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Förord  
“Fit for 4.0: Training trainers and teachers for the 4.0 paradigm” är ett projekt som finansieras 
av EU-kommissionen inom Erasmus+ programmet. Målet är att stödja lärare och utbildare i 
transformationen mot ett nytt paradigm för lärande, något som är nödvändigt för att 
genomföra den digitala transformationen och den fjärde industriella revolutionen.  

Industri 4.0, digital revolution, smarta fabriker, globala nätverk – det här är nyckelord som 
beskriver den pågående utvecklingen på arbetsmarknaden. En yrkesutbildning kan bli ett 
förstahandsval för den som vill vara med och driva utvecklingen, men för närvarande innehar 
bara ett fåtal utbildningscenter i Europa relevant utrustning. Och ännu viktigare, lärare och 
utbildare är omedvetna om förändringen som pågår eller kan inte hantera relevanta verktyg 
(konceptuella och metodologiska, snarare än teknologiska). Vissa tenderar att fokusera mer 
på ”att lära ut” än på lärande, andra är inte medvetna om befintliga on-lineverktyg för lärande 
och bedömning, och tror att det måste försvara sin traditionella lärarroll. En tredje grupp 
behöver en tydligare bild av innebörden och konsekvenserna av 4.0-paradigmet, som inte 
bara fokuserar på industri och teknologi, utan innefattar hela samhället.  

En hållbar yrkesutbildning måste uppdatera sina verktyg och fokusera mer på samarbete 
mellan lärare, utbildare, studenter, företag, sociala aktörer och lokala myndigheter.  

Fit for 4.0 har för avsikt att anta den utmaningen genom att i samverkan med företag definiera 
ett antal kompetenser som är användbara för yrkeslärare, samt genom att utveckla och pröva 
ett antal utbildningsmoduler för Industri 4.0.  

Fit for 4.0 genomförs av en projektgrupp med tio partners i åtta EU-länder; Italien, Österrike, 
Belgien, Danmark, Finland, Portugal, Sverige och Storbritannien. Projektpartnerna 
representerar en blandning av framstående europeiska yrkeslärare och utgör ett starkt 
strategiskt partnerskap.   

Det här är projektets första rapport och den innehåller en förteckning över och beskrivning 
av kompetenser som lärare och utbildare borde inneha för att vara väl rustade att medverka 
till lärande för Industri 4.0. Kompetenserna kommer i sin tur att erbjudas genom ett 
lärarutbildningsprogram. Den här rapporten innehåller:  

 Partnernas nationella kartläggningar som identifierar och definierar relevanta 
kompetenser  

 Förteckningen över kompetenser som bör ingå i lärarutbildningsprogrammet  
 Mallen för att beskriva kompetenser, dvs. kunskap, färdighet, attityder, 

självständighet, ansvarstagande, osv. enligt kategorier och sektorskompetenser samt 
på tre nivåer; grundläggande, medel och avancerad nivå.  
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1. Projektet Fit for 4.0  
 

Projektbeskrivning  
Projektet har tre faser:  

Fas 1 ska, med utgångspunkt i befintliga studier och erfarenheter av Industri 4.0 i 
partnerländerna, göra följande:  

 Beskriva och förtydliga de kompetenser som utbildare inom området 
mekanik/mekatronik/fordonsindustrin behöver för Industri 4.0. Fokus ligger primärt 
på ämnesöverskridande och mjuka kompetenser, som komplement till de 
ämneskunskaper utbildarna redan har och enkelt kan vidareutveckla.  

 Utveckla ett on-lineverktyg för självskattning av utbildarnas förmåga att hantera 
Industri 4.0 i lärandesituationer  

Fas 2 utvecklar och prövar ett IT-baserat lärarutbildningsprogram, som struktureras i 
moduler baserat på lärandemål.  Programmet kommer, särskilt med avseende på lärandemål, 
att utvecklas i samverkan med den lokala industrin och kommer tex. att innehålla:  

 Industri 4.0-paradigmet: Hur skapas värdekedjor för varor och tjänster i en global 
industri? 

 Teknologi som möjliggör Industri 4.0  
 Hur man möjliggör lärandeprocessen för Industri 4.0; planering och instruktioner 
 Industri 4.0 som ämnesöverskridande, multidisciplinärt ämne; hur kan vi inkludera 

Industri 4.0 i alla ämnen och få utbildare att samarbeta?  
 Samverkan med företag; hur kan vi stärka samarbetet mellan lärare, utbildare och 

företag?   
 Utbildare och företag samverkar kring gemensam bedömning och validering av formell 

och informell kunskap  
 Kunskapsöverföring och hur man håller sig uppdaterad om teknik- och 

kunskapsutveckling inom Industri 4.0  

Alla ovanstående ämnen kommer att ingå i en öppen on-lineutbildning, en s.k. MOOC, som 
kommer att innehålla övningar, filmer, tester och forskningsrapporter.  

