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Forord 
"Klar til 4.0: Uddannelse af undervisere og lærere til 4,0-paradigmet" er et projekt, der 
samfinansieres af Europa-Kommissionen inden for rammerne af Erasmus+-programmet. Målet er 
at støtte lærere og undervisere i overgangen til det nye læringsparadigme, som den digitale 
omstilling og den fjerde industrielle revolution kræver.

Industri 4.0, digital revolution, intelligente fabrikker, global sammenhæng – det er de nøgleord, der 
beskriver den aktuelle udvikling i arbejdsverdenen. Erhvervsuddannelse kan blive "det første valg" 
til at efterleve denne omstilling, men i øjeblikket kan kun nogle få uddannelsescentre i Europa 
anvende det nødvendige udstyr, og endnu vigtigere: Lærere og undervisere er ikke klar over 
omfanget af sådanne ændringer eller kan udnytte de nødvendige værktøjer (konceptuel og 
metodologisk først og fremmest, mere end teknologisk). Nogle af dem har en tendens til at 
fokusere på undervisning i stedet for på læring; andre er ikke fuldt ud klar over eksisterende 
online-værktøjer til læring, undervisning, evaluering; andre igen interagerer ikke så meget, som de 
kunne, og tænker, at de har knowhow at "forsvare"; nogle har brug for et klarere billede af 
karakteren, konsekvenserne og den reelle betydning af 4.0-paradigmet, som ikke kun er "Industri" 
4.0 og teknologi, men som også involverer hele samfundet.

For at gøre erhvervsuddannelserne bæredygtige er det relevant at ajourføre indhold  og værktøjer, 
der kan fremme samarbejdet mellem lærere/undervisere, elever, uddannelsesudbydere, 
virksomheder, sociale dele og lokale myndigheder.

Klar til 4.0 har til hensigt at tage denne udfordring ved at beskrive et sæt af kompetencer nyttige 
for erhvervsuddannelsernes VET-undervisere/-lærere, og ved at udvikle og teste et sæt 
uddannelsesmoduler egnet til "4,0", i nøje samarbejde med virksomheder.

Klar for 4.0 udføres af et stærkt konsortium bestående af 10 partnere i 8 EU-medlemsstater: 
Italien, Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Portugal, Sverige og UK, der repræsenterer en 
kompetent og kvalificeret blanding af fremragende europæiske aktører inden for 
erhvervsuddannelse, i en ånd af at understøtte et ægte "strategisk partnerskab".

Dette dokument er det første projektoutput, der præsenterer en liste og beskrivelse af 
kompetencer, som lærere og undervisere bør have for at give eleverne tilstrækkelig udvikling af 
deres 4,0-færdigheder. Sådanne kompetencer vil blive målrettet mod det efterfølgende program 
for undervisere.  Dette dokument beskriver:

• de nationale undersøgelser, som partnerne har foretaget for at identificere og udvælge
relevante kompetencer

• listen over de kompetencer, der skal målrettes mod det efterfølgende program for
undervisere

• skabelonen for kompetencebeskrivelse (f.eks. med hensyn til viden, færdigheder,
holdninger, autonomi, ansvar osv., i kategorien – på tværs af sektorer osv. – og af niveau –
grundlæggende, mellemliggende, avanceret osv.).
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1. Projektet Klar til 4.0
Rationale
Projektet følger en tretrins udviklingsforløb.

Trin 1, baseret  på eksisterende undersøgelser og direkte erfaringer indsamlet fra 
lærere i partnerlandene   om ændringer forårsaget af Industri 4.0, har til formål:

• at beskrive og fremhæve de kompetencer, der er nødvendige for underviserne, med særlig
henvisning til mekanikker-, mekatro-, og bilindustrien, idet det skal huskes, at it-
færdigheder er motor for "4.0-verdenen". Fokus er for det meste på tværgående/bløde
færdigheder, ud over de professionelle færdigheder, som lærerne allerede besidder eller
lettere kan udvikle.

• Levering af et online-værktøj, der gør det muligt for undervisere selv at vurdere
deres parathed til at håndtere og integrere 4.0-emner i deres daglige arbejde.

Trin 2 designer og tester et uddannelsesprogram, der er struktureret i uddannelsesunits, baseret 
på læringsresultater, og med en udbredt og "intelligent" brug af it-værktøjer. Programmet  vil blive 
lanceret i samarbejde med lokale, associerede partnere i industrien, især med hensyn til 
læringsmål, og vil inkludere f.eks.:

• 4.0-paradigmet: det scenarie, der ligger til grund for værdiskabelseskæden for varer og
tjenesteydelser, i et globalt forbundet miljø

• centrale støtteteknologier til 4.0: chancer, implikationer, didaktik;
• hvordan man designer  "4.0  læringsoplevelser": planlægning, instruktions-design
• 4.0 som et tværfagligt emne: hvordan man integrerer 4.0 i alle emner, hvordan man

kan sikre samarbejde mellem undervisere
• samarbejde med virksomheder: hvordan man kan forbedre samarbejdet mellem lærere,

undervisere og virksomheder
• underviseres og virksomheders fælles læringsvurdering, herunder vurdering af uformel og

ikke-formel læring
• hvordan man kan holde sig up-to-date med udviklingen af 4.0.

Alle emner  vil formidles i en Massive Online Open Course (MOOC), herunder øvelser, videoklip,
quizzer og forskningsmateriale.

Trin 3 har til formål at sikre mainstreaming og effekt af resultaterne i partnernes lokationer. 
Undervisere i testgruppen vil udnytte resultaterne af deres daglige aktiviteter ved at gennemgå/
inddrage en del af/fulde programmer på grundlag af de indhøstede erfaringer. Undervisning af 
undervisere i partnerlokationer vil deltage i en venskabelig konkurrence om at levere bedste 
praksis. Effektiviteten vil blive vurderet sammen med associerede partnere og resultater indsamlet 
i vejledninger, herunder også fortællinger, der beskriver cases, der opstår som følge af 
konkurrencen.
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Mål 
Projektets mål er:

- beskriver et "minimum" af færdigheder, nemlig didaktiske og tværgående, som
lærere/undervisere har brug for, navnlig dem, der er involveret i videregående
erhvervsuddannelse (HVET) med hensyn til overgangen til 4.0

- udvikling af et selvevalueringsværktøj for kompetencer, der gør det muligt
for lærere/undervisere på erhvervsuddannelser at måle deres parathed til 4.0-verdenen og
den digitale omstilling

- I tæt samarbejde med virksomheder udvikling og afprøvning af en ressourcepakke for
undervisere, et uddannelsesprogram, der leveres som MOOC (Massive Online Open Course),
komplet med eksempler på undervisningsmateriale, metoder til læringsevaluering,
innovative værktøjer til uddannelse og læring

- udnytte denne MOOC til at uddanne en testgruppe af undervisere, der vil afprøve deres
læring ved at co-designe uddannelsesmoduler / programmer efter dette nye 4.0 koncept,
sammen med virksomheder;

- at stille sådanne produkter til rådighed for alle, selv uden for partnerskabet, gennem en
vidensbase af Open Educational Resources (OER),) der er frit tilgængelig via den
samme onlineplatform, som testgruppen bruger

- fastlæggelse af en række politiske anbefalinger/forslag til lokale, nationale og europæiske
beslutningstagere med henblik på fremtidig ajourføring af lærernes og undervisernes
kompetencer.

For at sikre konkretitet fokuserer projektet på mekaniker-, mekatro- og bilindustrien, 
hvor avancerede digitale kompetencer er nødvendige, den digitale revolution allerede er
startet, og meningsfuld virksomhedserfaring er på plads.

Undervisning af undervisere har primært til formål at forbedre undervisningskompetencerne ved 
hjælp af innovative metoder og værktøjer og integrere 4.0-paradigmet i det daglige arbejde. Derfor 
drejer det sig om emner som forståelse af 4.0-paradigmets betydning og indflydelse på uddannelse 
og arbejde, eller hvordan man udvikler og genemfører tværfaglige 4.0-læringserfaringer sammen 
med kolleger og virksomheder, hvordan man kan gøre brug af læringserfaringer, der afspejler 
operationelle processer på arbejdspladsen, hvordan kompetencerne i den digitale tidsalder skal 
vurderes og så videre.

Dette uddannelsesprogram er praktisk og samtidig "i sig selv digitalt" og er opbygget med de 
samme instrumenter, som det tilbyder, dvs. af tværnationale teams ,sammensat af undervisere og 
virksomhedseksperter, der bruger online-samarbejdsplatforme.

Undervisere, der bruger programmet, vil lære ved at besøge virksomheder, ved at diskutere med 
andre undervisere (selv på afstand), ved at udnytte Design Thinking og Instruktions Design 
teknikker, ved at udveksle synspunkter med eksperter og fagfolk, og ved bruge materialet "seriøst".

De vigtigste, forventede resultater er:

- mere kvalificerede undervisere på erhvervsuddannelserne
- bedre læringskvalitet, og dermed bedre beskæftigelsesegnethed for eleverne og

tiltrækningskraft for erhvervsuddannelserne
- øget og stabilt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, undervisere og

virksomheder
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- adgang til bæredygtige værktøjer, der kan overføres til andre økonomiske sektorer og
andre europæiske lande.

Figur 1 på næste side syntetiserer projektkonceptet og modellen.

Figur 1 – Fit for 4.0-modellen
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2. Baggrund

2.1. Industri 4.0 og den fjerde industrielle revolution
Udtrykket "Industri 4.0", der blev forkortet til I4.0 eller blot I4, stammer fra 2011 fra et projekt i 
forbindelse med den tyske regerings højteknologiske strategi1, som fremmede computerisering af 
fremstillingsindustrien for at afbøde den stigende konkurrence fra udlandet og for at adskille tyske 
og europæiske industrier fra andre internationale markeder. Der blev foreslået flere definitioner af 
Industri 4.0, og en analyse af dem ligger uden for målet med dette projekt.
Man kan sige, at Industri 4.0 er et navn for den nuværende tendens til automatisering og 
dataudveksling inden for produktionsteknologier, herunder cyber-fysiske systemer, 'internet of 
things', skyen (cloud computing) og kognitiv databehandling samt oprettelse af 'smart 
factory'. Flere forfattere er enige om at konkludere, at Industri 4.0 handler om at integrere ni 
sammenhængende begreber, der anvendes i industrier, især i fremstillingsindustrien (figur 2)2.

Figur 2 – De  ni søjler i industri 4.02

Industri 4.0 blev født som et strengt produktionsorienteret udtryk og fik hurtigt en bredere 
betydning, da den var vidne til den digitale transformation af produktion/produktion og relaterede 
industrier og værdiskabelsesprocesser.

1 BMBF-Internetredaktion (2016). "Zukunftsprojekt Industrie 4.0 - BMBF". Bmbf.de. Hentet fra 
https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html

2 A. Melanson, "Robotics and Industry 4.0 – Aethon Blog", 2015. [Online]. Findes på: http://www.aethon.com/industry-4-0-
means-manufacturers/

https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html
http://www.aethon.com/industry-4-0-means-manufacturers/
http://www.aethon.com/industry-4-0-means-manufacturers/
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Derfor blev den første sætning  "Fourth Industrial Revolution"  (IR4.0)  introduceret første gang af 
Klaus Schwab, executive chairman for World Economic Forum, i 2015. Udtrykket beskriver en 
verden, hvor enkeltpersoner bevæger sig mellem digitale domæner og offline virkelighed med brug 
af tilsluttet teknologi til at muliggøre og styre deres liv. 
3Udtrykket henviser også til de "klassiske" industrielle revolutioner, vores samfund gennemgik i de 
seneste århundreder (figur 3).

Figur 3 – Industrielle revolutioner4

2.2. Kompetencer, der kræves til den fjerde industrielle revolution 
Udviklingen af nye teknologier i den fjerde industrielle revolution udvisker grænserne mellem de 
fysiske, digitale og biologiske verdener. Disse fremskridt er ledet af fremkomsten af kunstig 
intelligens, robotteknologi, 'internet of things', selvkørende biler, bio- og nanoteknologi, 3-D print, 
materialevidenskab, kvanteberegning og energilagring.5

Men IR4.0 er ikke kun teknologi: det omfatter også den digitale transformation af hele 
virksomheden. Dette indebærer, at vi er nødt til at genoverveje a) digitalisering og integration af 
vertikale og horisontale værdikæder og b) af forretningsmodellen generelt ved at 
optimere kundeinteraktionen og adgang. Industri 4.0's forstyrrende karakter medfører 
betydelige ændringer i arbejdsprocesserne, hvilket derfor kræver en anden tilgang til den 
måde, arbejdet udføres på. Der er behov for nye kvalifikationssæt for at kunne udføre 
eksisterende og nye job, der opstår som følge af teknologiske fremskridt i industrien 4.0. Det er 
almindeligt anerkendt, at selv om de færdigheder, der kræves i forskellige brancher, kan være 
3 Schwab, K. (2015). Den fjerde industrielle revolution: hvad det betyder, hvordan man reagerer. Hentet fra 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution. 
4 Kilde: Siemens AG, Billeder af fremtiden, forår 2013.
5 Diwan, P. (2017). Er Uddannelse 4.0 en nødvendighed for success af 4kl. Industriel revolution? Adgang fra 

https://medium.com/@pdiwan/is-education-4-0-an-imperative-for-succes-of-4th-industrial-revolution-50c31451e8a4 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution
https://medium.com/@pdiwan/is-education-4-0-an-imperative-for-success-of-4th-industrial-revolution-50c31451e8a4
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kan være forskellige, er der ligheder med hensyn til de kompetencer, der kræves på forskellige 
områder.67

Et betydeligt antal forfattere hævder, at stærke sociale, kollaborative færdigheder vil være lige så 
vigtige som tekniske færdigheder i fremtiden.8 Samspillet med intelligente maskiner vil desuden 
kræve et solidt fundament af bløde færdigheder, såsom følelsesmæssig intelligens, kritisk 
tænkning, innovation, kommunikation, samarbejde, lederskab og teamwork,9 også i betragtning af, 
at intelligente maskiner ikke kan (endnu) anvende sund fornuft ræsonnement; de kan heller ikke 
vise empati, hvilket mennesker skal gøre for at øge produktiviteten, når de arbejder på smarte 
fabrikker.10 Med andre ord, det bedste talent er ikke maskinerne, men en kombination af både 
mennesker og maskiner. Uddannelsesinstitutionerne skal bestræbe sig på at supplere teoretisk 
viden med bl.a. praktiske færdigheder, sociale færdigheder og ansvar, etik og værdier samt 
iværksætterevne.11 Den tekniske uddannelse skal ikke kun fokusere på specifik viden; 
adfærdsmæssige færdigheder skal også tages i betragtning og være tværfaglige.12 Desuden kræver 
de pludselige og virkningsfulde fremskridt inden for Industri 4.0-teknologier, at medarbejderne 
besidder livslange læringsmuligheder.13 Andre kilder citerer, at blandt de bedste bløde 
færdigheder, der kræves i en Industri 4.0 æra er kreativitet, følelsesmæssig intelligens, og proaktiv 
tænkning, smidighed i problemløsning, evnen til at omforme processer, osv.14

2.3. Fra industriel revolution 4.0 til uddannelse 4.0
Det brede og stadig uafklarede scenario, der er beskrevet i det foregående afsnit, viser, at IR 4.0 ikke 
kun påvirker erhvervslivet, regeringsførelsen og befolkningen, men også påvirker uddannelse.

For at være effektive i industri 4.0 bør uddannelsesinstitutionerne fremme nye metoder til 
erhvervelse og anvendelse af viden. Samarbejdet mellem erhvervslivet og højere læreanstalter bør 
fremmes for at fremme løsningen af problemer i den virkelige verden. Traditionelle emner bør
blandes med teknisk specialisering og projektbaseret læring. Det primære formål bør være at 
sikre, at eleverne finder relevans i det, de studerer. Tværfaglig uddannelse, massiv åben læring og 
personlig læring vil blive oplevelsen.
6 Fitsilis, Tsoutsa, Gerogiannis (2018). Industri 4.0: krævede personalekompetencer. I International Scientific Journal "Industry 4.0", 

år III, udgave 3, s. 130-133 (2018). Adgang fra:
 https://stumejournals.com/journals/i4/2018/3/130.full.pdf

7 Det Økonomiske Verdensforum (2016). Fremtiden for beskæftigelse, kvalifikationer og arbejdsstyrkens strategi for den fjerde 
industrielle revolution. Global Challenge Insight Report, World Economic Forum, Genève. 

8 Gudanowska, A.E., Alonso, J.P. og Törmänen, A. (2018). Hvilke kompetencer er der brug for i produktionsindustrien? Sagen om 
Podlaskie-regionen. Teknisk ledelse i produktion og service, 10(1): s. 65-74.

