tilrettelægge undervisningen, så 

de studerende kan udvikle sig fra elever til studerende.  Især på første og andet 

år virker de studerende slet ikke til at være indstillet på at arbejde på en anden 

måde, end de har været vant til. Det er et problem, når de studerende kun har 

lærere til rådighed i godt 30% af studietiden, og når vi undervisere ikke har en 

fælles holdning til, hvordan vi tilrettelægger undervisningen som en integreret 

del af de studerendes studier.

Brudstykker
 af en professionsskoledegns dagbog.
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CVU-Nordjylland, onsdag d. 18. april 2007

Så fik vi akkreditering som University College i hus. Siden jeg sidste år blev an-

sat i CVU som såkaldt ’udviklingschef’ har jeg brugt mest tid på at udfærdige 

dokumenter til brug for akkrediteringsansøgningen og ikke mindst at holde 

lange møder med ledere og mellemledere fra lærer- og pædagoguddannelserne 

i vores ’frivilligt fusionerede institution’.  Der er ikke overvældende forståelse 

for, at akkrediteringen forudsætter fælles overordnede målsætninger og strate-

gier. Repræsentanterne for hver enkelt uddannelse ser selvfølgelig netop deres 

uddannelse og tradition som den vigtigste, og der er tydeligt nok også tit tale 

om personbundne karrierebekymringer.  For mig at se blev de endelige formu-

leringer alt for meget ’FN-generalforsamlingsagtige’, det vil sige intetsigende, 

og i mange tilfælde var de jo også fabrikeret til lejligheden for at leve op til ak-

krediteringskravene. For mig har der ikke været noget udvikling i det, og jeg 

er bange for, at det samme gælder for institutionen, men foreløbig stiller vi os 

tilfredse med at have fået pointene i hus. Det er jo forudsætningen for at gå ind 

i den næste fusion. Når vi forsøger at igangsætte fælles udviklingsprojekter på 

tværs af uddannelserne, støder vi ind i de samme problemer: Opmærksomheden 

er mindre på projekternes indhold end på fordelingen af midler og personer på 

opgaverne. Jeg kalder det fordelingspolitik fremfor udviklingspolitik.

 

Professionshøjskolen, University College Nordjylland,  
tirsdag d. 11. november 2014

Vi er ved at have vænnet os til de absurde navne med uskønne blandinger af 

engelsk og dansk. Vi nøjes med forkortelserne. Vi har også skullet vænne os til, at 

jo flere uddannelser, der fusioneres, desto stejlere stigende afstand bliver der fra 

bund (undervisere) til top i de fusionerede institutioners hierarki, hvor beslut-

ningerne fra toppen sjældnere tages af personer med rod i professionshøjsko-

lens uddannelser, men oftere af personer med specialuddannelse inden for ad-

ministration og økonomistyring. Det ser ud til, at gamle Frederick Taylors ønske 

om at fremme produktivitet ved bl.a. at holde lederne helt adskilt fra dem og det, 

de skal lede, er ved at slå igennem i den offentlige sektor i Danmark. Taylor kald-

te det ”Scientific Management” eller ”New Management” (Taylor, F.W. 1911), og 

det må være det, der har inspireret Christoffer Hood til betegnelsen ”New Public 

Management” (Hood, C. 1991). Forandringerne tyder på, at lederne har fået me-

get magt gennem de seneste årtier, medens institutionens fagprofessionelle har 

fået indskrænket handlefrihed.  Alligevel er det ikke helt så enkelt.   Den barske 
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jernlady med mumieansigt er for længst erstattet af venlige og imødekommende 

ledere på mange niveauer, udstyret med styrings- og vejledningsdokumenter og 

jævnligt tilbagevendende afrapporteringer og målinger, der skal dokumentere, 

at især lederne lever op til de beskrevne forventninger.  Professionshøjskolernes 

fagprofessionelle skal koncentrere sig om samvær med studerende, men skal 

dog også huske at registrere alt hvad de foretager sig i dertil indrettede elektro-

niske skemaer, sådan at lederne lettere kan tælle det hele sammen.  De nærme-

ste ledere skal jo kunne forsyne næste ledelseslag med tilstrækkelig dokumenta-

tion for medarbejdernes arbejde, som ved endelig optælling skal udløse 

resultatløn. Ledernes resultatløn er i mange tilfælde tæt bundet op på hver en-

kelt professionshøjskoles udviklingskontrakt med regeringen, og resultatlønnen 

udgør på flere professionshøjskoler en større og større del af ledernes løn, så der 

er god grund til at tale om styringsstakler: Der bliver heller ikke meget selvstæn-

dig handling tilbage i styringslagene. Lønnen bliver simpelthen for dårlig, hvis 

man ikke retter ind og får sine medarbejdere til at levere de resultater, som er 

fastlagt i udviklingskontrakten. Situationen bliver særlig grotesk for de styrings-

stakler, der har med forskning og udvikling at gøre. Forsknings -og udviklings-

projekter har normalt til formål at finde nye veje, - at nå frem til erkendelser, 

man ikke lige havde forudset, og siden 2013 har professionshøjskolerne fået sær-

lige midler til rådighed med netop det formål. Det bliver en meget svær opgave at 

få uforudset erkendelse til at rime på meget forudsete resultater (under mottoet 

”viden, der virker”) til styringsstaklernes lønposer, og jeg er meget tilfreds med 

min feje beslutning om at sige op i dag efter seks år i forsknings- og udviklings-

afdelingen. <<

Forhenværende lektor i afdelingen for forskning og udvikling 
i UCN, nuværende løsarbejder med selvstændigt råderum.
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