Fas 3 fokuserar på att sprida resultatet i partnerländerna. Utbildare kommer att pröva 
resultaten från fas 1 och 2 i sitt dagliga arbete. Lärare och utbildare kommer också få delta i 
erfarenhetsutbyte och få medverka i en liten tävling om vem som kan ta fram det bästa 
utbildningsupplägget. Resultatet kommer att utgöra underlag för rekommendationer och 
riktlinjer som bl.a. ska innehålla utbildnings-case från tävlingen.  
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Projektmål 
Projektets mål är att:  

 Beskriva ett minimum av färdigheter, didaktiska och transversala, som krävs för att 
utbilda i Industri 4.0 inom Yrkeshögskolan och Högskolan  

 Utveckla ett självskattningsverktyg som möjliggör för yrkeslärare att skatta sin 
kompetens för Industri 4.0 och digitalisering  

 I samverkan med industrin utveckla och pröva ett utbildningsprogram i form av en 
öppen on-lineutbildning  

 Använda on-lineutbildningen i syfte att utbilda yrkeslärare, som ska delta i ett 
pilotprojekt där de tillsammans med industrin tar fram utbildningsmoduler för Industri 
4.0  

 Sprida utbildningsmodulerna till olika intressenter genom en öppen on-lineplattform 
för s.k. Open Educational Resources (OER) 

 Föreslå ett antal rekommendationer till lokala, nationella och europeiska 
beslutsfattare i syfte att få dem att utveckla och uppdatera yrkeslärarutbildningarna 

För att nå konkreta resultat kommer projektet att fokusera på yrkesutbildning inom området 
mekanik/mekatronik/fordonsindustrin, där det är nödvändigt med digital kompetens och där 
den digitala transformationen redan har inletts och företagen har gjort relevanta 
erfarenheter inom området.  

Lärarutbildningsprogrammet har som mål att stärka lärarrollen genom innovativa metoder 
och verktyg och genom att inkludera Industri 4.0-paradigmet i den dagliga undervisningen. 
Därför innehåller det teman som att förstå Industri 4.0:s påverkan på studier och yrkesliv, hur 
man kan utveckla och genomföra ämnesöverskridande utbildningsprogram för Industri 4.0 i 
samverkan med kollegor och företag, hur man får utbildningsupplägg att spegla industriella 
processer på arbetsplatserna eller hur man kan bedöma kompetenser i en digital tid osv.  

Utbildningsprogrammet är praktiskt, men också digitalt till sin natur, eftersom det är 
uppbyggt med samma principer och verktyg som det vill utforska, dvs internationella team av 
utbildare av experter från företag som samverkar på on-lineplattformar.  

Utbildare som deltar i lärarutbildningsprogrammet kommer att lära sig genom att besöka 
företag, diskutera med kollegor (även på distans), genom att använda modeller för design och 
s.k. instructional design, genom att utbyta idéer och tankar med experter och 
yrkesverksamma samt genom spelifiering och tävling.  

De förväntade resultaten är:  

 Skickligare yrkeslärare och utbildare  
 Högre kvalitet i lärandet och därmed högre anställningsbarhet hos yrkesstuderande 

och ökad attraktivitet för yrkesutbildningar 
 Ökad långsiktig samverkan mellan utbildningsanordnare, lärare och företag   

Hållbara verktyg fr lärande, som kan överföras till andra branscher och andra europeiska 
länder. Figur 1 på nästa sida illustrerar projektets koncept och modell.  
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Figur 1 – Fit for 4.0 modellen  
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2. Bakgrund  

2.1. Industri 4.0 och den fjärde industriell revolutionen  
Termen Industri 4.0, som förkortas I4.0 eller helt enkelt I4, uppstod i ett teknikprojekt i 
Tyskland 2011, som utforskade möjligheterna till datorstyrd produktion, i syfte att möta 
global konkurrens och särskilja tysk industri från övriga världens produktionsindustri. 1 Flera 
andra termer har föreslagits som synonymer till Industri 4.0, men denna rapport kommer ej 
att analysera dessa. Vi nöjer oss med att säga att Industri 4.0 beskriver en rådande trend att 
med hjälp av automatisering och insamling av data inom tillverkningsteknik, inklusive cyber-
fysiska system, Internet of things, molndata, kognitivdata och skapandet av smarta fabriker. 
Många forskare anser att Industri 4.0 handlar om att integrera nio olika koncept som används 
i tillverkningsindustrin (Figur 2)  

Figur 2 – Nio pelare/koncept i Industri 4.02 

 

 

Industri 4.0 har sitt ursprung i tillverkningsproduktionen, men fick snabbt en större spridning 
och utökad innebörd genom den digitala transformationen inom närliggande industriers 
värdekedjor.  

                                                           
1 BMBF-Internetredaktion (2016). "Zukunftsprojekt Industrie 4.0 - BMBF". Bmbf.de. Retrieved from 

https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html 
2 A. Melanson, "Robotics and Industry 4.0 – Aethon Blog", 2015. [Online]. Available at: 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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Termen ”den fjärde industriella revolutionen” (”IR4.0”) myntades först 2015 av  Klaus Schwab, 
ordföranden för World Economic Forum3. Den beskriver en värld där individer rör sig mellan 
digitala domäner och off-lineverkligheten med hjälp av teknologi som hjälper oss att hantera 
våra liv. Termen syftar också på de klassiska industriella revolutionerna som vårt samhälle 
genomgått under de senaste århundradena. (Figur 3)  

 

Figur 3 – Industriella revolutioner4 

 

2.2. Kompetenser som behövs i den fjärde industriella 
revolutionen  

Teknikutvecklingen i den fjärde industriella revolutionen suddar ut gränserna mellan den 
fysiska, den digitala och den biologiska världen. Den här utvecklingen drivs av uppkomsten av 
artificiell intelligens, robotar, internet of things eller ”sakernas internet”, självkörande fordon, 
bio- och nanoteknik, additiv tillverkning, materialteknik, kvantumteknik och energilagring5.  