9 Wilson, J.H. og Daugherty, P.R. (2018). Collaborative Intelligence: Mennesker og KUNSTIG intelligens går sammen. Havard 
Business anmeldelse, Brighton, Issue Number: Juli-august, s. 114-123. 

10 Guszcza, J., Lewis, H. og Evans-Greenwood, P. (2017). Kognitivt samarbejde: Derfor tænker mennesker og computere bedre 
sammen. Deloitte anmeldelse, 20: s. 8-29. 

11  Tillykke, A., Taspir, S.H., Puteh, M. et al.Ra. (2017). Videregående uddannelse 4.0: Aktuel status og parathed til at opfylde den 
fjerde industrielle revolution udfordring, tilpasning  af de videregående uddannelser i retning af industri, 4: s. 23-24.

12  Venkatraman, S., de Souza-Daw, T. og Kaspi, S. (2018). Forbedring af beskæftigelsesresultaterne for karriere- og tekniske 
uddannelsesstuderende. Videregående uddannelse, færdigheder og arbejdsbaseret læring, 8(4), s. 469-483. 

13 Prifti, L., Knigge, M., Kienegger, H. og Krcmar, H. (2017). En kompetencemodel for "Industrie 4.0" Medarbejdere. internationale 
konference om Wirtschaftsinformatik (WI). St. Gallen, Schweiz, s.46-60.

14  Cotet, G.B., Balgiu, B.A. og Zaleschi, V.c. (2017). Vurderingsprocedure for de bløde færdigheder, som industri 4.0 har anmodet 
om. MATEC Web af konferencer, 121, s. 07005

https://stumejournals.com/journals/i4/2018/3/130.full.pdf
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Teknologiske fremskridt sker hurtigt; Læringsinstitutionerne skal således tilpasse sig 
innovationscyklusserne.15 Industrien 4.0-æraen kræver høje kognitive evner, hvilket kræver 
forandring i de videregående uddannelser og uddannelsessystemerne. Det åbne 
uddannelsessystem tager langsomt over, så videregående uddannelsesinstitutioner kan være nødt 
til at justere deres forretningsmodel for at imødekomme det åbne marked.16

For at gøre sådanne ændringer eksplicitte kom navnet Uddannelse 4.0 til verden som en reaktion 
på behovene i IR4.0. Denne nye vision for læring fremmer eleverne til at lære ikke kun 
færdigheder og viden, der er behov for, men også til at identificere kilden til at lære disse 
færdigheder og viden. Læring er bygget op om, hvor og hvordan man lærer og sporing af deres 
performance sker gennem databaseret tilpasning. Jævnaldrende bliver meget betydningsfulde i 
deres læring. De lærer sammen og af hinanden, mens lærerne påtager sig rollen som facilitatorer i 
deres læring.  Ifølge Fisk17 er der ni tendenser relateret til Uddannelse 4.0:

1. Læring kan finde sted når som helst, hvor som helst. E-learning-værktøjer giver gode 
muligheder for fjernlæring i  eget tempo.  Tilgang med 'Flipped classroom' ("Omvendt 
klasselokale") spiller også en stor rolle, da det giver mulighed for interaktiv læring, der skal 
gøres i klassen, mens de teoretiske dele kan læres uden for klassen.

2. Læring vil blive tilpasset de enkelte elever. De vil først blive introduceret til sværere opgaver,
når et vist beherskelsesniveau er opnået. Der vil blive tilført flere metoder, hvis
instruktørerne ser et behov for det. Positive forstærkninger bruges til at fremme
positiv læringserfaring og øge elevernes tillid til deres egne akademiske evner.

3. Eleverne har et valg i at afgøre, hvordan de ønsker at lære. Selv om læringsresultaterne af et
kursus er forudbestemt af de institutioner/organer, der er ansvarlige for læseplanen, er
studerende stadig fri til at vælge de læringsværktøjer eller teknikker, de foretrækker.
Blandt de muligheder, som undervisere kan vedtage for at gøre det muligt for studerende at
være kreative i deres læring, er blended learning, 'flipped classroom' og BYOD (Bring
Your Own Device) tilgang.

4. Eleverne vil blive udsat for mere projektbaseret læring. Eleverne er forpligtet til at
anvende deres viden og færdigheder i at fuldføre et par kortvarige projekter. Ved
inddragelse i projekterne træner de deres organisatoriske, kollaborative og
tidsstyringsfærdigheder, som er nyttige i deres fremtidige akademiske karriere.

5. Studerende vil blive udsat for mere hands-on læring gennem praktisk erfaring
såsom praktikophold, mentorprojekter og samarbejdsprojekter. Udviklingen af teknologien
gør det muligt at lære effektivt af visse områder, hvilket giver  mere plads til at erhverve
færdigheder, der involverer menneskelig viden og ansigt-til-ansigt interaktion.

6. Studerende vil blive udsat for datafortolkning, hvor det kræves, at de anvender deres
teoretiske viden om tal og skal bruge deres ræsonnement færdigheder til at foretage
slutninger baseret på logik og tendenser fra givne sæt af data. Den manuelle del af
matematiske færdigheder vil blive irrelevant, da computere vil udføre den statistiske analyse
og forudsige de fremtidige tendenser.

15 Tillykke, A., Taspir, S.H., Puteh, M. et al., R.A., op. Cit.
16 Peters, M.A. (2017). Teknologisk arbejdsløshed: Uddannelse til den fjerde industrielle revolution. Pædagogisk filosofi og teori, 

49(1), pp.1-6. 
17 Fisk, P. (2017). Uddannelse 4.0 ... fremtiden for at lære vil være dramatisk anderledes, i skolen og gennem hele livet. 
Hentet fra http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-undervist-sammen

http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together
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7. Eleverne vil blive vurderet forskelligt, og de konventionelle platforme til vurdering af
studerende kan blive irrelevante eller utilstrækkelige. Elevernes faktuelle viden kan vurderes
under læringsprocessen, mens anvendelsen af viden kan testes, når de arbejder på deres
projekter i marken.

8. Elevernes meninger vil blive overvejet i udformningen og ajourføringen af curriculum.
Deres input hjælper curriculum-designerne med at opretholde aktualitet i læseplanen,
at den er up-to-date og brugbar.

9. Eleverne bliver mere uafhængige i deres egen læring, hvilket tvinger lærerne til at påtage sig
en ny rolle som facilitatorer, der vil guide eleverne gennem deres læringsproces.

Disse ni tendenser i Uddannelse 4.0 flytter de vigtigste læringsansvar fra underviserne til 
eleverne. Undervisere bør spille deres roller som ledere for en kompleks læringsproces og som 
lærende motivationsfaktorer til at støtte overgangen og bør aldrig betragte dette som en 
trussel mod den konventionelle lærerstand.18

18 Anealka, A.H. (2018). Uddannelse 4.0 Made Simple: Ideer til undervisning, i International Journal of Education & Literacy

Studies, bind 3. 



12 – Sæt af kompetencer, der er målrettet af uddannelsesprogram

3. Intellektuelt output 1 – del 1:  Undersøgelsen

3.1. Formål og omfang 

Vi har set, at eksisterende undersøgelser af de ændringer, der forventes med 4.0, samt nationale 
politikker i partnerlandene, konkluderer, at "opkvalificering" af lærere og undervisere bør finde sted 
på en række områder. De er også særligt opmærksomme på tvær-/bløde færdigheder, dvs. faktisk kan 
forskellen i specifikke tekniske færdigheder lettere slås bro over, selv på individuel basis. På den 
anden side mangler der stadig en dyb forståelse af karakteren af 4.0-revolutionen, ligesom evnen 
til at integrere det i ens daglige aktiviteter og opleve det som en "normal" del af ens erhverv. 
Derfor fokuserer dette output på tværfaglige færdigheder.

Formålet med dette materiale er at identificere og beskrive kompetencer, som lærere og 
undervisere bør have for at lette eleverne tilstrækkeligt i udviklingen af deres 4.0 færdigheder. Det 
efterfølgende program for undervisere, der skal udvikles på et senere tidspunkt i projektet, vil 
være rettet mod sådanne kompetencer.

For at undgå faldgruben af en for bred og derfor overfladisk undersøgelse blev partnerne enige
om en række antagelser som følger.

a. Lærere og undervisere har, afhængigt af nationale bestemmelser, mindst én kvalifikation, der
giver dem ret til at agere som sådan. Med andre ord bygger dette output på et eksisterende
kompetencegrundlag, der er taget for givet og på en eller anden måde anses for at være
"naturligt" i rygsækken for lærere og undervisere på deres respektive niveauer.

b. Punkt a. indebærer også, at lærere og undervisere kender de emner, de underviser i, og er i
stand til at holde sig ajour med udviklingen i deres discipliner.

c. Selv om den fjerde industrielle revolution er tæt forbundet med teknologi, på grund af de
grunde, der er forklaret i tidligere kapitler, vil dette arbejde hverken betragte lærere og
undervisere som eksperter i sidste teknologiske innovationer eller som eksperimentatorer
af fængslende didaktiske metoder. Vi henvender os snarere til fagfolk, der forstår ansvaret
med deres rolle, dvs. Med andre ord fokuserer dette arbejde på læreres og underviseres
didaktiske og personlige færdigheder snarere end på teknologi.

d. I betragtning af deres art og mål er partnerne interesserede i læringsprogrammer, der kun
dækker visse EQF-niveauer, nemlig niveau 4, 5 og 6. Andre EQF-niveauer falder uden for dette
outputs anvendelsesområde.

e. Partnerne er udmærket klar over, at EQF-niveauerne (især niveau 4 og 5) kan svare til forskellige
former for uddannelsesprogrammer og kurser, afhængigt af medlemsstaterne og de nationale
kvalifikationsrammer. Ved at vælge at holde sig til EQF har partnerne til hensigt at bekræfte den
europæiske værdi af dette arbejde og at holde sig til dets anvendelsesområde og  grænser.

f. Selv med den antagelse, der er angivet under punkt d., er der forskelle mellem lærere, der
underviser på de valgte EQF niveauer. Partnerne er udmærket klar over dette og vil så vidt
muligt tage behørigt hensyn til det inden for de grænser, der er tilladt af projekttid og budget.

g. Igen med henvisning til den antagelse, der blev foretaget på punkt d., antager partnerne, at
elever, der undervises af lærere og undervisere, som er målgruppen for dette projekt, besidder
og behersker tilsvarende kompetenceniveauer. Med andre ord antager partnerne f.eks., at
lærere og undervisere, som dette output omhandler, ikke har til opgave at undervise
deres elever i grundlæggende færdigheder (f.eks. nationale sprogfærdigheder,
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regnefærdigheder, videnskabelige færdigheder, ikt-færdigheder,finansielle 
færdigheder og kulturelle/medborgerlige færdigheder). Der forventes dog forskelle 
blandt studerende på forskellige EQF-niveauer.

h. Som nævnt i punkt c. fokuserer vi mere på bløde og didaktiske færdigheder end tekniske.
Førstnævnte forventes i sagens natur at være tværgående og sektoruafhængige. Ikke desto
mindre vil vi, når det er nødvendigt, fokusere mere på mekaniker-, mekatronik- og bilindustrien,
hvor avancerede digitale kompetencer er nødvendige, den digitale revolution allerede er i gang,
og meningsfuld virksomhedserfaring er på plads.

i. Omfanget af dette arbejde er begrænset af partnernes behov og af projektets varighed og
budget. Vi har ikke den formodning, at dette produkt er udtømmende.

j. Fra punkt i. følger direkte, at selv om det udføres af højt kvalificerede specialister og ekspert
forskere, er denne produktion  udviklet med en "bottom-up" tilgang, og er
handlingsorienterede snarere end videnskabeligt orienterede.

3.2. Gennemførelse af undersøgelse
Undersøgelsesmetode 
Formålet med dette output er at præsentere listen og beskrivelsen af kompetencer, som lærere 
og undervisere bør have for i tilstrækkelig grad at lette de lærende i udviklingen af deres 4.0-
færdigheder. For at opnå dette trak partnerne på tre informationskilder:

- litteratur;
- egne erfaringer;
- eksterne interessenter.

Man startede med at undersøge eksisterende  undersøgelser og nationale politikker om ændringer 
og udfordringer som følge af 4.0 (se retningslinjerne i bilag 2). Partnerne formidlede også deres 
direkte erfaringer med dette spørgsmål i deres svar. At identificere kategorier af interessenter, der 
skulle interviewes i den efterfølgende fase, var også en del af denne opgave.

De indsamlede oplysninger gjorde det muligt at udarbejde et udkast til halvstrukturerede 
interviews med deltagelse af en række interessenter (også rapporteret i bilag 2).

Kontakt til  interessenterne gjorde det muligt derefter at indsamle deres synspunkter og erfaringer. 
Den oprindelige idé var at gennemføre en-til-en interviews og/eller fokusgrupper, enten ansigt til 
ansigt eller via internettet, rettet mod 5 til 10 interessenter pr. område (40-80 i alt), helst 
virksomhedsledere (teknisk/produktion/drift/HR), repræsentanter for foreninger, sociale parter 
eller offentlige forvaltninger, der er involveret i uddannelse og erhvervsuddannelse, rektorer, 
direktører, lærere eller undervisere enten erhvervsuddannelsesskoler eller på universiteter osv.
Dette havde til formål at undersøge færdigheder, som virksomhederne forventer af 
arbejdstagerne, og dermed indirekte af lærere og undervisere.
Det er værd endnu en gang at bemærke, at partnernes mål ikke var at gennemføre en videnskabelig 
forskning, men at indsamle praktiske oplysninger og materiale, der er egnet til at udvikle 
efterfølgende projektout-put. Derfor er det et relativt lille antal interviewede og 
fremgangsmåden med bottom-up-tilgangen af interviews.
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Ved at sammenligne resultater i forskellige områder udarbejdede partnerne det sæt af 
kompetencer, der er nødvendigt for lærere og undervisere, for at imødegå de udfordringer, der er 
opstået i forhold  til 4.0, og definerede også det mønster, der skal beskrive de kompetencer, der er 
beskrevet i foregående afsnit.

Figur 1 på side 6 viser den metode, som partnerne har valgt.

Prøve 
Den endelige stikprøve bestod af 85 respondenter fra 11 europæiske lande, dvs. partner landene 
Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Italien, Portugal, Sverige og UK samt Cypern, Kroatien og 
Spanien. Figur 4 viser prøvesammensætningen.

Figur 4 – Prøvesammensætning 

47 respondenter gav en direkte samtale, mens 38 var involveret i fokusgrupper (figur 5).

Figur 5  – Samtaleleveringsmetode
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COVID-19-nødsituationen 
Partnerne havde oprindeligt planlagt interviews og fokusgrupper i perioden januar-marts 2020. 
COVID-19-nødsituationen tvang partnerne til at gennemgå deres planer, hvis ikke i substansen, i 
det mindste med hensyn til form og timing. Både partnere og interessenter, der er involveret i 
undersøgelsen, havde pludseligt behov for at etablere først og fremmest interne nødstrategier, 
såsom reorganisering af arbejdsopgaver til virtuelle platformer. For at håndtere denne situation 
ændrede partnerne de interviews og fokusgrupper, der stadig skulle gennemføres, ved at 
omdanne dem fra face to face til virtuelle møder og planlægge dem påny. Selv om tidsrammen 
blev forlænget en smule, blev alle aktiviteter således afsluttet som planlagt.

3.3. Vigtigste resultater 

Under gennemførelsen af undersøgelsen erfarede partnerne stor variation og værdi af oplysninger, 
de indsamlede. Faktisk gav respondenterne ikke kun input, der var nyttige til at definere det 
kompetencesæt, der udgør målet med dette output, men også kommentarer, forslag og deres syn 
på deres opfattelse af 4.0's indvirkning på undervisning og læring.

Vi forsøger her at opsummere nogle relevante resultater, udover beskrivelsen af de kompetencer, 
der kræves af underviserer. Alt materiale, der indsamledes fra undersøgelsen, er tilgængeligt fra
partnerne, efter anmodning.

• Der er meget snak om 4.0, men ikke altid konkretiseret ned til niveauet for specifikke
kompetencer. Store virksomheder tilfører deres medarbejdere med specifikke kompetencer
gennem deres interne akademier. Mellemstore/store virksomheder (SMV) er helt klar over
4.0 og viser en rimelig forståelse af dens betydning og konsekvenser. De er grundlæggende på
udkig efter medarbejdere uddannet på 4.0 KET og "smart" nøglekompetencer. SMV forsøger
stadig at forstå, hvad 4.0 er, og hvad det indebærer. SMV'er (plus mange offentlige organer,
der også er involveret i den digitale transformation) er ofte ikke særligt bevidste om
fænomenet  endnu - og forstår ikke kommende forandringer, og hvordan de skal håndteres.

