Vejledning til beskrivelse af kompetenceprofilen
I den nye kvalifikationsramme formuleres målene som det læringsudbytte færdiguddannede på
forskellige uddannelsesniveauer skal have opnået:
 Viden
 Færdigheder
 Kompetencer.
For Kvalifikationsrammens niveaubeskrivelse for hhv. bachelor-, kandidat-, diplomingeniør- og
masteruddannelser henvises til den gældende studieordningsskabelon for pågældende
uddannelse. Uddannelsens kompetenceprofil skal opsummere viden, færdigheder og kompetencer
for de enkelte moduler uddannelsen igennem.
Kategorien viden handler om området viden og forståelse og inddeles i følgende
parametre/underkategorier:
 Vidensfeltet: Det basale vidensområde som det enkelte uddannelsestrin arbejder med,
herunder hvorvidt det drejer sig om viden om praksis, om teori og metode eller om
anvendelse af teori og metode samt om hvorvidt det drejer sig om forskningsbaseret viden
på internationalt niveau.
 Forståelses- og refleksionsniveauet: Den forståelse og refleksion dimittender på det enkelte
uddannelsestrin forventes at være i stand til at udvise i forhold til vidensområdets begreber,
teorier, metoder, praksis eller videnskabelige problemstillinger.
Kategorien færdigheder kan karakteriseres som dimittendernes centrale kunnen og inddeles i
følgende tre parametre/underkategorier:
 Typen af færdigheder: Beherskelsesgraden af forskellige typer af færdigheder og
karakteren af disse, fx faglige eller videnskabelige metoder.
 Vurdering og beslutning: Evne til vurdering og beslutning, udvælgelse af metoder og
teorier. Her differentieres niveaumæssigt ud fra hvorvidt det drejer sig om vurdering af
praksisnære eller teoretiske problemstillinger af større eller mindre kompleksitet samt
graden af selvstændig beslutningstagen og udvælgelse på baggrund af den konkrete
vurdering.
 Formidling: Gradueringen af kandidaternes evne til at formidle eller diskutere konkrete
problemstillinger og løsninger til forskellige modtagergrupper.
Kategorien kompetencer omhandler dimittendernes personlige og selvstændige anvendelse af
viden og færdigheder. Kompetencerne konkretiseres i følgende tre underkategorier:
 Handlingsrummer: Vidden i de konkrete arbejdsmæssige sammenhænge hvor
færdighederne skal kunne bringes til udfoldelse i mere eller mindre uforudsigelige og
komplekse sammenhænge.
 Samarbejde og ansvar: Her lægges der vægt på evne til at indgå i samarbejde og indtage
en mere eller mindre selvstændig eller direkte igangsættende rolle i forhold til forskellige
faglige og tværfaglige samarbejder på forskellige niveauer og med forskellige grader af
ansvar.
 Læring: Her lægges der vægt på de færdige kandidaters evne til at tilegne sig ny viden og
færdigheder i mere eller mindre strukturerede og velkendte sammenhænge med mere eller
mindre selvstændighed.
Inddelingen indebærer at færdigheder bliver en forholdsvis bred kategori som omfatter det
taksonomiske niveau der ofte benævnes kvalifikationer. Skellet mellem færdigheder og
kompetencer går netop der hvor kandidaten mere eller mindre af egen kraft/på eget initiativ,
selvstændigt overfører konkrete færdigheder til nye områder, sammenhænge og handlingsrum. Et

eksempel fra det sproglige område med en skelnen mellem sproglige færdigheder og
kommunikative kompetencer kan illustrere dette. Sproglige færdigheder er de byggestene af
forskellig art som den kompetente sprogbruger bringer i spil i nye kommunikative sammenhænge.
Den kommunikative kompetence kræver hele tiden stillingtagen til hvad der er det rigtige at
sige/skrive i den enkelte kommunikationssituation, ud fra viden og færdighed inden for de mange
delområder der indgår (fx fonetik, morfologi, syntaks, ordforråd, pragmatik, samtalesituationer og
scenarier, stilistisk niveau, kultur etc.).
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