Trots det innefattar den fjärde industriella revolutionen inte bara teknologi: Den medför 
också en digital transformation av hela affärsmodellen. Det innebär att vi måste förändra vår 
syn på a) digitaliseringen och integrationen av värdekedjor och b) på affärsmodeller i 

                                                           
3 Schwab, K. (2015). The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. Retrieved from 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution.  
4 Source: Siemens AG, Pictures of the future, Spring 2013. 
5 Diwan, P. (2017). Is Education 4.0 an imperative for success of 4th Industrial Revolution? Accessed from 

https://medium.com/@pdiwan/is-education-4-0-an-imperative-for-success-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
https://medium.com/@pdiwan/is-education-4-0-an-imperative-for-success-of-4th-industrial-revolution-50c31451e8a4
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allmänhet, genom att optimera kundens medskapande i processen.6 Industri 4.0:s disruptiva 
natur medför stora förändringar i våra arbetssätt och påverkar vår syn på hur arbete ska 
utföras. Nya färdigheter krävs för att utföra befintliga arbetsuppgifter och nya jobb växer 
fram tack vare teknikutvecklingen inom Industri 4.0.7 De flesta anser att även om kraven på 
färdigheter kan variera, finns det också stora likheter i kompetensbehov mellan branscherna.  

Många forskare menar att sociala färdigheter i framtiden kommer att bli lika viktiga som 
tekniska.8 Interaktionen med intelligenta maskiner ställer också krav på s.k. ”mjuka 
färdigheter”; som tex. känslomässig intelligens,  kritiskt tänkande, innovationsförmåga, 
kommunikation, samarbete, ledarskap och lagarbete.9 Eftersom maskiner fortfarande inte 
kan tänka själva eller agera empatiskt, så måste människan göra detta i högre grad än tidigare 
när hon arbetar i den smarta fabriken.10 Med andra ord, den bästa medarbetaren är inte 
maskinen, utan en kombination av  människa och maskin. Utbildningsanordnare måste sträva 
efter att erbjuda inte bara teoretiska kunskap, utan också praktiska färdigheter, social 
kompetens och ansvarstagande, etik och värderingar, entreprenörskap etc. , 11 för att inte tala 
om innovativa färdigheter, färdighet att använda informationsteknik och livskunskap.12  

Teknikutbildningar bör inte bara fokusera på enskilda tekniska ämnen; beteendevetenskap 
och ämnesöverskridande studier måste få ökat inflytande på utbildningarna. Den snabba 
utvecklingen inom Industri 4.0 medför också ett behov av kompetenser som möjliggör att den 
enskilde individen själv kan ta ansvar för sitt livslånga lärande.13 Andra källor listar kreativitet, 
känslomässig intelligens, proaktivitet och problemlösning som viktiga kompetenser.14 

2.3. Från industriell revolution till Utbildning 4.0  
Det scenario som beskrivits i föregående stycke, visar att den fjärde industriella revolutionen 
inte bara påverkar industri, beslutsfattare och individer; den påverkar också 
utbildningssystemet.  

För att vara verksamma inom Industri 4.00 måste utbildningsanordnare pröva nya metoder 
för att lära och använda kunskap.  Samverkan mellan branscher och utbildningsinstitutioner 
kärvs i syfte att lösa verkliga problem i samhället. Traditionella ämnen måste integreras med 
tekniska specialisering och projektbaserat lärande. Det primära målet måste vara att de 

                                                           
6 Fitsilis, Tsoutsa, Gerogiannis (2018). Industry 4.0: required personnel competences. In International Scientific Journal 

"Industry 4.0", year III, issue 3, p.p. 130-133 (2018). Accessed from: 
  https://stumejournals.com/journals/i4/2018/3/130.full.pdf 
7 World Economic Forum (2016). The future of jobs: Employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial 

revolution. Global Challenge Insight Report, World Economic Forum, Geneva.  
8 Gudanowska, A.E., Alonso, J.P. and Törmänen, A. (2018). What competencies are needed in the production industry? The 

case of the Podlaskie Region. Engineering Management in Production and Services, 10(1): pp. 65-74. 
9 Wilson, J.H. and Daugherty, P.R. (2018). Collaborative Intelligence: Humans and AI are joining forces. Havard Business 

review, Brighton, Issue Number: July-August, pp. 114-123.  
10 Guszcza, J., Lewis, H. and Evans-Greenwood, P. (2017). Cognitive collaboration: Why humans and computers think better 

together. Deloitte Review, 20: pp. 8-29. 
11  Selamat, A., Taspir, S.H., Puteh, M. et al., R.A. (2017). Higher education 4.0: Current status and readiness in meeting the 

Fourth Industrial Revolution Challenges. Redesigning Higher Education towards Industry, 4: pp. 23-24. 
12  Venkatraman, S., de Souza-Daw, T. and Kaspi, S. (2018). Improving employment outcomes of career and technical 

education students. Higher Education, Skills and Work-based Learning, 8(4), pp. 469-483.  
13 Prifti, L., Knigge, M., Kienegger, H. and Krcmar, H. (2017). A competency Model for "Industrie 4.0" Employees. In 13th 

International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI). St. Gallen, Switzerland, pp.46-60. 
14  Cotet, G.B., Balgiu, B.A. and Zaleschi, V.C. (2017). Assessment procedure for the soft skills requested by Industry 4.0. 