• Læringsmål vedrørende nye teknologier er ofte også relateret til bløde færdigheder; lokale
curricula har et større fokus på bløde færdigheder end de nationale læseplaner, som er
udfærdiget af de nationale undervisningsministerier i samarbejde med repræsentanter for
industrien.

• Der er et stort behov for eksperimental læring for at sikre en glidende integration af teori
og arbejdsliv med læringsprocessen.

• Et reelt uddannelsesmiljø, det vil sige i virksomhederne, er nøglen til det. Så en god udfordring
for lærerne er at finde en virksomhed med den "rigtige" profil og muligheden for at træne til
de definerede læringsresultater.

• Adgang til eksempler på teknologier, omkostninger og kort holdbarhed af tech emner er
dog et potentielt problem.

• EQF-niveau 5 er nok den bedste performer i 4.0 scenariet: det beskæftiger sig med avancerede,
up-to-date emner, kurser er ofte co-designet af uddannelsescentre, skoler og virksomheder,
arbejdsbaseret læring anvendes, og så videre. Dette gør forskellen i forhold til EQF 4 og EQF
6.
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• Det er en risiko for at blive et begrænset til en (stor) virksomhedsspecifik teknologi og 
kun levere færdigheder/viden, der vedrører deres teknologier, og dermed begrænse 
progression/omfang af viden opnået af de studerende.

• Den største udfordring for de studerende vil ikke bare være passivt at lytte og lære ved
at absorbere indhold fra lærere og bøger, men aktivt lære at bruge kritisk tænkning til at
uddybe det de studerer. De bliver nødt til at acceptere forandringen (indhold, læringsprocesser
og it-systemer) og tænke over det som en mulighed for deres fremtid og tage en aktiv rolle i
forhold til læring.

• Undervisernes bevidsthed er temmelig tilfældigt i forhold til viden ud fra, hvad de har læst/
set/ hørt om, men der er en mangel på retning fra myndighederne og faglige udvalg.

• På grund af hurtigt skiftende systemer og tilgange er en vigtig udfordring for lærerne at innovere
deres undervisningsstrategier og holde sig opdateret. De bør forstå teknologiens indvirkning på
arbejdstilrettelæggelsen, forstå hvad virksomhederne forventer af studerende, når de ansætter
dem, samt være i stand til at forberede de studerende ikke blot til teknologi, men også til
et anderledes arbejdsmiljø.

• Undervisning baseret på selvstændigt og holistisk projektarbejde, problembaseret læring og
casestudier i stedet for forelæsninger vil fortsætte med at dominere den måde, vi uddanner til
Industri 4.0. Med andre ord bør lærere lære at designe læringsprocesser, der finder sted i
autentiske læringsmiljøer. Dette indebærer, at man råder  over konceptuelle og praktiske
værktøjer , der kan understøtte processen.

• Det er afgørende at sætte eleverne i centrum for læringsprocessen og integrere it-systemer i
dette scenarie for at få succes. Det omfatter tilpasning af uddannelsen til de enkelte behov
hos eleverne.
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4. Intellektuelt output 1 – del 2: Kompetencerne

4.1. Metode til outputafkast 

Uanset den praktiske bottom-up-tilgang, som partnerne har valgt, er det nødvendigt med et vist 
grundlag for at give dette output robusthed og for at udforme det korrekt inden for de 
eksisterende EU-standarder og -værktøjer for at sikre anvendelighed og overførbarhed. Dette 
afsnit beskriver de valg, som partnerne har truffet i forbindelse med dette mål.

Referencemodeller 
Der findes mange strukturer både i Europa og på verdensplan, der beskriver kompetencer, der hver 
især er skabt og drevet af forskellige årsager og som er udformet til at løse forskellige specifikke 
problemer. Med henblik på vores projekt overvejede vi fem systemer, hver af dem er en eller 
anden måde relateret til vores mål:

E-kompetencerammen (e-CF)

E-CF'en indeholder en reference på 41 kompetencer, som kræves og anvendes på det professionelle
arbejdsmiljø inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) ved hjælp af et fælles sprog
for kompetencer, færdigheder og færdighedsniveauer, der kan forstås i hele Europa. Det er nu en
europæisk standard (EN 16234-1:2019), der er etableret som et redskab til at støtte gensidig
forståelse og skabe gennemsigtighed i sproget.19

Den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) 

EQF er en fælles europæisk referenceramme for kvalifikationer. Formålet er at sammenligne 
kvalifikationer og læringsresultater fra forskellige lande og nationale uddannelsessystemer. EQF 
består af 8 niveauer, der spænder fra afslutningen af den obligatoriske skolegang (niveau 1 til 3) til 
de højeste kvalifikationer såsom en ph.d.-grad (niveau 8). Det dækker alle niveauer og alle 
underuddannelsessystemer med fokus på læringsresultater og personens viden, færdigheder og 
kompetencer. Kvalifikationer i EQF er resultater snarere end input baseret.  Den er baseret på den 
anbefaling, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 23.20

Det europæiske meritsystem for erhvervsuddannelse (ECVET)

Dette er den tekniske ramme for overførsel, validering og, hvor det er relevant, akkumulering af 
læringsresultater af den enkelte borger for at opnå en kvalifikation. ECVET-værktøjer og 
-metoder omfatter en beskrivelse af kvalifikationer i enheder af læringsresultater med tilknyttede 
points, en overførsels- og akkumuleringsproces og supplerende dokumenter såsom

19

20

Generelle oplysninger om e-CF'en finder du i https://www.ecompetences.eu/. Efter høring af CEN-medlemsstaterne (Comité 
Européen de Normalisation) blev e-CF 3.0 en europæisk standard og blev i 2016 officielt offentliggjort som den europæiske 
norm EN 16234. Dens sidste version, EN16234-1:2019 "e-Competence Framework (e-CF)" kan købes på de nationale salgssteder i 
CEN-medlemsorganerne.
Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. April 2008 i forbindelse med etablering af the European Quaification Framework 
for life long learning(2008/C 111/01), tilgængelig her:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF. 
Som følge af succesen med gennemførelsen af henstillingen fra 2008 vedtog Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport den 
22. maj 2017 af the Education, Youth and Sport Counsil.
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2017-INIT/en/pdf

https://www.ecompetences.eu/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2017-INIT/en/pdf
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læringsaftaler, udskrifter af optegnelser og ECVET-brugervejledninger.
ECVET er baseret på en beskrivelse af kvalifikationer med hensyn til læringsresultater (viden, 
færdigheder og/eller kompetencer), der er organiseret i overførbare og akkumulerbare 
læringsmål, som meritpoint er knyttet til, og registreret i en personlig udskrift af 
læringsresultater.21

Den europæiske flersprogede klassificering af færdigheder, kompetencer, 

kvalifikationer og erhverv (ESCO) 

ESCO-klassifikationen identificerer og kategoriserer færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og 
erhverv, der er relevante for EU's arbejdsmarked og uddannelse. Den viser systematisk forholdet 
mellem de forskellige begreber. ESCO har til formål at forbedre kommunikationen 
mellem uddannelsessektoren og det europæiske arbejdsmarked. Det omfatter (i sin 
nuværende version v1.0.7, fra 03/07/2020) 2.942 erhverv og 13.485 færdigheder på alle 
områder. ESCO er opbygget på tre søjler (erhverv, færdigheder/kompetencer og viden og 
kvalifikationer), der repræsenterer en søgbar database. Generaldirektoratet for Beskæftigelse, 
Sociale Anliggender og Inklusion  (GD EMPL) forvalter udviklingen og den løbende ajourføring.22

Den digitale kompetenceramme for borgerne (DigComp) 

DigComp er den vigtigste europæiske ramme for borgernes digitale kompetence. Selv om 
DigComp tilsyneladende er tæt på e-CF'en, henvender den sig til de europæiske borgere som 
helhed som brugere af digitale/ikt-tjenester, mens e-CF henvender sig til den meget specifikke 
gruppe af IKT-fagfolk. DigComp blev udviklet af Det Fælles Forskningscenter, i første 
omgang på vegne af Generaldirektoratet for Uddannelse, Audiovisuelle Medier og Kultur (GD 
EAC)  og senest på vegne af Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og 
Inklusion (GD EMPL). Den aktuelle version er mærket DigComp 2.1.23

Kompetencerammen for iværksætterkultur (EntreComp) 

EntreComp er et værktøj til at forbedre de europæiske borgeres og organisationers 
iværksætterevne. Rammen har til formål at skabe konsensus omkring en fælles forståelse af 
iværksætterkompetence ved at definere tre kompetenceområder, en liste over 15 kompetencer, 
læringsresultater og færdighedsniveauer, som nuværende og fremtidige initiativer kan henvise til. 
EntreComp blev udviklet af Europa-Kommissionens Joint Research Centre (JRC) på vegne af the 
Directorate Generel for Employment, Social Affairs and Inclusion (DGEMPL).24

Fra disse kilder blev partnerne inspireret til at udforme de kompetencer, der er beskrevet i kapitel 
4, for at sikre sammenhæng med de vigtigste eksisterende EU-værktøjer.

Om kompetencer 
Ordet "kompetence" har forskellige betydninger og er fortsat en af de mest diffuse termer i 
ledelsesudviklingssektoren og den uddannelsesmæssige, organisatoriske og erhvervsmæssige 

21 Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 18. Tilgængelig på: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=EN 

22 Se https://ec.europa.eu/esco/portal/home
23 Den aktuelle version DigComp 2.1 kan downloades på: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
24 Dokumentet kan downloades på: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=EN
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
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litteratur. Ligesom "kvalitet", er "kompetence" et ord, der er  almindeligt forstået og dens 
betydning opfattes af alle, men svært at definere på en unik måde. Selv ovennævnte 
kildedokumenter giver mulighed for mindre forskelle i definitionen af kompetence. Vi husker her  
nogle af de mest almindelige formuleringer, hvilket afgør vores valg af  mål for Fit for 4.0.

Cedefop beskriver kompetence som25 "en evne til at anvende læringsresultater tilfredsstillende i 
en defineret sammenhæng (uddannelse, arbejde, personlig eller faglig udvikling)", eller "evnen 
til at bruge viden, færdigheder og personlige, sociale og/eller metodologiske evner, i arbejds- eller 
studiesituationer og i faglig og personlig udvikling". Kompetence "er ikke begrænset til kognitive 
elementer (der involverer brug af teori, begreber eller stiltiende viden); Det omfatter også 
funktionelle aspekter (herunder tekniske færdigheder) samt interpersonelle egenskaber (f.eks. sociale 
eller organisatoriske færdigheder) og etiske værdier". 

I bilaget til Rådets henstilling om nøglekompetencer  for livslang læring (2018/C 189/01) defineres 
kompetencer som "en kombination af26 viden, færdigheder og holdninger  [KSA,  Ed.], hvor: 

- viden består af de fakta og tal, begreber, ideer og teorier, der allerede er etableret, og som 
støtter forståelsen af et bestemt område eller emne;

- færdigheder defineres som evnen til at udføre processer og bruge den eksisterende viden til
at opnå resultater

- holdninger beskrive disposition og tankegang til at handle eller reagere på ideer, personer 
eller situationer."

DigComp og EntreComp følger samme definition, der begge har til formål at beskrive en af de 
otte nøglekompetencer, der er omfattet af denne anbefaling. 

I bilag 1 til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23.April 2008  ved etablering af  EQF for 
livslang læring(2008/C 111/01)  27 beskriver 'kompetence' som : den dokumenterede evne til at 
bruge viden, færdigheder og personlige, sociale og/eller metoiske evner i arbejds- eller 
undervisningsituationer og i professionel og personlig udvikling. Hvert niveau i EQF er defineret af 
et sæt beskrivelser, der angiver det relevante læringsresultat med hensyn til viden, færdigheder, 
ansvar og selvstændighed. ESCO følger samme definition. 

E-CF definerer  kompetence som "demonstreret evne til at anvende viden, færdigheder og 
holdninger til at opnå observerbare resultater".

25

26

27

Cedefop (2014). Terminologien i den europæiske uddannelsespolitik: et udvalg af 130 termer. 2Nd luxembourg: 
Publikationskontoret. Kan downloades på: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4117_en.pdf
Anbefalingen kan downloades på:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
Se note 17 ovenfor.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4117_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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Kompetencer og færdigheder 
Definitionen af færdigheder og kompetencer er tilsyneladende den samme. De begge vedrører 
evnen til at udføre noget på en god måde. Der er imidlertid iboende forskelle mellem disse to 
begreber. Færdigheder er uden tvivl vigtige, når der rekrutteres til en ny stilling, eller man skal 
vurdere eksisterende medarbejderes evner. Isoleret set er de imidlertid ikke tilstrækkelige til at 
vurdering af, om en person vil få succes i en rolle, eller om de vil have en sund, talentfuld livscyklus 
(hvordan medarbejderne avancerer gennem en virksomhed, når de er ansat). Det er her,hvor 
kompetencer kommer ind i billedet. For eksempel:

• En færdighed er evnen til at gøre noget, mens kompetencer omfatter adfærd. Man kan lære
computerprogrammering, ligesom man kan lære hjertekirurgi. Dette er færdigheder.
Kompetencerne angiver,  hvordan den enkelte udfører de færdigheder, de har. For eksempel kan
10 personer være dygtige til computerprogrammering, men måske kun  nogle af dem vil arbejde
på en måde, der er i overensstemmelse med virksomhedens  kultur (f.eks respektere ledelsen,
arbejde effektivt, være god til at styre tiden, være effektiv til  team arbejde osv.).

• Færdigheder er specifikke, mens kompetencerne er brede. En person kan enten udføre
hjertekirurgi og redde en persons liv, eller de kan ikke. Men kompetencer fortæller os, hvordan
succes ser ud; de kombinerer  adfærd og viden med de nødvendige kompetencer. For
eksempel, en talentfuld hjertekirurg, der er uhøflig over for sit team eller giver pårørende
dårlige nyheder i en nonchalant måde, ville ikke anses for at være en succes i rollen.

Derfor er en kompetence ikke en færdighed. Tværtimod integreres færdigheder i en kompetence. 
Mens  kompetencer er holistiske begreber, er færdigheder præcise og konkrete evner, enten hårde 
tekniske, fx at kunne foretage cost/benefit-analyser, udvikle brugergrænseflader eller bløde 
færdigheder, f.eks. empati over for elevens behov, at kunne forhandle kontraktvilkår og -
betingelser.

Beskrivelse af kompetencer 
Med henblik på "Klar til 4.0" er vi mere interesserede i den pragmatiske tilgang, snarere end den 
teoretiske. Vi er klar over ligheden og forskellene mellem ovennævnte definitioner og vil påtage os 
e-CF-definitionen, de beskrivelser der er angivet i henstillingen om nøglekompetencer, samt en 
struktur og mulige niveauer, der er knyttet til de to.

Ud fra dette vil vores "model" beskrive kompetencer gennem:
• et domæne: Lærere og undervisere interagerer og arbejder i en understøttende  teknologisk/

digital kontekst med et didaktisk mål, med en oplevelse af livslang læring og egen personlig 
udvikling med et overordnet udsyn til en strategisk løbende forbedring: Vi vil derfor 
tildele deres kompetencer til et af disse tre  domæner.  Domæner er niveau-uafhængige
(eller på tværs af niveau), da de definerer ekspertiseområder, snarere end at måle, i 
hvilket omfang en kompetence er behersket. Grænserne for domæner overlapper hinanden 
og kræver tilpasning til  forskellige sammenhænge: i tilfælde af at en kompetencer kan 
relateres til flere af dem, vil vi relatere den til den mest relevante 28

• en titel, der entydigt identificerer kompetencen

28 Der er behov for en specifik bemærkning om sprogfærdigheder. Evnen til at kommunikere, læse, forstå engelsk sprog skal være 
en del af lærer/underviserskompetencer. Niveau B2 i CEFR kan betragtes som en forudsætning. Samtidig er brugen af engelsk
en forudsætning på alle områder på et sådant niveau, at partnerne besluttede ikke at indføre et særskilt domæne, men at
udtrykke det som en del af kompetencer på viden- og færdigheds- og holdningsniveau.
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• en kortfattet beskrivelse, der giver en generel forståelse af emner, der er omfattet af de
kompetencer og opgaver, som en lærer/underviser, der besidder denne kompetence, forventes
at udføre;

• leveringsniveauer , det vil sige en mere præcis definition af, hvad kompetencen vedrører, eller i
hvilket omfang kompetencen skal beherskes af lærere og undervisere, der arbejder
henholdsvis på EQF niveau 4, 5 eller 6; denne definition trækker på EQF og er den samme for
alle domæner og kompetencer;

• en (ikke-udtømmende)  liste over (foreslåede) komponenter med hensyn til  viden, færdigheder og
holdninger. Ikke-udtømmende tegner sig for det faktum, at kompetencerne er dynamiske,
vokser, ændrer, tilpasser, nye erhverves eller opbygges, ubrugelige arkiveres og opbevares, eller
forsvinder.  Herudover, har emner, der omfattes af dem, meget at gøre med den digitale
transformation, og i sagens natur udvikler de sig konstant. 29Komponenter kan relatere til
mere end en enkelt kompetence og kan forekomme i flere domæner.

4.2. Kompetencerne 

Synoptisk visning 
Følgende tabel giver et overblik over de kompetencer, vi har identificeret.

Teknologisk/digital understøttende kontekst

Titel

Do
m

æ
ne

Didaktik

D.1. – Design læringsoplevelser fra et 4.0 perspektiv

D.2. – Implementer læringserfaringer fra et 4.0-perspektiv

D.3. – Vurder læringserfaringer ud fra et 4.0-perspektiv

D.4. – Interagere i læringsmiljøer 4.0-orienterede

Personlige
P.1. – Hold sig opdateret

P.2. – Informations- og vidensstyring

Strategiske
S.1. – Procesforbedring

S.2. –  Innovation

29 Det er værd at bemærke, at nogle komponenter, vi oplister i punkt 2.4 sandsynligvis kan gælde for enhver lærer eller
underviser, uafhængigt af 4.0-perspektivet. Ikke desto mindre anser vi disse komponenter for at være særligt relevante i en 4.0-
sammenhæng: At gøre dem eksplicitte er en måde at fremhæve deres betydning på.
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Didaktisk 
Domæne Didaktik

Titel D.1. - Design af læringsoplevelser fra et 4.0 perspektiv

Kortfattet beskrivelse Læreren/underviseren:
• forstår målgruppens behov og mangler
• indarbejder disse i læringsplanerne som et redskab til at muliggøre elevernes

personlige udvikling og beskæftigelsesegnethed
• overvejer input, der tidligere er modtaget af alle aktører, der er involveret i

læringsprocessen (f.eks. familier, andre studerende, andre lærere eller
personer, som eleverne interagerer med)

• designer læring , der bygger på tidligere erfaringer
• inddrager repræsentanter for arbejdsmarkedet i udformningen

af læringsmoduler med særlig henvisning til valget af læringsresultater
• interagerer med kolleger, for at sikre sammenhæng mellem hans/

hendes uddannelsesmodul/emne og det overordnede program
• designer læringsresultater, der også er målrettet mod bløde/

tværgående færdigheder, der kræves i et 4.0-miljø
• vælger helst uddannelsesmetoder og aktiviteter, der simulerer det virkelige

arbejdsmiljø
• omfatter en omhyggelig planlægning af design af læringsevaluering
• planlægger levering med henblik på at gøre det muligt at lære hvor som helst

når som helst og dermed forudse integration af digitale værktøjer i
undervisnings- og læringsoplevelsen, herunder i læringsevalueringen

• når det er muligt, linker indhold til 4.0 miljø.

Leveringsniveauer Læreren/underviseren bør beherske denne kompetence i en sådan grad, at de 
studerende får:

EQF 4 - faktuel og teoretisk viden om et emne i brede sammenhænge
- en række kognitive og praktiske færdigheder, der er nødvendige for at

skabe løsninger på specifikke problemer
- evnen til at udøve selvledelse inden for retningslinjerne i

sammenhænge, der normalt er forudsigelige, men kan være foranderlige
- evnen til at overvåge andres rutinearbejde og påtage sig et vist ansvar for

evaluering og forbedring af arbejds- eller studieaktiviteter.

EQF 5 - omfattende, specialiseret, faktuel og teoretisk viden om emnet samt
kendskab til, hvad der grænser op til denne viden

- en bred vifte af kognitive og praktiske færdigheder, der er nødvendige
for at udvikle kreative løsninger på abstrakte problemer

- evnen til at udøve ledelse og supervision i forbindelse med arbejds- 
eller studieaktiviteter, hvor der er uforudsigelig ændringsgennemgang
og til at udvikle egne og andres præstationer.

EQF 6 - avanceret viden om et emne, der involverer en kritisk forståelse af
teorier og principper

- avancerede færdigheder, der demonstrerer beherskelse og innovation,
og som er nødvendige for at løse komplekse og uforudsigelige problemer
på det relevante specialiserede område

- evnen til at forvalte komplekse tekniske eller erhvervsmæssige
aktiviteter eller projekter og tage ansvar for beslutningstagningen i
uforudsigelige sammenhænge
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- evnen til at tage ansvar for at styre faglig udvikling af enkeltpersoner og
grupper.

Eksempler på viden K1. Hvad er Industri 4.0 og dens støtteteknologier
K2. Project ledelsesprincipper og mest almindelige metoder
K3. Kvalitetssikringsprincipper for og de mest almindelige tilgange, herunder

PDCA
K4. Arbejdsmarkedet indenfor områder, hvor det er sandsynligt, at 

eleverne vil kunne finde et job, efter de har afsluttet deres studier.
K5. Eu-rammer og -værktøjer (f.eks. EQF, ECVET, EQAVET etc.);
K6. Digitale tilgange til læring inden for rammerne af den digitale omstilling 
K7. Forståelse af deres respektive styrker og svagheder
K8. Forskellige læringsmetoder og -værktøjer, både face-to-face og

fjernundervisning, herunder til evalueringsformål;
K9. Forståelse af, at læring er uden grænser: Eleverne kan lære hvor som helst 

og når som helst og har ubegrænset adgang til nye oplysninger
K10. Generel viden om læringsresultater og indhold af andre læringsmoduler/-

units (hvis nogen), der udgør læringsstien for eleven;
K11. Forståelse for de  tekniske og finansielle krav  til et 

velafbalanceret læringsprogram

Eksempler på
færdigheder

S1. Strategisk tænkning
S2. Planlægnings færdigheder
S3. Evne til at designe efter mål
S4. Evne til at beskrive og rapportere hele designprocessen (behovsanalyse, 

valg af mål og indikatorer, metoder, aktiviteter, indhold, ressourcer, 
timing, vurdering)

S5. Evne til at designe nyt læringsmateriale , både fra bunden og 
indsamling og forbedring af eksisterende ressourcer

S6. Evne til at finde egnede real-life sager og overføre dem til
læringsoplevelser

S7. Evne til at udvikle en række strategier til deling af forskelle, identifikation 
af ligheder og omfavne mangfoldighed i  læringsmiljøet

S8. Evne til at planlægge inddragelse af f.eks.  læring om 
virksomhedskoncepter, cases fra det virkelige liv,  etc.

S9. Evne til at skabe elevcentrerede læringsprocesser
S10. Teamwork
S11. Kreativitet
S12. Fleksibilitet

Eksempler på 
holdninger

A1. Demonstrere  forståelse og forståelse af forskelle mellem værdisystemer 
           for forskellige religiøse eller etniske grupper.
A2. Udvise bæredygtig adfærd, opmærksomhed og omsorg for miljøet

og for at undgå unødigt ressourceforbrug (reducere brugen af energi,
vand, papir og andre materialer)
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Domæne Didaktik

Titel D.2. - Implementer læringserfaringer med  en 4.0-tilgang  approach

Kortfattet beskrivelse Læreren/underviseren:
• fortolker sin undervisning som at skabe elevcentrerede læringsprocesser;
• inddrage interessenter i  gennemførelsen  af  undervisning;
• interagerer med kolleger og tilbyder tværfaglige læringsmuligheder;
• indsamler input, der modtages af alle aktører, der er involveret i

læringsprocessen (f.eks. familier, andre studerende, andre lærere eller
personer, som eleverne interagerer med)

• anvender uddannelsesmetoder og -aktiviteter, der fremmer udviklingen af
bløde/tværgående færdigheder, der kræves i et 4.0-miljø;

• anvender uddannelsesmetoder og aktiviteter, der simulerer det virkelige
arbejdsmiljø

• gør brug af digitale undervisnings- og læringsværktøjer
• blander aktiviteter inden for face-to- face og fjernundervisning
• når det er muligt, giver feedback,  eksempler, øvelser og opgaver med

henvisning til 4,0-miljøet;
• forbedrer 4.0-tilgangen og fremhæver dens fordele gennem ord og

handlinger;
• tilpasser uddannelsesplanerne for at imødekomme den skiftende

efterspørgsel.

Leveringsniveauer Læreren/underviseren bør beherske denne kompetence i en sådan grad, at de 
studerende får:

EQF 4 - faktuel og teoretisk viden om et emne i brede sammenhænge
- en række kognitive og praktiske færdigheder, der er nødvendige for at

skabe løsninger på specifikke problemer
- evnen til at udøve selvledelse inden for retningslinjerne for

sammenhænge, der normalt er forudsigelige, men kan være foranderlige
- evnen til at overvåge andres rutinearbejde og påtage sig et vist ansvar for

evaluering og forbedring af arbejds- eller studieaktiviteter.

EQF 5 - omfattende, specialiseret, faktuel og teoretisk viden om emnet samt
kendskab til grænserne for denne viden

- en bred vifte af kognitive og praktiske færdigheder, der er nødvendige
for at udvikle kreative løsninger på abstrakte problemer;

- evnen til at udøve ledelse og supervision i forbindelse med arbejds- 
eller studieaktiviteter, hvor der er uforudsigelig ændringsgennemgang
og til at udvikle egne og andres præstationer.

EQF 6 - avanceret viden om et emne, der involverer en kritisk forståelse af
teorier og principper;
- avancerede færdigheder, der demonstrerer beherskelse og innovation,
og som er nødvendige for at løse komplekse og uforudsigelige problemer
på det relevante specialiserede område
- evnen til at forvalte komplekse tekniske eller erhvervsmæssige
aktiviteter eller projekter og tage ansvar for beslutningstagningen i
uforudsigelige sammenhænge

Eksempler på viden K1. Hvad er Industri 4.0 og dens støtteteknologier
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K2. Digitale tilgange til læring inden for rammerne af den digitale omstilling
K3. Forståelse af deres respektive styrker og svagheder
K4. Tilgængelige værktøjer – digitale og teknologiske – der understøtter og

forbedrer undervisnings- og læringsoplevelsen (f.eks. videokonference,
læringsmiljøer, samarbejdsværktøjer, værktøjer til fjerninteraktion, 
feedbackindsamling, evalueringsværktøjer samt undervisningsudstyr osv.)

K5. Præsentationsteknikker
K6. Arbejdsorganisering og arbejdsmiljø i virksomheder eller organer,

der anvender 4.0 paradigme
K7. Forståelse af cases fra det virkelige liv med 4.0 applikationer

fra arbejdsmarkedet
K8. Sikkerhedskoncepter og forskrifter på arbejdspladsen i eget land, med

særlig henvisning til COVID-19 sikkerhedsregler
K9. Generel viden om læringsresultater og indhold af andre læringsmoduler/-

enheder (hvis nogen), der udgør elevens læringssti
K10. Kendskab til et ikke-modersmål (helst engelsk) mindst påCEFR's niveau B2.

Eksempler på 
færdigheder

S1. Evne til at identificere de aktiviteter, der passer bedst til forventede 
læringsresultater

S2. Evne til at levere/koordinere (enten personligt og med ekstern støtte/
co-teaching) aktiviteter, der passer bedst til forventede læringsresultater  

S3. Evne til at planlægge inddragelse af f.eks.  læring om 
virksomhedskoncepter, cases fra det virkelige liv,  etc.

S4. Evne til  at implementere en holistisk tilgang, overveje, styrke og knytte
eksplicitte  forbindelser mellem eget område/emne og det overordnede
læringsbillede for kurset/programmet

S5. Evne til at målrette progression for de enkelte elever
S6. Evne til at gøre brug af digitale læringsværktøjer (f.eks. 

videokonferencer,læringsmiljøer,samarbejdsværktøjer,fjerninter-
aktionsværktøjer, feedbackindsamling, evalueringsværktøjer osv.)

S7. Evne til at levere undervisning  som face-to- face  og fjernundervisning
S8. Evne til at blende og balancere  face-to-face  og fjernundervisning
S9. Evne til at levere undervisning på et ikke-modersmål (helst engelsk)

på mindst cefr-niveau B2
S10. Mulighed for at give feedback, eksempler, øvelser og opgaver med 

henvisning til 4.0-miljøet
S11. Evne til at fremhæve fordelene  ved 4.0-tilgangen

Eksempler på
holdninger

A1. Målstyring
A2. Demonstrere  evne til at værdsætte alles bidrag og formidle dem

til læringsmål
A3. Bearbejde fordomme og tilskynde til tolerance blandt elever
A4. Demonstrere evnen  til at overholde sikkerhedsforskrifter (i lærings-

miljøet og på arbejdspladsen)
Udvise bæredygtig adfærd,  opmærksomhed og omsorg for miljøet og 
for at undgå unødigt ressourceforbrug (reducere brugen af energi, vand, 
papir og andre materialer)

A5. 

A6. Empati
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A7. Fleksibilitet
A8. Evne til at motivere andre
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Domæne Didaktik

Titel D.3. - Vurder læringserfaringer med  en 4.0-tilgang

Kortfattet beskrivelse Læreren/underviseren:
• observerer eleverne ved at lytte og se, hvordan de arbejder, interagerer og

opfører sig;
• overvåger elevernes læring;
• indsamler og overvejer input, der modtages af alle aktører, der er involveret

i læringsprocessen  (f.eks. familier, andre studerende, andre lærere eller
personer, som eleverne interagerer med));

• evaluerer undervisningen regelmæssigt og hyppigt;
• udvælger de vurderingsmetoder og -værktøjer, der passer bedst til elever og

sammenhænge
• gør brug af digitale evalueringsværktøjer
• anvender vurderingsmetoder og -værktøjer, der passer bedst til elever og

sammenhænge, herunder selvevaluering og peer-vurdering
• kontrollerer, at de valgte evalueringsmetoder er egnede til at tage højde for

den faktiske læring
• deler og diskuterer resultaterne af evaluering i passende omfang

Leveringsniveauer Læreren/underviseren bør beherske denne kompetence i en sådan grad, at de 
studerende får:

EQF 4

EQF 5 - omfattende, specialiseret, faktuel og teoretisk viden om emnet samt
kendskab til, hvad der grænser op til viden

- en bred vifte af kognitive og praktiske færdigheder, der er nødvendige
for at udvikle kreative løsninger på abstrakte problemer;

- evnen til at udøve ledelse og supervision i forbindelse med arbejds- 
eller studieaktiviteter, hvor der er uforudsigelig ændringsgennemgang
og til at udvikle egne og andres præstationer.

EQF 6 - avanceret viden om et emne, der involverer en kritisk forståelse af
teorier og principper;

- avancerede færdigheder, der demonstrerer beherskelse og innovation,
og som er nødvendige for at løse komplekse og uforudsigelige problemer
på det relevante specialiserede område

- evnen til at forvalte komplekse tekniske eller erhvervsmæssige aktiviteter
eller projekter og tage ansvar for beslutningstagningen i uforudsigelige
sammenhænge

- evnen til at tage ansvar for at styre faglig udvikling af enkeltpersoner og
grupper

Eksempler på viden K1. 

K2. 

K3. 

K4. 

Hvad er Industri 4.0 og dens støtteteknologier
Kendskab til individuelle og fælles forventede læringsresultater Principper 
for kvalitetsstyring og de mest almindelige tilgange, herunder PDCA og 
EQAVET
Forståelse af forskellige evalueringsteknikker og deres anvendelsesområde

- faktuel og teoretisk viden om et emne i brede sammenhænge
- en række kognitive og praktiske færdigheder, der er nødvendige for at 
skabe løsninger på       specifikke problemer
- evnen til at udøve selvledelse inden for retningslinjerne i sammenhænge, 
der normalt er forudsigelige, men kan være foranderlige - evnen til at 
overvåge andres rutinearbejde og påtage sig et vist ansvar for evaluering 
og forbedring af arbejds- eller studieaktiviteter.
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K5. 

K6. 

Værktøjer for digital evaluering og fjernevaluering  og deres
formål (anvendelsesområde, fordele og ulemper)
Generel viden om læringsresultater og indhold af andre læringsmoduler/-
enheder (hvis nogen), der udgør elevens læringssti

Eksempler på 
færdigheder

S1. 

S2. 

S3. 

S4. 

S5. 

S6. 

S7. 

S8. 

S9. 