MATEC Web of Conferences, 121, pp. 07005 

https://stumejournals.com/journals/i4/2018/3/130.full.pdf
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studerade uppfattar sina studier som relevanta och meningsfulla. Ämnesöverskridande 
utbildning, öppna on-linekurser och personliga läranderesor kommer att bli allt vanligare. 
Teknikutveckling går fort; därför måste utbildningsanordnarna anpassa sig till de tekniska 
innovationscyklerna.15 Industri 4.0 ställer krav på väl utvecklade kognitiva färdigheter, vilket 
i sin tur kräver att det högre utbildningsystemet utvecklas och förändras. Det öppna 
utbildningssystemet blir allt vanligare, vilket kan innebära att utbildningsanordnare måste 
anpassa sin affärsmodell till den öppna marknaden.16 

För att tydliggöra dessa förändringar har termen Utbildning 4.0 kommit att användas, som ett 
svar på behoven inom Industri 4.0. Den nya synen på lärande förespråkar att de studerande 
inte bara tillgodogör sig kunskap och färdigheter, utan också en kompetens att fastslå källan 
för sitt lärande, att härleda och dokumentära ny kunskap med hjälp av databaser och 
samverka med studiekamrater eller kollegor i sitt lärande. Vi lär tillsammans med och av våra 
kamrater och läraren intar rollen som facilitator. Enligt Fisk17, finns det nio trender inom 
Utbildning 4.0:  

1. Lärande kan äga rum när som helst och var som helst. Verktyg för on-line lärande ger 
goda möjligheter till självstudier i egen takt på distans. Modellen med det ”flippade 
klassrummet” möjliggör en framgångsrik kombination av teoretiska självstudier 
utanför lektionstid och interaktivt lärande i klassrummet på lektionstid.  

2. Lärandet anpassas efter individen genom individuella läranderesor. Den studerande 
erbjuds nya, svårare uppgifter först när hen har uppnått en viss nivå av färdighet. Fler 
praktiska övningar kommer att erbjudas om handledaren ser behov av detta. Positiv 
förstärkning används i syfte att uppmuntra till positiva lärandebeteenden och stärker 
den studerandes självkänsla och tro på den egna förmågan att lära.  

3. Studerande kan själva påverka sin läranderesa och vad den ska innefatta. Även om de 
följer en färdig kursplan med färdiga lärandemål, kan de studerande själva välja den 
lärstil, dvs de verktyg och den teknik som passar dem; tex. blended learning, flippade 
klassrum eller BYOD (Bring Your Own Device).  

4. Projektbaserat lärande kommer att bli allt vanligare. De studerande får då använda 
sina kunskaper och färdigheter i korta projekt. På så vis få de träna sina organisatoriska 
färdigheter, samarbete och träna förmågan att planera och tidsätta sitt arbete, vilket 
är användbarts i deras framtida studier och yrkesliv.  

5. Lärandet blir också mer verklighetsnära genom att det studerande får tillgång till 
praktikplatser, mentorskap och samverkansprojekt med branschen.  

6. Behovet av dataanalys ökar och de studerade får använda sina teoretiska kunskaper i 
för att räkna och sina logiska färdigheter för att analysera trender i dataunderlaget. 
Manuella matematiska färdigheter blir överflödiga när datorer utför statistiska 
analyser och prognoser.  

                                                           
15 Selamat, A., Taspir, S.H., Puteh, M. et al., R.A., op. cit. 
16 Peters, M.A. (2017). Technological unemployment: Educating for the fourth industrial revolution. Educational 

Philosophy and Theory, 49(1), pp.1-6.  
17 Fisk, P. (2017). Education 4.0 … the future of learning will be dramatically different, in school and throughout life. 

Retrieved from http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together  

http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together
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7. Kunskapsbedömning kommer att ske på nya sätt och de plattformar för bedömning 
som idag används kommer eventuellt ta bli överflödiga. Studenternas faktakunskaper 
kommer att bedömas löpande under lärprocessen och hur de tillämpar kunskapen kan 
bedömas medan de arbetar i projektform i reell miljö.  

8. Större vikt kommer att läggas vid de studerades upplevelse av utbildningen och de 
kommer att vara mer delaktiga i framtagande av kursplaner. På så vis blir kursplanerna 
mer användbara och aktuella.  

9. De studerande kommer att bli mer självständiga i sitt lärande, vilket i sin tur ger läraren 
en ny roll som facilitatörer som handleder studerande genom lärprocessen.  

 

De här nio trenderna inom Utbildning 4.0 kan flyttat tyngdpunkten från utbildaren till den 
studerande. Lärarens roll blir att leda komplexa lärprocesser och motivera de studerande 
samt att medverka till de förändrade rollerna, vilket inte får ses som ett hot mot den 
traditionella lärarrollen.18 
 

                                                           
18 Anealka, A.H. (2018). Education 4.0 Made Simple: Ideas For Teaching, in International Journal of Education & Literacy 

Studies, vol. 6 issue 3. 
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3. Intellectual Output 1 – del 1: 
Undersökningen  

3.1. Syfte och avgränsning  
Studier och regelverk i partnerländerna om förändringar som Industri 4.0 förväntas medföra, 
visar att fortbildning av yrkeslärare och utbildare måste ske på en rad områden. Stort fokus 
bör också ligga på vidareutbildning i s.k. ”mjuka färdigheter” eller ”ämnesöverskridande 
färdigheter”, dvs färdigheter som efterfrågas i alla branscher och utgör ett komplement till 
lärarens ämneskunskaper. Det är faktiska många gånger enklare att åtgärda bristen på 
tekniska kunskaper än mjuka färdigheter. Många utbildare saknar djupare förståelse för vad 
den fjärde industriella revolutionen innebär och kan därför inte inkludera detta i sin dagliga 
undervisning som en självklar del av sitt yrkesutövande. Därför kommer projektets första 
produkt, ”Intellectual Output 1”, att fokusera på mjuka färdigheter och ämnesöverskridande 
färdigheter 

Syftet med produkten är att identifiera och beskriva ett antal kompetenser som yrkeslärare 
bör ha för att tillgodose att de studerande får rätt kompetenser för att kunna arbete inom 
Industri 4.0. Lärarutbildningsprogrammet, som ska utvecklas senare i projekt Fit for 4.0, 
kommer sedan att anta utmaningen att delge yrkeslärarna dessa kompetenser.  