Evne til at overvåge  læringssituationen,ved at lytte og se, hvordan
eleverne arbejder, interagerer og opfører sig
Evne til at få eleverne til at opfatte evaluering som et redskab til forbedring
og en del af læringsprocessen i stedet for en "dom" eller straf
(nedtone evalueringen, sætte den i det rette perspektiv, som en almindelig
praksis på arbejdspladsen)
Evne til at få eleverne til at opfatte forskellen mellem at evaluere deres
arbejde og eleverne som enkeltpersoner
Evne til at lette selvevaluering og gruppe-vurdering
Evne til at udforme og levere evalueringer i overensstemmelse med
læringsresultater
Evne til at udnytte digitale værktøjer til evalueringer
Evne til at kontrollere, om de valgte evalueringsmetoder er tilstrækkelige
til at tage højde for den faktiske læring
Evne til at analysere evalueringsresultater ud fra et pædagogisk synspunkt
Mulighed for at dele og diskutere vurderingsresultater med
relevante modtagere (individuelle elever, i klasseværelset, kolleger osv.).

Eksempler på 

holdninger

A1. Opstille evalueringsmål, processer og metoder eksplicit og delte 
fra start (»fastsættelse af spillets regler«) 

A2. Demonstrere at evaluering er 'levende' som en kontinuerlig proces
(konstant lytte og se)

A3. Regelmæssigt og ofte tilbyde evalueringsmuligheder (evaluering som
en regelmæssig del af spillet)

A4. Bede om elevernes og interessenternes feedback og vurdering af
eget arbejde

A5. Interessenter fra arbejdsmarkedet  i evalueringsprocessen, når det
er muligt

A6. Diskuter altid evalueringsresultater med elever
A7. Giv feedback og feedforward, når man diskuterer  resultaterne af

evaluering med eleverne



Sæt af kompetencer, der er målrettet af uddannelsesprogram – 29

Domæne Didaktik

Titel D.4. - Interagere i læringsmiljøer, der er 4.0-orienterede

Kortfattet beskrivelse Læreren/underviseren:
• udvikler, opretholder og nærer positive relationer med elever;
• udvikler, opretholder og nærer positive relationer med kolleger;
• udvikler, opretholder og nærer positive relationer med forskellige

interessenter uden for  egen  organisation
• faciliterer samarbejdet mellem tværfaglige teams
• deltager/vejleder ved læringsaktiviteter, der involverer elever og

virksomheder
• viser empati i forbindelse med forskellige sammenhænge og

synspunkter hos de forskellige interessenter;
• vælger de kommunikationsmetoder og -værktøjer (med særlig henvisning til

digitale), der passer bedst til samtalepartneren og konteksten
• anvender de kommunikationsmetoder og -værktøjer (med særlig henvisning

til digitale) der er mest hensigtsmæssige i forhold til samtalepartneren
og konteksten;

• kan udføre tilstrækkeligt (planlægge, levere, vurdere, relatere, producere
undervisningsmaterialer) på mindst et andet sprog (helst engelsk).

Leveringsniveauer Læreren/underviseren bør beherske denne kompetence i en sådan grad, at de 
studerende får:

EQF 4 - faktuel og teoretisk viden om et emne i brede sammenhænge
- en række kognitive og praktiske færdigheder, der er nødvendige for at

skabe løsninger på       specifikke problemer
- evnen til at udøve selvledelse inden for retningslinjerne i

sammenhænge, der normalt er forudsigelige, men kan være foranderlige
- evnen til at overvåge andres rutinearbejde og påtage sig et vist ansvar for

evaluering og forbedring af arbejds- eller studieaktiviteter.

EQF 5 - omfattende, specialiseret, faktuel og teoretisk viden om emnet samt
kendskab til, hvad der grænser op til viden

- en bred vifte af kognitive og praktiske færdigheder, der er nødvendige for
at udvikle kreative løsninger på abstrakte problemer;

- evnen til at udøve ledelse og supervision i forbindelse med arbejds- eller
studieaktiviteter, hvor der er uforudsigelig ændringsgennemgang og til at
udvikle egne og andres præstationer.

EQF 6 - avanceret viden om et emne, der involverer en kritisk forståelse af
teorier og principper;

- avancerede færdigheder, der demonstrerer beherskelse og innovation,
og som er nødvendige for at løse komplekse og uforudsigelige problemer
på det relevante specialiserede område

- evnen til at forvalte komplekse tekniske eller erhvervsmæssige aktiviteter
eller projekter og tage ansvar for beslutningstagningen i uforudsigelige
sammenhænge

- evnen til at tage ansvar for at styre faglig udvikling af enkeltpersoner og
grupper

Eksempler på viden K1. 

K2. 

K3. 

Hvad er  Industri 4.0 og dens støtteteknologier Organisationsprocesser, 
herunder beslutningstagning, budgetter og ledelsesstruktur 
Forskellige interessenters forretningsmæssige  mål/behov
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K4. 

K5. 

K6. 

K7. 

K8. 

Kollaborative og agile metoder
Aktuelle værktøjer – især de digitale –  der understøtter uddannelse og
læring (f.eks. videokonference,læringsmiljøer,samarbejdsværktøjer, fjern-
interaktionsværktøjer, feedback indsamling,evalueringsværktøjer osv.) 
Præsentationsteknikker
Arbejdsorganisering og arbejdsmiljø i virksomheder eller 
organisationer, der anvender 4.0 paradigme
Kendskab til et ikke-modersmål (helst engelsk) mindst på CEFR-niveau B2

Eksempler på 
færdigheder

S1. At spille en aktiv rolle på ens arbejdsplads
S2. Administrere kommunikation i et tværfagligt team
S3. Implementer empati i et miljø med flere interessenter
S4. Etablere realistiske forventninger til støtte for udviklingen af gensidig tillid
S5. Evne til at opstille og præsentere fælles mål, der opfylder forskellige 

interessenters mål/behov
S6. Kognitiv fleksibilitet: evne til at skifte referencerammer
S7. Kommuniker gode og dårlige nyheder for at undgå overraskelser
S8. Anvende mæglings- og konfliktløsningsteknikker
S9. Evne til at facilitere og inspirere eleverne
S10. Evne til at forstå og tilsidesætte egen partiskhed, for ikke at fordreje 
forholdet til elever og interessenter
S11. Medvirke til at skabe en oversigt over fordele ved I4.0

Eksempler på 
holdninger

A1. Udvise engagement
A2. Udvise passion  for at opbygge meningsfulde relationer
A3. Søge efter elevernes og interessenternes feedback og vurdering af 
ens eget arbejde
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Personlige 
Domæne Personlige

Titel P.1. - Holde sig opdateret

Kortfattet beskrivelse Læreren/underviseren:
• forpligter sig til løbende faglig udvikling;
• organiserer og regulerer sin egen læring, både individuelt og i grupper;
• søger aktivt læringsmuligheder, også i uformel og ikke-formeltilstand;
• Undersøger den nyeste teknologi, den digitale,juridiske/etiske udvikling og

udviklingen inden for undervisning/læring, for at skabe forståelse for
udviklingen og for at udvide egen didaktisk »værktøjskasse«;

• regelmæssigt selv vurderer egen forberedelse.

Leveringsniveauer Læreren/underviseren bør beherske denne kompetence i en sådan grad, at de 
studerende får:

EQF 4 - faktuel og teoretisk viden om et emne i brede sammenhænge
- en række kognitive og praktiske færdigheder, der er nødvendige for at

skabe løsninger på       specifikke problemer
- evnen til at udøve selvledelse inden for retningslinjerne i

sammenhænge, der normalt er forudsigelige, men kan være foranderlige
- evnen til at overvåge andres rutinearbejde og påtage sig et vist ansvar for

evaluering og forbedring af arbejds- eller studieaktiviteter.

EQF 5 - omfattende, specialiseret, faktuel og teoretisk viden om emnet samt
kendskab til, hvad der grænser op til denne viden

- en bred vifte af kognitive og praktiske færdigheder, der er nødvendige
for at udvikle kreative løsninger på abstrakte problemer;

- evnen til at udøve ledelse og supervision i forbindelse med arbejds- 
eller studieaktiviteter, hvor der er uforudsigelig ændringsgennemgang
og til at udvikle egne og andres præstationer

EQF 6 - avanceret viden om et emne, der involverer en kritisk forståelse af
teorier og principper;

- avancerede færdigheder, der demonstrerer beherskelse og innovation,
og som er nødvendige for at løse komplekse og uforudsigelige problemer
på det relevante specialiserede område

- evnen til at forvalte komplekse tekniske eller erhvervsmæssige aktiviteter
eller projekter og tage ansvar for beslutningstagningen i uforudsigelige
sammenhænge

- evnen til at tage ansvar for at styre faglig udvikling af enkeltpersoner og
grupper

-
-

Eksempler på viden K1. Den generelle situation for I4.0, dens tendenser og udviklinger, navnlig i 
forbindelse med uddannelse og erhvervsuddannelse

K2. Informationskilder, og hvor der er adgang til dem
K3. Viden om og forståelse af ens foretrukne læringsmetoder, styrker og 

svagheder ved ens færdigheder og kvalifikationer.
K4. Kendskab til tilgængelige uddannelsesmuligheder på lokalt, nationalt, 

europæisk og internationalt plan
K5. Empowerment teknikker
K6. Forståelse af digitaliseringens indvirkning på eget arbejde

Eksempler på 
færdigheder

S1. Evne til at forstå den socioøkonomiske og arbejdsrelaterede kontekst, 
som eleverne lever  i (lokalt  og  europæisk plan) 
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S2. Evne til at identificere egne kompetence- og kvalifikationsgab 
S3. Evne til at analysere eget potentiale (kompetencer, 

motivation, forventninger og perspektiver) 
S4. Evne til at sætte udfordrende personlige  mål
S5. Evne til at definere og implementere en plan for at nå sine mål
S6. Evne til at indarbejde rutinemæssige arbejdsprocesser, muligheder 

for kompetenceudvikling, validering og fornyelse 
S7. Evne til at bruge støtte fra andre til at indsamle oplysninger og hjælpe 

med at opfylde personlig  læring/ udviklingsmål
S8. Mulighed for  at søge, finde  og  vedligeholde  en oversigt  over opdaterede 

standarder,definitioner og teknologier  inden  for I4.0
S9. Evne til at forstå og vurdere kritisk, hvad der menes med mål,

handlingspunkter og deadlines, og vigtigheden af at gennemgå mål og prø-     
ve forskellige måder at lære på. 
S10.Evne til selv at vurdere ege forberedelse 
S11.Evne til at opsamle ideer, værktøjer, forslag, der kommer fra elever 

Eksempler på 
holdninger

A1. Vise selvværd, der støtter en vilje til at ændre og videreudvikle kompetencer 
A2. Vise selvmotivation og tillid til ens evne til at lykkes
A3. Vise positiv påskønnelse af læring som en livsberigende aktivitet og

en fornemmelse for initiativ til at lære
A4. Vise tilpasningsevne (til ændringer, nye situationer og sammenhænge

osv.) og fleksibilitet (for at håndtere dem)
A5. Vise nysgerrighed
A6. Vær proaktiv med at afprøve nye læringsmetoder/-værktøjer 
A7. Spille sin rolle uden at trække sig tilbage eller gå ud over sin rolle
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Domæne Personlige

Titel P.2. - Informations- og vidensstyring  management

Kortfattet beskrivelse Læreren/underviseren:
• identificerer oplysninger og viden, der er relevante for eget arbejde
• udvikler produkter og strukturer til håndtering af information
• processer og videregiver oplysninger til andre
• opfører sig etisk og informerer adfærd i egen undervisning/uddannelse

gennem kritisk tænkning,  datavurdering og -fortolkning,  faktatjek og respekt for
privatlivets fred

• anvender cybersikkerhedsprincipper
• opfordrer eleverne til at udvikle en kritisk tankegang
• fremmer etisk adfærd blandt eleverne
• fremmer sikker cybersikkerhedsadfærd blandt eleverne

Leveringsniveauer Læreren/underviseren bør beherske denne kompetence i en sådan grad, at de 
studerende får:

EQF 4 faktuel og teoretisk viden om et emne i brede sammenhænge
en række kognitive og praktiske færdigheder, der er nødvendige for at 
skabe løsninger på       specifikke problemer
evnen til at udøve selvledelse inden for retningslinjerne i sammenhænge, 
der normalt er forudsigelige, men kan være foranderlige evnen til at 
overvåge andres rutinearbejde og påtage sig et vist ansvar for evaluering 
og forbedring af arbejds- eller studieaktiviteter.

EQF 5 - omfattende, specialiseret, faktuel og teoretisk viden om emnet samt 
kendskab til, hvad der grænser op til denne viden

- en bred vifte af kognitive og praktiske færdigheder, der er nødvendige 
for at udvikle kreative løsninger på abstrakte problemer;

- evnen til at udøve ledelse og supervision i forbindelse med arbejds- 
eller studieaktiviteter, hvor der er uforudsigelig ændringsgennemgang 
og til at udvikle egne og andres præstationer.

-EQF 6 - avanceret viden om et emne, der involverer en kritisk forståelse af
teorier og principper;

- avancerede færdigheder, der demonstrerer beherskelse og innovation, 
og som er nødvendige for at løse komplekse og uforudsigelige problemer 
på det relevante specialiserede område

- evnen til at forvalte komplekse tekniske eller erhvervsmæssige aktiviteter 
eller projekter og tage ansvar for beslutningstagningen i uforudsigelige 
sammenhænge

- evnen til at tage ansvar for at styre faglig udvikling af enkeltpersoner og 
grupper

Eksempler på viden K1. 

K2. 

K3. 

K4. 

K5. 

K6. 

Metoder til analyse af informations- og læringsprocesser
Praktiske løsninger til arkivering og indhentning af information 
Fælles retningslinjer for håndtering af principper og værktøjer 
Etiske spørgsmål
Juridiske bestemmelser (IPR, GDPR)
Cybersikkerhedsprincipper

K7. Samarbejdsprincipper og -værktøjer til kommunikation og 
informationsdeling
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Eksempler på
færdigheder

S1. Indsamle interne og eksterne videns- og informationsbehov
S2. Formalisere læringstrin, fra design til evaluering og gennemgang,

til strukturerede oplysninger
S3. Motivere og opmuntre folk til at dele og formidle viden
S4. Mulighed for at søge efter og finde oplysninger
S5. Tjekke pålideligheden af en kilde eller information, støtte det med

verificerbare data
S6. Behandle nye oplysninger  sikkert og  kommunikere det til

andre (herunder styring af niveauer af adgang til oplysninger)
S7. Anvende kritisk tænkning
S8. Have kritisk tænkning som mål ,i forbindelse med undervisning
S9. Fremføre juridiske, etiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål i

undervisningen
S10. Evne til at dele og fremme "best practices" i og udenfor ens egen

organisation på alle niveauer

Eksempler på
holdninger

A1. Giv eleverne regelmæssig feedback og feedforward
A2. Opfør dig ærligt og gennemsigtigt
A3. Del viden i stedet for at forsvare viden
A4. Udfør arbejdet i overensstemmelse med juridiske bestemmelser,

organisationsværdier og faglig etik
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Strategiske 
Domæne Strategiske

Titel S.1. –  Procesforbedring

Kortfattet beskrivelse Læreren/underviseren:
• anvender løbende forbedringsteknikker (f.eks. PDCA ) til eget arbejde, evt.

med et blik på EU- rammer og værktøjer
• designer, tester og foreslår ændringer i processer eller værktøjer, der

understøtter en kontinuerlig læringsproces i organisationen og hos 
eleverne

• vurderer og tager fat på de risici, der er forbundet med procesændringer
• gennemgår regelmæssigt, om læringsprocessen er tilstrækkelig til at opnå de

forventede læringsresultater, herunder inddragelse af alle relaterede
interessenter (elever, kolleger, virksomheder osv.)

• gør brug af resultaterne af regelmæssige revisioner til at tilpasse og forbedre
læringsoplevelser;

• rapporter og deler konstatering af regelmæssige revisioner.
Leveringsniveauer Læreren/underviseren bør beherske denne kompetence i en sådan grad, at de 

studerende får:

EQF 4 - faktuel og teoretisk viden om et emne i brede sammenhænge
- en række kognitive og praktiske færdigheder, der er nødvendige for at 

skabe løsninger på specifikke problemer
- evnen til at udøve selvledelse inden for retningslinjerne i 

sammenhænge, der normalt er forudsigelige, men kan være foranderlige
- evnen til at overvåge andres rutinearbejde og påtage sig et vist ansvar for 

evaluering og forbedring af arbejds- eller studieaktiviteter.

EQF 5 - omfattende, specialiseret, faktuel og teoretisk viden om emnet samt 
kendskab til, hvad der grænser op til denne viden

- en bred vifte af kognitive og praktiske færdigheder, der er nødvendige 
for at udvikle kreative løsninger på abstrakte problemer;

- evnen til at udøve ledelse og supervision i forbindelse med arbejds- 
eller studieaktiviteter, hvor der er uforudsigelig ændringsgennemgang 
og til at udvikle egne og andres præstationer.