Undersökningen avgränsas på följande vis:  

a. Medverkande är yrkeslärare och utbildare som har någon form av nationella 
lärarkvalifikationer, tex. Yrkeslärarutbildning. Den här undersökningen bygger alltså på 
redan befintlig kunskap, som anses självklar hos lärare på respektive utbildningsnivå.  

b. Punkt a innebär också lärarna att har kunskap om de ämnen de undervisar i och har 
förmågan att hålla sig uppdaterade inom utvecklingen i ämnet.    

c. Undersökningen vänder sig till utbildare som varken uppfattar sig själva som tekniska 
experter eller didaktiska försökskaniner, utan snarare som individer som ser som sin 
yrkesuppgift att bidra till att de studerande växer upp och utvecklar intellektuella, 
kognitiva, tekniska, lingvistiska, beteendevetenskapliga och etiska verktyg som krävs för 
att vara verksam i yrkeslivet. Meda andra ord; fokus i undersökningen är på utbildarens 
didaktiska och personliga färdigheter, snarare är på teknologin i Industri 4.0.  

d. Undersökningen avgränsas till de EQF-nivåer som medverkande partners är verksamma 
på; dvs nivå 4, 5 och 6. Övriga EQF-nivåer ingår ej i studien.  

e. Projektet är väl medvetet om att en given EQF-nivå, särskilt nivå 4 och 5, kan innefatta 
många olika utbildningsformer, beroende på de medverkande partnerländernas nationella 
utbildningssystem. Genom att utgå från EQF-nivå och inte från utbildningsform, får 
undersökningen ytterligare en avgränsning och tydliggör därmed värdet av 
undersökningen på en europeisk nivå.  

f. Även om alla som deltar i studien har någon form av lärarkvalifikationer, så är det skillnad 
på utbildare på de olika EQF-nivåerna. Även detta är projektet medvetet om och kommer 
att ta hänsyn till i den mån projektets rammar så tillåter.   

g. Projektet utgår från att utbildarna i undersökningen inte ansvarar för att delge sina 
studerande grundläggande språkliga färdigheter, dvs det nationella språket, matematiska 
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färdigheter vetenskapligt förhållningssätt, IKT/data-färdighet,  finansiell förståelse och 
kulturell/medborgerlig förståelse. Dock kan det finnas skillnader i färdigheter på olika 
EQF-nivåer.  

h. Som nämnts under punkt c, fokuserar vi mer på mjuka, didaktiska färdigheter än på 
tekniska. De förra är till naturen ämnesöverskridande och branschoberoende. Dock 
kommer vi med hänsyn till medverkande partners behov att fokusera mer på färdigheter 
som krävs för att arbeta med mekanik/mekatronik/ fordonsindustrin, där den digitala 
transformationen redan är inledd och värdefull erfarenhet finns hos företagen.  

i. Undersökningen avgränsas också av partnernas behov, projekttiden och projektbudgeten. 
Vi vil inte göra gällande att undersökningen täcker allt.  

j. Och av punkt i följer att även om undersökningen genomförs av skickliga yrkespersoner, 
intar studien ett ”nerifrån-och-upp-perspektiv” och är uppgiftsorienterad snarare än 
vetenskapligt upplagd.   

3.2. Genomförande av undersökningen  
Undersökningsmetod  
Syftet med den här produkten är att definiera och beskriva kompetenser som yrkeslärare bör 
inneha för att kunna bidra till att studerande utvecklar färdigheter för Industri 4.0. 
Undersökningen förlitar sig här på tre informationskällor:  

 Litteraturstudier  
 Vår egen erfarenhet  
 Externa intressenter  

 
Undersökningen startade med att kartlägga befintliga studier och policys för Industri 4.0 i 
partnerländerna (se ”Guide för intervju” i Bilaga 2). Partnerna redogjorde för sina gena 
erfarenheter av Industri 4.0 samt identifierade olika kategorier av intressenter för intervjuer 
om kompetensbehov för Industri 4.0.  
Denna information utgjorde underlag för semi-strukturerade intervjuer med ett antal 
intressenter (se ”Guide för intervju” i Bilaga 2). Den ursprungliga planen var att genomföra 
enskilda intervjuer med 5 – 10 intressenter per partnerland (totalt 40 – 80 st.), helst en 
blandning av företagsledare (teknik/produktion/HR) representanter för 
intresseorganisationer,  offentliga skolorgan, rektorer, lärare och utbildare på 
Yrkeshögskolor och högskolor. Syftet var att undersöka vilka kompetenser som företagen 
värdesätter hos sina medarbetare och därmed också hos yrkeslärare och utbildare.  
 
Här är det värt att än en gång påpeka att projektets mål inte var att genomföra en vetenskaplig 
studie, utan att samla praktiska erfarenheter och material för projektet. Därav det relativt lilla 
antalet intervjuade och ”nerifrån-och-upp-perspektivet” i intervjuerna.  

Genom att jämföra resultat från olika länder, kunde partnerna urskilja ett antal kompetenser 
som yrkeslärare som ska undervisa inom Industri 4.0 på olika EQF-nivåer behöver. Figur 1 på 
sida 6 visar den metod som projektet använde.  