EQF 6 - avanceret viden om et emne, der involverer en kritisk forståelse af 
teorier og principper

- avancerede færdigheder, der demonstrerer beherskelse og innovation, 
og som er nødvendige for at løse komplekse og uforudsigelige problemer 
på det relevante specialiserede område

- evnen til at forvalte komplekse tekniske eller erhvervsmæssige aktiviteter 
eller projekter og tage ansvar for beslutningstagningen i uforudsigelige 
sammenhænge

- evnen til at tage ansvar for at styre faglig udvikling af enkeltpersoner og 
grupper

Eksempler på viden K1. Principper for kvalitetsstyring og de mest almindelige tilgange, herunder 
PDCA og EQAVET

K2. Process  management  metoder  (f.eks klassiske, Agile, XPM, Scrum, lean, 
Kanban, osv.) og deres relationer til I4.0 (f.eks big data, IoT, osv.)

K3. Eksisterende interne processer
K4. Tilgængelige ressourcer
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Eksempler på 
færdigheder

S1. 

S2. 

S3. 

S4. 

S5. 

S6. 

S7. 

S8. 

Anvend processtyringsteknikker
Evne til at observere og lytte, læse konteksten for at fange 
forbedringsmuligheder
Nysgerrighed
Foreslå procesændringer for at lette forbedringer
Gennemgå processer, læringsmiljø og værktøjer
Identificere passende ressourcer, anvende bæredygtighedskriterier
Adressere risici, der er involveret i procesændring
Gennemføre ændringer, også ved at udnytte resultaterne af 
procesgennemgangen

Eksempler på 
holdninger

A1. Demonstrere åbenhed over for forandring
A2. Støtte eleverne i at identificere og løse problemer
A3. Støtte kolleger i at identificere og løse problemer
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Domæne Strategiske

Titel S.2. –  Innovation

Kortfattet beskrivelse Læreren/underviseren:
• tilskynder til og udforsker interne og eksterne kilder til innovative idéer og

muligheder i forbindelse med nye tendenser;
• udtænker kreative løsninger til vedtagelse eller integration af eksisterende

eller ny teknologi/idéer i eksisterende aktiviteter/processer eller til
oprettelse af nye;

• anvender miljø- og bæredygtighedskriterier på hans/hendes præstationer
• tester nye tilgange, metoder og værktøjer;
• tilskynder til åben tænkning blandt eleverne;
• gør brug af proaktive teknikker i stedet for reaktive.

Leveringsniveauer Læreren/underviseren bør beherske denne kompetence i en sådan grad, at de 
studerende får:

EQF 4 - faktuel og teoretisk viden om et emne i brede sammenhænge
- en række kognitive og praktiske færdigheder, der er nødvendige for at

skabe løsninger på specifikke problemer
- evnen til at udøve selvledelse inden for retningslinjerne i

sammenhænge, der normalt er forudsigelige, men kan være foranderlige
- evnen til at overvåge andres rutinearbejde og påtage sig et vist ansvar for

evaluering og forbedring af arbejds- eller studieaktiviteter.

EQF 5 - omfattende, specialiseret, faktuel og teoretisk viden om emnet samt
kendskab til, hvad der grænser op til denne viden

- en bred vifte af kognitive og praktiske færdigheder, der er nødvendige
for at udvikle kreative løsninger på abstrakte problemer;

- evnen til at udøve ledelse og supervision i forbindelse med arbejds- 
eller studieaktiviteter, hvor der er uforudsigelig ændringsgennemgang
og til at udvikle egne og andres præstationer.

EQF 6 - avanceret viden om et emne, der involverer en kritisk forståelse af
teorier og principper;

- avancerede færdigheder, der demonstrerer beherskelse og innovation,
og som er nødvendige for at løse komplekse og uforudsigelige problemer
på det relevante specialiserede område

- evnen til at forvalte komplekse tekniske eller erhvervsmæssige aktiviteter
eller projekter og tage ansvar for beslutningstagningen i uforudsigelige
sammenhænge

- evnen til at tage ansvar for at styre faglig udvikling af enkeltpersoner og
grupper+

Eksempler på viden K1. Eksisterende og nye tendenser i samfundet, uddannelse og 
erhvervsuddannelse, arbejdsmarked, teknologi og markedsapplikationer

K2. Egen organisations vaner, trends og behov
K3. Teknikker til innovationsprocesser
K4. Innovation management metoder og standarder (f.eks Design Tænkning, 

Co-creation, User-Centric Innovation)
K5. Principper for risikostyring

Eksempler på 
færdigheder

S1. Overvåge innovationstendenser
S2. Fortolke eksterne data og tendenser og analysere oplysninger
S3. Anvend "hvad hvis" teknikker til at producere realistiske udsigter
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S4. Anvende risikostyringsteknikker
S5. Identificere lærings-/organisationsfordele og forbedringer ved at

anvende nye tilgange/teknologier
S6. Formidle innovation til læringsmuligheder
S7. Oprette et "Proof of concept"
S8. Udvikle originale ideer, som ikke er begrænset af de

nuværende hindringer/regler
S9. Identificere relevante ressourcer, anvende bæredygtighedskriterier
S10. Teste nye tilgange, metoder og værktøjer
S11. Have kritisk tænkning som mål ,i forbindelse med undervisning
S12. Administrer proaktive teknikker  i stedet for reaktive

Eksempler på 
holdninger

A1. Vise påskønnelse af nye ideer
A2. Vise åbenhed over for forandring
A3. Teste nye tilgange og hypoteser
A4. Overveje eleverne som ressourcer til innovation, tilskyndelse til at

skabe feedback og nye idéer og værdsætte deres bidrag til forandring
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5. Næste skridt
På grundlag af projektkrav inden for rammerne af de antagelser, der er foretaget i punkt 3.1. og 
efter den proces, der er beskrevet i tidligere kapitler, identificerede partnerne et sæt af otte brede 
kompetencer, som de anser for nødvendige for, at en lærer/underviser kan løse sin 
opgave i et 4.0-miljø. Partnerne udarbejdede også en model til beskrivelse af disse 
kompetencer og foreslog en række eksempler, der karakteriserede dem med hensyn til 
viden, færdigheder og holdninger.

Dette omfattende materiale vil vejlede partnere i udviklingen af det næste projektoutput. I 
detaljer:

• at udvikle en selvevalueringstest for lærere og undervisere. Dette resultat skal gøre det let
for lærerne på erhvervsuddannelserne at kontrollere deres eget kompetenceniveau med
hensyn til 4.0 " verdenen", dvs. Det vil bestå af et online værktøj til selvevaluering, som vil
give feedback om:

- baggrundsviden
- kendskab til teknologiske aspekter
- forståelse af konsekvenserne for organisationen/indvirkningen på arbejdsmiljøet
- viden/mestring af værktøjer til design, styring, vurdering af læring i et 4.0 perspektiv; 
- tilbøjelighed til forandring
- evne til at interagere i et miljø med flere aktører.
Brugerne vil få ikke bare en numerisk vurdering, men også forslag til forbedringer.

På baggrund af det foreliggende output vil værktøjet være gratis tilgængeligt på alle 
partnersprog på projektets webplatform. Partnerne vil udnytte den   til at vurdere, 
om en stikprøvegruppe af lærere er "up- and Downstream" på det train-the trainer-
kursus,  der skal udvikles som en del af Fit for 4.0, dvs. af måle underviserens 
læringsudbytte.

• at udforme læringsmålene og fastsætte evaluerngsmål for et uddannelsesprogram, der
ertænkt som et effektivt redskab til at slå bro over den kløft, der måtte komme fra
selvevalueringen på tidligere tidspunkt.

• at formidle resultater til andre lærere og undervisere, uddannelse og
erhvervsuddannelsesinteressenter, virksomheder og politiske beslutningstagere generelt.
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Bilag 1  – Ordliste

Voksenuddannelse 

Alle former for ikke-erhvervsfaglig voksenuddannelse, uanset om de er af formel, ikke-formel eller 
uformel karakter.
Kilde: Europa-Kommissionen (2019): Programguide til Erasmus+, version 2 (2019). 

Læreplads 
Systematisk, langsigtet uddannelse skiftevis på arbejdspladsen og på en uddannelsesinstitution eller 
et uddannelsescenter. Lærlingen er kontraktligt knyttet til arbejdsgiveren og modtager løn (løn eller 
godtgørelse). Arbejdsgiveren påtager sig ansvaret for at give lærlingen en uddannelse, der fører til 
et bestemt erhverv.
På fransk vedrører udtrykket "apprentissage" både lærlingeuddannelse og indlæringsprocessen (se 
"learning").
Det tyske "dual system" er et eksempel på lærlingeuddannelse. Lærlingeuddannelsesordninger 
forstås som de former for grundlæggende erhvervsuddannelse (IVET), der formelt 
kombinerer og veksler mellem virksomhedsbaseret uddannelse (perioder med praktisk 
erhvervserfaring på en arbejdsplads) med skolebaseret uddannelse (perioder med 
teoretisk/praktisk uddannelse, der følges i en skole eller et uddannelsescenter), og hvis vellykkede 
gennemførelse fører til nationalt anerkendte grundlæggende erhvervsuddannelseskvalifikationer 
Kilder:

- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminologi i erhvervsuddannelsespolitikken – En flersproget
ordliste for et udvidet Europa. Luxembourg: Kontoret for Publikationer.

- Europa-Kommissionen (2019): Programguide for Erasmus+, version 2 (2019).

Vurdering af læringsresultater 
Processen med at vurdere en persons viden, knowhow, færdigheder og/eller kompetencer i forhold 
til foruddefinerede kriterier (læringsforventninger, måling af læringsresultater). Vurderingen 
efterfølges typisk af validering og certificering.
I litteraturen henviser "vurdering" generelt til vurdering af enkeltpersoner, mens 
"evaluering" oftere anvendes til at beskrive vurdering af uddannelsesmetoder eller -udbydere. 
Kilde: Cedefop, 2004. 

Grundlæggende færdigheder 
De færdigheder, der er nødvendige for at leve i det moderne samfund, fx lytte, tale, læse, skrive 
og matematik. Kombineret med nye grundlæggende færdigheder, danner grundlæggende 
færdigheder nøglekompetencer.
Kilde: Cedefop, Bjørnvold, 2000; Cedefop, Tissot, 2000; Cedefop, 2004.

Certifikat / diplom / titel 
Et officielt dokument, der er udstedt af et tildelende organ, og som registrerer en persons resultater 
efter en vurdering og validering i forhold til en foruddefineret standard.
Kilde: baseret på Cedefop, 2004.
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Certificering af læringsresultater 
En proces med udstedelse af et certifikat, et eksamensbevis eller en titel, der formelt attesterer, at 
et sæt læringsresultater (viden, knowhow, færdigheder og/eller kompetencer), som en person har 
erhvervet, er blevet vurderet af et kompetent organ i forhold til en foruddefineret standard. Kilde:
Cedefop (2008). Terminologi i den europæiske uddannelsespolitik – Et udvalg af 100 nøgleudtryk. 
Luxembourg: Publikationskontor. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [adgang 
til  30.7.2020].

Fælles europæisk referenceramme for sprog (CEFR) 
Den fælles europæiske ramme udgør et fælles grundlag for udarbejdelse af 
sprogpensum, retningslinjer for læseplaner, eksaminer, lærebøger osv. Den beskriver på en 
omfattende måde, hvilke sprog elever skal lære at kunne for at bruge et sprog til kommunikation, 
og hvilken viden og hvilke færdigheder de skal udvikle for at kunne handle effektivt. 
Rammen definerer også færdighedsniveauer, der gør det muligt at måle de lærendes fremskridt 
på hvert trin i læringen og på et livslangt grundlag. CEFR  opdeler eleverne i tre brede 
grupper, der kan opdeles i seks niveauer  (fra A1, laveste, til C2, højeste); for hvert niveau 
beskriver den, hvad en elev skal kunne ved læsning, lytning, tale og skrift.
Kilde: Europarådet (2001). Fælles europæisk referenceramme for sprog: Læring, undervisning, 
vurdering. Cambridge Press. https://rm.coe.int/1680459f97  [adgang til  30.7.2020] 

Kompetence 

Evnen til at anvende læringsresultater på passende vis i en defineret sammenhæng (uddannelse, 
arbejde, personlig eller faglig udvikling). Kompetence er ikke begrænset til kognitive elementer (der 
indebærer brug af teori, begreber eller stiltiende viden); Det omfatter også funktionelle aspekter 
(der omfatter tekniske færdigheder) samt interpersonelle egenskaber (f.eks. sociale eller 
organisatoriske færdigheder) og etiske værdier. Kilde: Cedefop, 2004, Europa-Kommissionen, 2006a.

Efter- og videreuddannelse 

Uddannelse efter grunduddannelse – eller efter indtræden i arbejdslivet med henblik på at hjælpe 
den enkelte med at:
− forbedre eller ajourføre deres viden og/eller færdigheder
− tilegne sig nye færdigheder til et karriereskift eller omskoling
− fortsætte deres personlige eller faglige udvikling.
Efter- og videreuddannelse er en del af livslang læring og kan omfatte enhver form for uddannelse
(almen, specialiseret eller faglig, formel eller ikke-formel osv.). Det er afgørende for den enkeltes
beskæftigelsesegnethed.
Kilde: Cedefop, 2004.

Curriculum
Oversigt over aktiviteter i forbindelse med udformning, tilrettelæggelse og planlægning af en 
uddannelsesaktion, herunder fastlæggelse af læringsmål, indhold, metoder (herunder vurdering) 
og materiale samt ordninger for uddannelse af lærere og undervisere. Udtrykket »curriculum« 
henviser til udformning, tilrettelæggelse og planlægning af læringsaktiviteter, mens udtrykket 
»program« henviser til gennemførelsen af disse aktiviteter.

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
https://rm.coe.int/1680459f97
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Kilde: Cedefop (2008). Terminologi i den europæiske uddannelsespolitik – Et udvalg af 100 nøglebe 
udtryk. Luxembourg: Publikationskontor. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf 
[adgang til  30.7.2020]. Landsheere, 1979.

Uddannelsesforløb 

En række relaterede uddannelsesprogrammer, der tilbydes af skoler, uddannelsescentre, 
videregående uddannelsesinstitutioner eller erhvervsuddannelsesudbydere, og som letter den 
enkeltes fremskridt inden for eller mellem aktivitetssektorerne.
Kilde: Cedefop; Europa-Kommissionen, 2006c. 

Uddannelsesudbyder 
Enhver organisation eller person, der leverer uddannelsestjenester. Uddannelsesudbydere kan 
være organisationer, der er oprettet specielt til dette formål, eller de kan være andre, f.eks. 
Uddannelsesinstitutionerne omfatter også uafhængige personer, der tilbyder tjenester.
Kilde: baseret på Cedefop, 2004.

Erasmus+ 

Europa-Kommissionens program for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport for 
perioden 2014-2020, der efterfulgte det tidligere program for livslang læring (2007-2014). Som et 
integreret program giver Erasmus+ flere muligheder for mobilitet for studerende og personale og 
samarbejde på tværs af uddannelses- og ungdomssektorerne og er lettere at få adgang til end sine 
forgængere med forenklede finansieringsregler og en struktur, der har til formål at strømline 
forvaltningen af programmet.
Kilde: Europa-Kommissionen.

Europass 
Portefølje af fem dokumenter, der hjælper borgerne med bedre at kommunikere deres færdigheder 
og kvalifikationer, når de søger job eller studerer i Europa. Europass-CV'et og sprogpasset udfyldes 
af borgerne selv. De tre andre dokumenter kan udstedes til borgere, der får mobilitetserfaring i et 
andet europæisk land (Europass-mobilitet), eller som gennemfører et formelt program for 
erhvervsuddannelse (certifikattillæg) eller videregående uddannelse (diplomtillæg). Europass 
fremmer en passende vurdering af læringsresultater, der er opnået i formelle, ikke-formelle eller 
uformelle miljøer.
Kilde: Cedefop.

Det europæiske kreditsystem for erhvervsuddannelse (ECVET) 
Tekniske rammer for overførsel, validering og, hvor det er relevant, ophobning af enkeltpersoners 
læringsresultater for at opnå en kvalifikation. ECVET-værktøjer og -metoder omfatter en beskrivelse 
af kvalifikationer i enheder af læringsresultater med tilknyttede punkter, en overførsels- og 
akkumuleringsproces og supplerende dokumenter såsom læringsaftaler, udskrifter af optegnelser 
og ECVET-brugervejledninger.
ECVET-rammen har til formål at fremme:
− mobilitet for personer, der er i gang med uddannelse
− akkumulering, overførsel og validering af læringsresultater (enten formelle, ikke-formelle eller

uformelle) erhvervet i forskellige lande

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
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− gennemførelse af livslang læring
− gennemsigtighed i kvalifikationerne
− fælles tillid og samarbejde mellem udbydere af erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse i

Europa.
ECVET er baseret på en beskrivelse af kvalifikationer med hensyn til læringsresultater (viden, 
færdigheder og/eller kompetencer), der er organiseret i overførbare og accumulable 
læringsenheder, som kreditpoint er knyttet til, og registreret i en personlig udskrift af 
læringsresultater.
Kilde: Cedefop; Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, 2009a

Europæisk system for overførsel og akkumulering af kredit (ECTS) 
En systematisk måde at beskrive et videregående uddannelsesprogram på ved at knytte credits til 
dets komponenter (moduler, kurser, praktikophold, afhandlingsarbejde osv.) til:
− gøre uddannelserne lette at læse og sammenligne for alle studerende, lokale og udenlandske;
− fremme studerendes mobilitet og anerkendelse af formel, ikke-formel og uformel læring
− hjælpe universiteterne med at tilrettelægge og revidere deres uddannelser.
ECTS er baseret på den arbejdsbyrde, der er nødvendig for at nå målene for et program, og som er 
specifikke med hensyn til de læringsresultater, der skal opnås. De studerendes arbejdsbyrde for et 
fuldtidsstudie i Europa beløber sig i de fleste tilfælde til ca. 1500-1800 timer om året, og i disse 
tilfælde er en kredit på ca. 25-30 arbejdstimer. Personer, der kan demonstrere lignende 
læringsresultater erhvervet i andre læringsmiljøer, kan opnå anerkendelse og credits (merit) fra de 
organer, der tildeler eksamensbeviser.
Kilde: Cedefop, 2008, baseret på Europa-Kommissionen, 2004.

Europæiske kvalifikationsrammer for livslang læring (EQF) 
Et referenceværktøj til beskrivelse og sammenligning af kvalifikationsniveauer i 
kvalifikationssystemer, der er udviklet på nationalt, internationalt eller sektorielt plan. EQF's 
hovedkomponenter er et sæt på 8 referenceniveauer, der er beskrevet med hensyn til 
læringsresultater (en kombination af viden, færdigheder og/eller kompetencer) og mekanismer og 
principper for frivilligt samarbejde. De otte niveauer dækker hele kvalifikationsspændet fra dem, 
der anerkender grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer, til dem, der tildeles på højeste 
niveau af akademisk og faglig og faglig uddannelse. EQF er en oversættelsesenhed til 
kvalifikationssystemer.
Kilde: baseret på Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, 2008.

Europæisk kvalitetssikring af erhvervsuddannelse (EQAVET) 
Referencerammer, der skal hjælpe EU's medlemsstater og de deltagende lande med at udvikle, 
forbedre, vejlede og vurdere kvaliteten af deres egne erhvervsuddannelsessystemer. Den metode, 
der foreslås i rammebestemmelserne, er baseret på:
− en cyklus bestående af fire faser (planlægning, gennemførelse, vurdering og revision), der er

beskrevet for udbydere af og erhvervsuddannelser
− kvalitetskriterier og vejledende beskrivelser for hver fase af cyklussen
− fælles indikatorer til vurdering af mål, metoder, procedurer og uddannelsesresultater.
Nogle indikatorer er baseret på statistiske data, andre er af kvalitativ karakter.
Kilde: Cedefop, baseret på Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, 2009(b)
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Ekstrem projektstyring (XPM) 
Extreme project management (XPM) refererer til en metode til at styre meget complekse og 
meget usikre projekter. Den  adskiller sig hovedsageligt fra traditionel projektledelse i sin åbne, 
elastiske og uafsluttlige tilgang. XPM's hovedfokus er på den menneskelige side af 
projektledelsen (f.eks. styring af projektinteressenter) snarere end på indviklede 
planlægningsteknikker  og tung formalisme.
Kilde: Wikipedia.

"Flipped classroom"
Et "flipped classroom" ("Omvendt klasselokale") er en form for blended læring, hvor eleverne er 
introduceret til indhold i hjemmet og arbejder praktisk med det på skolen. Dette er det modsatte af 
den mere almindelige praksis med at indføre nyt indhold i skolen og derefter tildele lektier og 
projekter til at blive færdiggjort af de studerende uafhængigt derhjemme.
Med denne blended læring-tilgang, er face-to-face interaktion blandet med  selvstændig 
undervisning - normalt vha. teknologi. I et fælles flipped classroom scenarie, kan eleverne se 
indspillede videoer derhjemme, kommer så i skole for at lave  lektier forberedt med spørgsmål 
og i det mindste noget baggrundsviden. Den grundlæggende idé bag flipped classroom er,  at lektierne 
bliver hjemmearbejde, mens tiden i klassen bruges til samarbejdsaktiviteter, oplevelser, debatter og 
workshops. I dette scenarie spiller læreren ikke rollen som en ledende aktør, men 
bliver en slags facilitator, leder for de pædagogiske aktiviteter. I hjemmet bruges der i udstrakt 
grad af video og andre digitale ressourcer som indhold, der skal studeres, mens eleverne i klassen 
eksperimenterer, samarbejder og udfører værkstedsaktiviteter.
Kilde: INDIRE (2019). Flipped Classroom.

Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) 
Den generelle forordning om databeskyttelse fastsætter regler for beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af personoplysninger og regler vedrørende fri bevægelighed 
for personoplysninger i EU. Den beskytter fysiske personers grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettigheder og navnlig deres ret til beskyttelse af personoplysninger. Forordningen 
finder anvendelse på behandling af personoplysninger helt eller delvis ved hjælp af 
automatiserede midler og på behandling på anden måde end ved hjælp af automatiske 
personoplysninger, som indgår i et registreringssystem, eller som er beregnet til at indgå i et 
arkiveringssystem.
Kilde: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
Vejledning og rådgivning  
En række aktiviteter, der skal hjælpe den enkelte med at træffe uddannelsesmæssige, 
erhvervsmæssige eller personlige beslutninger og gennemføre dem før og efter deres ind på 
arbejdsmarkedet.
Vejledning og rådgivning kan omfatte:
− rådgivning (personlig eller karrieremæssig udvikling, uddannelsesvejledning)
− vurdering (psykologisk eller kompetence/præstationsrelateret)
− oplysninger om lærings- og arbejdsmarkedsmuligheder og karrierestyring
− samråd med ligestillede, pårørende eller undervisere
− faglig forberedelse (udpegelse af færdigheder/kompetencer og erfaring med jobsøgning)

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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− henvisninger (til lærings- og karrierespecialister)
Vejledning og rådgivning kan ydes på skoler, uddannelsescentre, jobcentre, arbejdspladsen,
samfundet eller i andre miljøer.
Kilde: Cedefop (2008). Terminologi i den europæiske uddannelsespolitik – Et udvalg af 100 nøglebe
udtryk. Luxembourg: Publikationskontor. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
[adgang til  30.7.2020].

Videregående uddannelsesinstitution
Enhver form for videregående uddannelsesinstitution, der i overensstemmelse med national 
lovgivning eller praksis tilbyder anerkendte kvalifikationer eller andre anerkendte kvalifikationer 
på videregående niveau, uanset hvad institutionen kaldes, eller enhver institution, der i 
overensstemmelse med national lovgivning eller praksis tilbyder erhvervsuddannelse på 
videregående niveau.
Kilde: Europa-Kommissionen (2019): Programguide til Erasmus+, version 2 (2019). 

Uddannelse i virksomheden / Uddannelse på jobbet 
Erhvervsuddannelse, der gives i den normale arbejdssituation. Det kan udgøre hele uddannelsen 
eller kombineres med uddannelse uden for arbejdsmarkedet.
Kilde: Unesco; Titmus, C. et al. (1979). Terminologi af voksenuddannelse. Paris: Unesco.

Erhvervsfaglig grunduddannelse (IVET) 
Erhvervsuddannelse, der gennemføres i det grundlæggende uddannelsessystem, normalt før de 
kommer ind på arbejdslivet.
Kilde: Cedefop, 2008.

Tingenes internet / Internet of Things (IoT)
Tingenes internet (IoT) er et system af indbyrdes forbundne computerenheder, mekaniske og 
digitale maskiner, der leveres med unikke identifikatorer (UIDs) og evnen til at overføre data over 
et netværk uden at kræve interaktion mellem mennesker og mennesker til computer.
Selv om hovedbegrebet af et netværk af intelligente enheder blev drøftet så tidligt som i 1982, 
udtrykket "Tingenes internet" blev sandsynligvis opfundet af Kevin Ashton af Procter & Gamble i 
1999.
Kilde: Wikipedia.

Nøglekompetencer/nøglekompetencer 
Summen af færdigheder (grundlæggende og nye grundlæggende færdigheder), der er nødvendige 
for at leve i det moderne vidensamfund. I sin henstilling om nøglekompetencer for livslang læring 
fastlægger Europa-Kommissionen de otte nøglekompetencer: kommunikation på 
modersmålet; kommunikation på fremmedsprog; kompetencer inden for matematik, 
naturvidenskab og teknologi; digital kompetence;  at lære at lære; interpersonelle, 
interkulturelle og sociale kompetencer og medborgerkompetence; iværksætteri; kulturelle 
udtryksformer.
Kilde: Cedefop, 2004; Europa-Kommissionen, 2006b. Relaterede termer: grundlæggende 
færdigheder, nye grundlæggende færdigheder

Viden 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
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Resultatet af assimilering af information gennem læring. Viden er den mængde fakta, principper, 
teorier og praksis, der er relateret til et område af studier eller arbejde. Der er mange definitioner 
af viden. Ikke desto mindre hviler moderne opfattelser af viden i vid udstrækning på flere 
grundlæggende sondringer: a) Aristoteles skelnes mellem teoretisk og praktisk logik. I 
overensstemmelse med denne skelnen skelner moderne teoretikere (Alexander et al., 1991) 
deklarative (teoretiske) viden fra proceduremæssig (praktisk) viden. Deklarativ viden omfatter 
påstande om specifikke begivenheder, fakta og empiriske generaliseringer samt dybere principper 
om virkelighedens natur. Proceduremæssig viden omfatter heuristik, metoder, planer, praksis, 
procedurer, rutiner, strategier, taktikker, teknikker og tricks (Ohlsson, 1994); b) det er muligt at 
skelne mellem former for viden, der repræsenterer forskellige måder at lære om verden på. Der er 
gjort forskellige forsøg på at udarbejde sådanne lister, følgende kategorier synes ofte at være 
repræsenteret: – objektiv (naturlig/videnskabelig) viden, bedømt ud fra sikkerhed; – subjektiv 
(litterær/æstetisk) viden, der bedømmes på grundlag af ægthed – moralsk (menneskelig/normativ) 
viden, der bedømmes på grundlag af kollektiv accept (rigtigt/forkert) – religiøs/guddommelig 
kundskab bedømt med henvisning til en guddommelig myndighed (Gud). Denne grundlæggende 
forståelse af viden understøtter de spørgsmål, vi stiller, de metoder, vi bruger, og de svar, vi giver i 
vores søgen efter viden; c) viden omfatter stiltiende og eksplicit viden. Stiltiende viden (Polanyi, 
1967) er viden, eleverne besidder, som påvirker kognitiv behandling. De kan dog ikke nødvendigvis 
udtrykke det eller være opmærksomme på det. Eksplicit viden er viden, som en elev er bevidst om, 
herunder stiltiende viden, der konverteres til en eksplicit form ved at blive et 'tankeobjekt' (Prawat, 
1989). Kilde: Cedefop, 2004; Europa-Kommissionen, 2006a.

Læring 

En proces, hvorved den enkelte tilegner sig information, ideer og værdier og dermed tilegner sig 
viden, knowhow, færdigheder og/eller kompetencer. Læring sker gennem personlig refleksion, 
rekonstruktion og social interaktion. Læring kan finde sted i formelle, ikke-formelle eller uformelle 
omgivelser.
Kilde: Cedefop, 2004; Europa-Kommissionen, 2006a. Relaterede udtryk: formel læring, uformel 
læring, læring ved at gøre, læring ved hjælp af, ikke-formel læring

Læringsresultater/læringsresultater 
Sæt af viden, færdigheder og/eller kompetencer, som en person har erhvervet og/eller er i stand til 
at demonstrere efter afslutningen af en læringsproces, enten formel, ikke-formel eller uformel. 
Udsagn om, hvad en elev ved, forstår og er i stand til at gøre ved afslutningen af en læringsproces, 
som er defineret i form af viden, færdigheder og kompetence.
Kilder:

- Cedefop (2008). Terminologi i den europæiske uddannelsespolitik – Et udvalg af 100
nøglebe udtryk. Luxembourg: Publikationskontor.
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf  [adgang til  30.7.2020].

- Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (2008). Europa-Parlamentets og
Rådets henstilling af 23. Den Europæiske Unions Tidende, C 111 af 6.5.2008, s. 1-7.

http://eur-lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.do?uri=oJ:c:2008:111:0001:0007:en:Pdf [adgang til 
30.7.2020].

Livslang læring 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.do?uri=oJ:c:2008:111:0001:0007:en:Pdf
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Al læringsaktivitet, der gennemføres gennem hele livet, og som resulterer i forbedring af viden, 
knowhow, færdigheder, kompetencer og/eller kvalifikationer af personlige, sociale og/eller 
erhvervsmæssige årsager.
Kilde: baseret på Cedefop, 2004. 

Uddannelse på jobbet 
Erhvervsuddannelse, der gives i den normale arbejdssituation. Det kan udgøre hele uddannelsen 
eller kombineres med uddannelse uden for arbejdsmarkedet.
Kilde: baseret på Unesco, 1979. 

Åbne uddannelsesressourcer / Open Education Resources (OER)
Åbne uddannelsesressourcer (OER) er frit tilgængelige, åbent licenseret tekst, medier og andre 
digitale aktiver, der er nyttige for undervisning, læring og vurdering samt til forskningsformål. 
Udtrykket OER beskriver offentligt tilgængelige materialer og ressourcer, som alle brugere kan 
bruge, ommikse, forbedre og videredistribuere under nogle licenser. Udtrykket "åbne 
uddannelsesressourcer" blev første gang vedtaget på UNESCO's forum for 2002 om virkningen af 
åbent kursusmateriale for videregående uddannelse i udviklingslandene.
Kilde: Wikipedia.

Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
PDCA (plan-do-check-act eller plan-do-check-adjust) er en iterativ fire-trins styringsmetode, der 
anvendes i erhvervslivet til kontrol og løbende forbedring af processer og produkter. Det er også 
kendt som Deming cirkel / cyklus / hjul.
Kilde: Wikipedia.

Projektbaseret læring (PBL) 
Projektbaseret læring (PBL) er en omfattende tilgang til undervisning og læring i klasseværelset, der 
er designet til at engagere eleverne i en undersøgelse af autentiske problemer. Inden for disse 
rammer, forfølger de studerende løsninger på nontrivial problemer ved at stille og forfine 
spørgsmål, debattere ideer, gøre forudsigelser, designe planer og / eller eksperimenter, indsamle 
og analysere data, drage konklusioner, kommunikere deres ideer og finde til andre, stille nye 
spørgsmål og skabe artefakter.
Kilde: Blumenfeld et al., 1991. Motiverende projektbaseret læring: opretholdelse af det, der 
understøtter læringen.

Proof of Concept (PoC) 
Proof of concept eller proof of principle er en realisering af en bestemt metode eller idé med 
henblik på at påvise dens gennemførlighed, eller en demonstration i princippet med det formål at 
kontrollere, at nogle koncept eller teori har praktisk potentiale. Et proof of concept er normalt lille 
og måske eller måske ikke være komplet.
Kilde: Wikipedia. 

Kvalifikation 

Kvalifikationen dækker forskellige aspekter:
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− Formel kvalifikation: det formelle resultat (certifikat, eksamensbevis eller titel) af en
vurderingsproces, der opnås, når et kompetent organ fastslår, at en person har opnået
læringsresultater på bestemte standarder og/eller har den nødvendige kompetence til at udføre
et job på et bestemt arbejdsområde. En kvalifikation giver officiel anerkendelse af værdien af
læringsresultater på arbejdsmarkedet og i almen uddannelse og erhvervsuddannelse. en
kvalifikation kan være en retlig ret til at udøve en handel (OECD)

− Jobkrav: viden, evner og færdigheder, der er nødvendige for at udføre specifikke opgaver, der
er knyttet til en bestemt arbejdsstilling (ILO).

Kilder:
- Cedefop (2008). Terminologi i den europæiske uddannelsespolitik – Et udvalg af 100 nøglebe

udtryk. Luxembourg: Kontoret for Publikationer.
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [adgang til  30.7.2020].