 

Urval  
 



 

Kompetenser som behövs i den fjärde industriella revolutionen  

 
 

face-to-face

focus group

49

17

4

3

7
3 2

teachers/professors

trainers

technicians/engineers

school/VET managers

company/association
managers
experts/consultants

Public Authority managers

Det slutliga urvalet av intervjuade består av 85 svarande från 11 europeiska länder, dvs 
partnerländer (Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Italien, Portugal, Sverige och 
Storbritannien) samt Cypern, Kroatien och Spanien. Figur 4 visar urvalets sammansättning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4 – Urvalets sammansättning 

 
47 svarande deltog i enskilda intervjuer medan 38 deltog i fokusgrupper (figur 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 – Intervjuform  

 
 

Covid-19-krisen  
Partnerna planerade ursprungligen att genomföra intervjuerna under januari – mars 2020. 
Covid-19-krisen tvingade projektet att revidera planen, inte så mycket innehålls- som 
tidsmässigt. Både partnerna och intressenterna befann sig plötsligt i en krissituation där de 
måst prioritera sin verksamhets överlevnad, tex genom att omorganisera till distansarbete. 
För att hantera den här situationen valde projektet att genomföra intervjuer på distans. På så 
vis genomfördes samtliga planerade intervjuer, om än med en mindre förskjutning i tidplanen. 
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3.3. Huvudsakliga resultat 

När de genomförde intervjuerna, insåg partnerna hur omfattande och varierande underlaget 
var. Respondenterna svarande inte bara på frågor om kompetensbehov, utan kom också med 
förslag och delade med sig av sina erfarenheter av hur Industri 4.0 förändrat lärandet.  

Här ska vi försöka sammanfatta några viktiga resultat; förutom definitionen av kompetenskrav 
på yrkeslärare. Allt material från undersökningen är tillgängligt vid förfrågan. 

 Det är mycket snack om Industri 4.0, men det handlar inte så ofta om specifika 
kompetenser. Stora företag erbjuder sina medarbetare kompetensutvecklingen via 
sina egna utbildningsorganisationer.  Medelstora och stora företag är ganska 
medvetna om Industri 4.0, och förstår innebörden och vilka förändringar det medför. 
De rekryterar medarbetare med kunskap, färdighet och kompetens för Industri 4.0 
och med ”smarta” nyckelkompetenser. Små och medelstora företag (och många 
offentliga verksamheter) kämpar fortfarande med att förstå Industri 4.0 och dess 
konsekvenser. De förstår inte förändringarna eller hur de ska klara att möta dem.  

 Lärandemål som rör ny teknologi berörs ofta av mjuka kompetenser. Lokala 
kursplaner har ofta ett större fokus på mjuka kompetenser än nationella kursplaner, 
som skrivna av Skolverket eller Yrkeshögskolan och dess europeiska motsvarigheter i 
samverkan med representanter för industrin.  

 Det finns ett stort behov av experimentellt lärande för att möjliggöra en sömlös 
övergång mellan skola och näringsliv i olika lärprocesser  

 En reell miljö, tex. på företag, är nyckeln till detta. Därför är det en avgörande 
utmaning för utbildningsanordnare att hitta praktikplatser med rätt profil och rätt 
förutsättningar för lärande, i syfte att uppnå de önskvärda värda kompetenserna.  

 Den snabba teknikutvecklingen och korta livslängden på teknologin, gör det svårt för 
många företag att investera i aktuell teknologi  

 EQF-nivå 5 har förmodligen kommit längst med att leverera kompetenser för Industri 
4.0; på den här nivån levereras utbildningar som är avancerade och aktuella, som 
skapas i samverkan med branschen, arbetsplatsförlagt lärande är vanligt etc. Här 
skiljer sig EQF-nivå 5 från nivå 4 och 6.  

 Många utbildningsanordnare riskerar att falla i fällan att leverera företags- och 
märkesspecifika utbildningar. Deras studerande går då miste och den mer långsiktiga 
utveckling som en branschgenerell utbildning ger.  

 För de studerande utgör övergången från passivt lyssnande, till aktivt deltagande och 
kritiskt tänkande i lärprocessen. De studerande måste acceptera förändringen (i 
innehåll, lärandeprocess och IT-system) som en möjlighet att fördjupa och förstå sin 
roll som aktiva lärande.  

 Utbildarnas förståelse av Industri 4.0 är ganska slumpmässig; de förstår saker de har 
läst/sett/hört om, men det finns ingen gemensam färdplan från regeringar eller 
lärarutbildare.  

 I en snabbt föränderlig tid blir det en stor utmaning för yrkeslärarna att förstå 
utbildningsstrategierna och att hålla sig uppdaterade på utvecklingen. De måste förstå 
hur teknikutvecklingen påverkar arbetssituationen, vad arbetsgivarna förväntar sig 
av sina nya medarbetare och kunna förbereda sina studerande inte bara för att arbeta 
med ny teknik utan också för en ny arbetsmiljö.  
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 Problembaserad-, projektbaserad- och självständig, holistisk case-metodik, snarare 
än föreläsningar, kommer att fortsätta dominera yrkesutbildningen för Industri 4.0. 
Med andra ord, lärare måste lära sig att skap utbildningsupplägg som kan genomföras 
i autentiska miljöer. Det innebär att de behöver ha tillgång till konceptuella och 
praktiska verktyg som stödjer sådana lärprocesser.  

 För att lyckas ovan beskrivna lärprocess, måste man sätta de studerande i centrum och 
att använda olika IT-system. Det medför att lärande individualiseras för att svara mot 
den enskilda studerandes behov.  
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4. Intellectual Output 1 – del 2: 
Kompetenserna   

4.1. Metodik  

Även med vårt praktiska “nerifrån-och-upp-perspektiv”, krävs en metodisk grund för att 
förankra vår rapport i olika EU-standarder och verktyg, i syfte att innehållet ska kunna spridas 
och användas i andra sammanhang. Det här kapitlet beskriver hur projektet har försökt uppnå 
detta.  

Referensmodeller och ramverk  
Det finns ett stort antal ramverk som beskriver kompetenser i Europa och världen. Varje 
ramverk har olika bakgrund och har skapats i syfte att möta specifika behov. I det här 
projektet har vi utgått från fem ramverk eller modeller, som samtliga har relevans för våra 
mål:  

Ramverket för e-Competence (e-CF) 
e-CF definierar 41 kompetenser som krävs för att bemästra informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT) på arbetsplatsen. Ramverket stipulerar en gemensam 
europeisk terminologi för kompetenser, färdigheter och kvalifikationsnivåer. E-CF har nu 
blivit europeisk standard (EN 16234-1:2019), och används som verktyg för att skapa tydlighet 
och förståelse när vi kommunicerar om IKT i Europa.19 

Det europeiska kvalifikationsramverket (European Qualifications Framework, EQF) 
Det europeiska kvalifikationsramverket är ett ramverk för kvalifikationer. Dess uppgift är att 
jämföra kvalifikationer och lärandemål i olika länder och olika nationella utbildningssystem. 
Ramverket består av åtta nivåer, från grundskolan (nivå 1-3) till de högsta akademiska 
nivåerna och doktorsexamen (nivå 8). EQF täcker alla nivåer inom utbildningssystemet och 
fokuserar på lärandemål och individens kunskap, färdighet och kompetens. I EQF-systemet är 
kvalifikationer ett mål efter genomförd utbildning, snarare än ett ingångsvärde. Systemet utgår 
från rekommendationer från EU-parlamentets sammanträde den 23 april 2008.20 

Det europeiska systemet för yrkesutbildning (European credit system for vocational 
education and training, ECVET) 
Det här är ett tekniskt ramverk för överföring och validering av individens samlade 
yrkeskunskaper. ECVET-verktygen och -metodiken innehåller en beskrivning av 
kvalifikationer i moduler med lärandemål och poäng samt intyg, som tex. individuella 

                                                           
19 For general information about the e-CF, see https://www.ecompetences.eu/. Following consultation of CEN (Comité 

Européen de Normalisation) member states, the e-CF 3.0 became a European standard and was published in 2016 
officially as the European Norm EN 16234. Its last version, EN16234-1:2019 “e-Competence Framework (e-CF)” can 
be purchased at the national sales points of the CEN member bodies. 

20 Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European 
Qualifications Framework for lifelong learning (2008/C 111/01), available at: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF. 
Reflecting the success in implementing the 2008 recommendation, a revised and strengthened Recommendation on the 
EQF was adopted on 22 May 2017 by the Education, Youth, Culture and Sport Council: 
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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utvecklingsplaner, betyg och ECVET:s användarhandbok. ECVET baseras på kvalifikationer 
formulerade som lärandemål (kunskap, färdighet och kompetens) som organiseras i 
överföringsbara och ackumulativa lärmoduler med poäng, som registreras i en personlig 
dokumentation av lärandemål.21 

Det europeiska ramverket för färdigheter, kvalifikationer och yrken (European 
multilingual classification of Skills, Competences, Qualifications and Occupations, ESCO) 
ESCO-ramverket identifierar och kategoriserar färdigheter, kompetenser, kvalifikationer och 
yrkeskategorier som är relevanta för den europeiska arbetsmarknaden och 
utbildningsystemet. Det redovisar på ett systematiskt sätt för sambandet mellan olika 
koncept. ESCO skapades för att förbättra kommunikationen mellan utbildningssektorn och 
arbetsmarknaden i Europa. Ramverket innehåller ( i nuvarande version v1.0.7, 03/07/2020) 
2942 yrken och 13485 färdigheter inom alla områden. ESCO är konstruerat kring tre pelare 
(yrken, färdigheter/kompetenser och kvalifikationer) som tillsammans utgör en sökbar 
databas. Generaldirektören för Arbetsmarknad, Sociala frågor och Inkludering i EU ansvarar 
för ESCO:S utveckling och uppdatering.22 

Ramverket för medborgerlig digital kompetens (Digital Competence Framework for 
citizens, DigComp) 
DigComp är det viktigaste europeiska ramverket för medborgarnas digitala kompetens. Även 
om det påminner om e-CF, så täcker DigComp hela medborgarnas behov av IKT-kompetenser, 
medan e-CF fokuserar på en specifik grupp som är yrkesverksamma inom IKT. DigComp 
utvecklades av Joint Research Center, ursprungligen på uppdrag av generaldirektören för 
Utbildning, Audiovisualitet och Kultur, och på senare tid av Generaldirektören för 
Arbetsmarknad, Sociala frågor och Inkludering. Den senaste versionen heter DigComp 2.1.23 

Ramverket för entreprenöriell kompetens (Entrepreneurship Competence Framework, 
EntreComp) 
EntreComp tillhandahåller ett antal verktyg för att utveckla entreprenörskapet hos 
europeiska medborgare och organisationer. Ramverket har som mål att skapa koncensus och 
en gemensam bild av entreprenöriella kompetenser genom att definiera tre 
kompetensområden, en förteckning över 23 kompetenser, lärandemål och kunskapsnivåer 
som pågående och framtida initiativ kan utgå från. EntreComp utevcklades av EU-
kommissionens Joint Research Centre på uppdrag av Generaldirektören för Arbetsmarknad, 
Sociala frågor och Inkludering.24 

Ur ovan beskrivna källor har projektpartnerna, i syfte att arbeta i linje med gällande EU-
verktyg,  hämtat inspiration till kompetenserna som beskrivs i kapitel 4.  