- Eurydice (2006). TESE – Synonymordbog for uddannelsessystemer i Europa. Bruxelles: Eurydice.
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/eurydice/showPresentation?pubid=051en
[adgang til  30.7.2020].

- ETF – Det Europæiske Uddannelsesinstitut (1997). Ordliste over arbejdsmarkedsvilkår og
standard- og læseplansudviklingsvilkår. Torino: ETF.

- OECD (2007). Systemer: broer til livslang læring. Paris: OECD.
- ILO – Den Internationale Arbejdsorganisation (1998). ILO-tesauruss [Thesaurus BIT = Tesauro

OIT]: arbejds-, beskæftigelses- og uddannelsesterminologi. Genève: ILO.
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/tools/aboutthes.htm [adgang til  30.7.2020].

Anerkendelse af læringsresultater 

a. Formel anerkendelse: processen med at give færdigheder og kompetencer officiel status enten
gennem:
− tildeling af kvalifikationer (certifikater, eksamensbeviser eller titler) Eller
− ydelse af ækvivalens, kreditenheder eller dispensationer, validering af opnåede

kvalifikationerog/eller kompetencer
b. Social anerkendelse: økonomiske og sociale aktørers anerkendelse af værdien af færdigheder

og/eller kompetencer.
Kilde: Cedefop, 2004. 

Færdighed 

Evnen til at udføre opgaver og løse problemer.
Kilde: Cedefop; Europa-Kommissionen, 2006a. 

Personale
Personer, der på enten erhvervsmæssig eller frivillig basis er involveret i almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse eller ikke-formel uddannelse blandt unge, og som kan omfatte professorer, 
lærere, undervisere, skoleledere, ungdomsarbejdere og ikke-pædagogisk personale.
Kilde: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. uddannelse, ungdom og sport og om 
ophævelse af beslutning 1719/2006/EF, nr.

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/eurydice/showPresentation?pubid=051en
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/tools/aboutthes.htm
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Lærer 
Den person, der har til opgave at formidle viden, knowhow eller færdigheder til studerende på en 
uddannelsesinstitution. En lærer kan udføre flere opgaver såsom at tilrettelægge og gennemføre 
uddannelsesprogrammer/kurser og overføre viden, hvad enten den er generisk eller specifik, 
teoretisk eller praktisk. En lærer i en erhvervsrettet institution kan betegnes som »underviser«.
Kilder:

- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminologi i erhvervsuddannelsespolitikken – En flersproget
ordliste for et udvidet Europa. Luxembourg: Kontoret for Publikationer.

- AFPA - Landsforeningen for erhvervsuddannelse for voksne (1992). Ordforråd af undervisere.
Paris: AFPA.

Praktikophold (praktikophold) 
At tilbringe en periode i en virksomhed eller organisation i et andet land med henblik på at erhverve 
specifikke kompetencer, der kræves af arbejdsmarkedet, udføre erhvervserfaring og forbedre 
forståelsen af landets økonomiske og sociale kultur.
Kilde: Europa-Kommissionen (2019): Programguide til Erasmus+, version 2 (2019). 

Træner 
Enhver, der udfører en eller flere aktiviteter i forbindelse med den (teoretiske eller praktiske) 
uddannelsesfunktion, enten i en uddannelsesinstitution eller på arbejdspladsen.
Der kan skelnes mellem to kategorier af undervisere:
− professionelle undervisere, der er specialister, hvis job kan falde sammen med lærerens 

rolle på en erhvervsuddannelsesinstitution
− deltids- eller timelærere er fagfolk inden for forskellige områder, som i deres normale hverv 

påtager sig deltidsuddannelsesaktiviteter, enten i virksomheden (som mentorer og vejledere 
for lærlinge eller som uddannelsesudbydere) eller eksternt (ved lejlighedsvis at tilbyde 
deres tjenester på en uddannelsesinstitution).

Undervisere kan udføre forskellige opgaver:
− udformning af uddannelsesaktiviteter
− tilrettelægge og gennemføre disse aktiviteter
− sørge for den faktiske uddannelse (overførselsviden, knowhow og færdigheder)
− hjælpe lærlinge med at udvikle deres færdigheder ved at give råd, instruktioner og kommentarer

i hele lærlingeuddannelsen.
Kilder:

- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminologi i erhvervsuddannelsespolitikken – En flersproget
ordliste for et udvidet Europa. Luxembourg: Kontoret for Publikationer.

- AFPA - Landsforeningen for erhvervsuddannelse for voksne (1992). Ordforråd af undervisere.
Paris: AFPA.

En person med en interesse eller bekymring i noget, især en virksomhed. Inden for mobilitet er alle 
parter på en eller anden måde involveret i mobilitetsprocesser.
Kilde: Oxford Dictionary.

Interessenter 
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Erhvervsuddannelse 

Uddannelse og erhvervsuddannelse, der har til formål at udstyre folk med viden, knowhow, 
færdigheder og/eller kompetencer, der kræves i bestemte erhverv eller mere bredt på 
arbejdsmarkedet.
Kilde: ETF – Europæisk uddannelsesfond (1997). Ordliste over arbejdsmarkedsvilkår og standard- og 
læseplansudviklingsvilkår. Torino: ETF.

Arbejdsbaseret læring 

Erhvervelse af viden og færdigheder gennem udførelse og refleksion over – opgaver i en 
erhvervsmæssig sammenhæng, enten på arbejdspladsen (f.eks. vekseluddannelse) eller i en 
erhvervsuddannelsesinstitution.
Kilde: Cedefop (2011). Ordliste - Kvalitet i almen uddannelse og erhvervsuddannelse/Ordliste - 
Kvalitet i almen uddannelse og erhvervsuddannelse/Glossaire - La qualité dans l'enseignement et la 
formation. Luxembourg: Kontoret for Publikationer. 
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4106_en.pdf [adgang til 30.7.2020].

Læring på arbejdspladsen 

Studietype, der indebærer erhvervelse af viden, færdigheder og kompetencer gennem udførelse – 
og refleksion over – opgaver i en erhvervsmæssig sammenhæng, enten på arbejdspladsen (f.eks. 
vekseluddannelse) eller på en erhvervsuddannelsesinstitution.
Kilde: Europa-Kommissionen (2019): Programguide til Erasmus+, version 2 (2019). 

Unge 

Personer mellem 13 og 30 år.
Kilde: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. uddannelse, ungdom og sport og om 
ophævelse af beslutning 1719/2006/EF, nr.

Validering af læringsresultater 
Et kompetent organs bekræftelse af, at læringsresultater (viden, færdigheder og/eller 
kompetencer), som en person har erhvervet i en formel, ikke-formel eller uformel indstilling, er 
blevet vurderet i forhold til foruddefinerede kriterier og er i overensstemmelse med kravene i en 
valideringsstandard. Validering fører typisk til certificering.
Kilde: Cedefop. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4106_en.pdf
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Bilag 2 – Undersøgelsesskabeloner

Retningslinjer for skrivebordsundersøgelse 
Hvilke læringsmål  er nævnt i curriculum for uddannelse og nationale strategier vedrørende Industri 4.0? 

Tekniske kompetencer Bløde kompetencer 
• 
• 
• ...

• 
• 
• ...

Har du eksempler fra virksomheder eller politikere, der kræver specifikke kompetencer, når  du arbejder i 
Industri 4.0? 

Hvor ser du ud fra det, du ved nu, mangel på  kompetencer mellem industrien og uddannelsen i forhold 
til branche 4.0? 

Baseret på din forskning og erfaring, overvej hvilken kendt didaktisk tilgang du vil foretrække  og 
hvorfor vedr. undervisning i Industri 4.0: (fx projektarbejde, problembaseret læring, 'prototyping', 
tværfaglige, Instruktion, 'flipped classroom', erhvervsuddannelse, forelæsning osv.) 

1. Casestudier/problembaseret læring, herunder tværfaglig tilgang – fordi den fremmer uafhængig
problemløsning og bringer et holistisk perspektiv til opgaven – meget gerne i arbejdslivet; Problem
eller udfordring i forbindelse med virkelige cases; Reelle problembaserede læringsaktiviteter, som
de studerende kender fra virksomhederne, og hvor løsningerne kan bruges.

2. Projektarbejde ( Future Factory som en multi-professionel læringsplatform), det fremmer bløde
færdigheder såsom samarbejde, kommunikation og uafhængig problemløsning; Projektarbejde,
fordi det bringer eleverne til at nærme sig emner fra et bredere og mere industrirelateret
perspektiv; Projektarbejde hvor eleverne kan vælge deres eget projekt til at udvikle
kompetencer og udvikler organisatoriske færdigheder samt; lære at se hele billedet af et
projekt, der gennemføres i erhvervslivet

3. Eksplorativ og fælles læring i "flipped classroom"  indstillinger, da det fremmer fællesskabets
ånd, engagerer eleverne og deres nysgerrighed, opbygger selvsikkerhed og tro på sig selv;
"Flipped Classroom" (eLearning)+

4. Tværfaglig tilgang vil være nødvendig for at afspejle den "virkelighed",elever vil finde på
arbejdspladsen; Multiform læring; Tværfaglige tilgange er vigtige i Industri 4.0, da det giver
en række perspektiver på problemer og udfordringer

5. Erhvervsuddannelse og/eller reelt miljø – vi uddanner vores elever til arbejdslivet, og dette
opnås bedst  på arbejdspladsen. Men nogle gange har du brug for et træningsmiljø  svarende til
arbejdspladsen, som en "testbed" eller demonstranten GTC har bygget til projektet Smart
Factory; Kvalificeret vidnesbyrd kunne også fungere, fordi de vil kunne bringe følelsen og
behovene fra et reelt arbejdsmiljø ind i "klasseværelset"; værkstedspraksis timer; Praktik i en
virksomhed
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6 Design thinking: Arbejde systematisk på idégenerering, og hvordan data kan bruges i specifikke 
projekter. Prototyping, da det hjælper eleverne at komme i hænderne på tankegang og hjælper 
dem med at få ideer til handling virkelig hurtigt 

7. Samarbejdsværktøjer/-metoder, mere generelt, med henblik på at forberede eleverne så meget
som muligt til at handle på samme måde, som de vil, når de er i en virksomhed (det kunne også
omfatte design tænkning, hackathons, osv.); Team arbejder

8. Permanent evaluering gennem hele forløbet: test af kompetencer, teori, færdigheder, evaluering
af projektarbejde; Portefølje og refleksion

9. Instruktion, Foredrag; Gæstelærere fra arbejdsverdenen: Industri 4.0-specialister
10. Praktisk engelskundervisning  for at kunne arbejde i en international faglig sammenhæng
11. Agil projektledelse; Læring på arbejdspladsen; Lean-administration
12. Konceptualisere validering af erhvervserfaring;  Innovation og iværksætterånd

Hvad tror du vil være de største udfordringer for eleverne i forhold til at lære om Industri 4.0? 

Hvad tror du bliver de største udfordringer for lærerne i undervisningen om Industri 4.0? 

Hvordan tror du, at undervisningen i I4.0 ser ud på din skole om 10 år? 

Hvilke interessenter mener du, der bør tages hensyn til, når der kortlægges kompetencer til at undervise i 
Industri 4.0? 

Har du oplevet noget andet, som du vil nævne? 
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Spørgeskemavejledning til interviews med interessenter 

Følgende spørgsmålsvejledning er baseret på svarene på skrivebordsundersøgelsen. Guiden er en 
inspiration til det, du kan tale om i interviewene og efterfølgende rapportering. Skulle der komme andre 
vigtige emner op i diskussionen, kan du notere dem  til  sidst. 

I vores europæiske samarbejde har vi opsummeret det tekniske grundlag for Industri 4.0. f.eks. avancerede 
produktionsløsninger, additiv fremstilling, augmented reality, simulering, horisontal/vertikal integration, 
industrielt internet, cloud, cybersikkerhed, big data og analyser. Inden for de fleste uddannelser understøttes  
disse færdigheder af bløde færdigheder som compleks problemløsning,kommunikation og team-working. 
For at underbygge, at de studerende når målene, har vi overvejet forskellige didaktiske tilgange. Overvej 
og drøft 2-3, og beslut som gruppe,  hvordan du mener, at undervisningen skal organiseres. 

1. Casestudier/problembaseret læring, herunder tværfaglig tilgang – fordi den fremmer uafhængig
problemløsning og bringer et holistisk perspektiv til opgaven – meget gerne i arbejdslivet; Problem
eller udfordring i forbindelse med virkelige sager; Reelle problembaserede læringsaktiviteter, som
de studerende kender fra virksomhederne, og hvor løsningerne kan bruges.

2. Projektarbejde (Future Factory som en multiprofessionel læringsplatform); det fremmer bløde
færdigheder såsom samarbejde, kommunikation og uafhængig problemløsning; Projektarbejde,
fordi det bringer eleverne til at nærme sig emner fra et bredere og mere industrirelateret
perspektiv; Projektarbejde, da eleverne kan vælge deres eget projekt til at udvikle kompetencer
og udvikler organisatoriske færdigheder samt; lære at se hele billedet af et projekt, der
gennemføres i erhvervslivet

3. Eksplorativ og fælles læring i "flipped classrooms", da det fremmer fællesskabet ånd, engagerer
eleverne og deres nysgerrighed, opbygger selvsikkerhed og troen på sig selv; "Flipped
classroom" (eLearning)+

4. Tværfaglig tilgang vil være nødvendig for at afspejle den "virkelighed",elever vil finde på
arbejdspladsen; Multiform læring; Tværfaglige tilgange er vigtige i Industri 4.0, da det giver
en række perspektiver på problemer og udfordringer

5. erhvervsuddannelse og/eller virkelige miljø – vi uddanner vores elever til arbejdslivet, og dette
opnås bedst på arbejdspladsen. Men nogle gange har du brug for et træningsmiljø  svarende til
arbejdspladsen, som en "testbed" eller demonstranten GTC har bygget til projektet Smart Factory;
Kvalificeret vidnesbyrd kunne også arbejde, fordi de kunne bringe " følelsen og behovene i et reelt
arbejdsmiljø ind i "klasseværelset; værkstedspraktik; Praktik i virksomhed

6 Designtænkning: Arbejde systematisk på idégenerering, og hvordan data kan bruges i 
specifikke projekter. Prototyping, da det hjælper eleverne at arbejde med mindsettet og 
hjælper dem med at få ideer til handling virkelig hurtigt 

7. Samarbejdsværktøjer/-metoder, mere generelt, med henblik på at forberede eleverne så meget
som muligt til at handle på samme måde, som de vil, når  de er i en virksomhed (de tkunne også
omfatte design tænkning, hackathons, osv.); Team samarbejder

8. Permanent evaluering gennem hele forløbet: test af kompetencer, teori, færdigheder, evaluering
af projektarbejde; Portefølje og refleksion

9. Instruktion, Foredrag; Gæstelærere fra arbejdsverdenen: Industri 4.0-specialister
10. Praktisk engelsk undervisning for at kunne arbejde i en international faglig sammenhæng
11. Agil projektledelse; Læring på arbejdspladsen; Lean-administration
12. Konceptualisere validering af erhvervserfaring;  Innovation og iværksætterånd
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PROFESSIONEL PROFIL 
Jobbeskrivelse:  

Angiv deltagerens baggrund og branchetype 

Hvis lærer:  
Skole typologi: 

 EQF-niveau(er): 

Elevernes alder: 

Ved du, hvad "Industri 4.0"betyder ? 
Ja Nej 

Under alle omstændigheder, hvad betyder det for dig? 

SPØRGSMÅL 
Hvilken didaktisk tilgang vil du foretrække og hvorfor, når du underviser i Industri 4,0: 

Hvilke konsekvenser vil dette få for den nuværende undervisning i betragtning af de prioriteter, du 
netop har gjort? 

Hvordan organiserer du  undervisningen ud fra ovenstående valg? Hvad er kravene til 
lærernes kompetencer? 

Hvad tror du bliver de største udfordringer for lærerne i undervisningen om Industri 4.0? 
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Hvordan kan læreren  sikre et tæt samarbejde med erhvervslivet, så undervisningen bliver til virkelighed? 

Kræver forandringen i Industri 4.0  særskilte læringsmål,  eller  kan  de  integreres  i 
den nuværende uddannelse? 

Har du oplevet noget andet, som du vil nævne? 
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EDUGEP (PT) 

EfVET – European forum of technical and Vocational 
Education and Training (BE) 

Göteborg Tekniska College AB (SE) 

Jyväskylä Ammattikorkeakoulu (FI) 

North West Regional College (UK-NI) 

Politecnico di Milano – METID (IT) 

Zealand Business College (DK) 
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