                                                           
21  Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European 

Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) (Text with EEA relevance) (2009/C 155/02). Accessible 
at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=EN 

22 See https://ec.europa.eu/esco/portal/home 
23 The current version DigComp 2.1 can be downloaded at: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf 
24 The document can be downloaded at: 

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://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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Om kompetenser  
Ordet “kompetens” har olika innebörd och är ett av de mest diffusa begreppen inom 
ledarskapsutveckling-, utbildnings-, organisations- och arbetsmarkandslitteraturen. Precis 
som ”kvalitet” är “kompetens” ett ord med en generell innebörd som alla känner till, men som 
är svårt att beskriva. Även de ovan beskrivna källorna definierar kompetens lite olika. Låt oss 
här redogöra för några av de vanligaste betydelserna av ordet kvalitet, för att sedan välja en 
definition för Fit for 4.0.  

Cedefop25 beskriver kompetenser som ”förmågan att använda lärandemål på ett adekvat sätt 
i ett definierat sammanhang (utbildning, arbete, personlig och professionell utveckling)” eller 
som ”förmågan att använda kunskap, färdighet och personliga-, sociala- och/eller 
metodologiska förmågor i arbets- eller studiesituationer och i professionell eller personlig 
utveckling”. Kompetens är inte begränsad till kognitiva förmågor (som att använda teorier, 
koncept eller kunskap), det innefattar också funktionella aspekter (inklusive tekniska 
färdigheter) så väl som mellanmänskliga förmågor (dvs. sociala eller organisatoriska 
förmågor) och etiska värderingar”.  

Bilagan till Europeiska Rådets Recommendation on key competences for lifelong learning 
(2018/C 189/01)26 definierar kompetenser som “en kombination av kunskap, färdigheter och 
attityder, där:  

- Kunskap består av fakta och siffror, koncept, idéer och teorier som redan är etablerade och 
bidrar till förståelse för ett visst kunskapsområde eller ämne 

- Färdigheter definieras som förmågan och kapaciteten att utföra saker och att använda 
befintlig kunskap för att uppnå resultat;  

- Attityder beskrivs som en inställning och ett förhållningssätt gentemot idéer, personer eller 
situationer.”  

DigComp och EntreComp använder båda samma definition i syfte att beskriva en av de åtta 
nyckelkompetenserna. 

Bilaga1 till “Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 
on the establishment of the EQF for lifelong learning” (2008/C 111/01)27 anger att “kompetens 
innebär den uppvisade förmågan att använda kunskap, färdighet och personliga-, sociala och/eller 
metodologiska förmågor i arbets- eller studiesituationer och i professionell och personlig utveckling.” 
varje nivå i EQF-systemet innehåller ett antal deskriptorer som anger relevanta lärandemål i 
termer av kunskap, färdighet, ansvarstagande och självständighet. ESCO följer samma 
definition.  

e-CF definierar kompetens som ”den uppvisade förmågan att använda kunskap, färdighet och 
attityder för att uppnå tydliga resultat”.  

                                                           
25 Cedefop (2014). Terminology of European education and training policy: a selection of 130 terms. 2nd ed. Luxembourg: 

Publications Office. Can be downloaded at: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4117_en.pdf 
26 The Recommendation can be downloaded at: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 
27 See note 17 above. 

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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Kompetenser och färdigheter  
Definitionen av färdigheter och kompetenser är vid första anblick likartad. De relaterar båda 
till förmågan att utföra något väl. Men det finns skillnader mellan dessa två begrepp. 
Färdigheter är utan tvekan viktigt när man söker ett nytt jobb eller bedömer förmågan hos 
befintliga medarbetare. Men på egen hand räcker inte färdigheter för att bedöma vilken 
person som är mest lämplig för en arbetsuppgift eller vem som kommer att utvecklas till en 
produktiv medarbetare. Det är här kompetenserna kommer in.  Till exempel:  

 En färdighet är förmågan att göra något, medan kompetenser innefattar beteenden. 
Man kan lära sig att datorprogrammering eller att utföra hjärtoperationer. Det är 
färdigheter. Kompetenser anger hur individer utför sina färdigheter.  Te.x, om tio 
personer är skickliga på datorprogrammering, men bara en av dem kommer att arbeta 
på ett sätt som är i linje med företagets kultur (dvs. visa respekt för ledningen, arbeta 
effektivt, kunna planera sin tid, vara en bra lagarbetare osv.).   

 Förmågor är specifika, medan kompetenser är breda. Antingen kan man utföra 
hjärtoperationer, eller så kan man inte det. Men kompetenser beskriver framgångsrika 
arbetssätt; de kombinerar beteende och kunskap med de efterfrågade färdigheterna. 
Te.x, en begåvad hjärtkirurg som är oförskämd mot sitt arbetslag eller delger anhöriga 
dåliga nyheter på ett nonchalant sätt, skulle inte betraktas som framgångsrik i sitt 
uppdrag.  

Alltså, en kompetens är inte en färdighet, tvärtom, en kompetens innehåller färdigheter. 
Medan kompetens är ett holistiskt koncept, är färdigheter precisa och beskriver förmågor, 
antingen hårda eller mjuka sådana, dvs. tex. kostnadsberäkningar och användargränssnitt 
eller förståelse för studerandes behov och förmågan att förhandla om kontrakt och avtal.   

Att beskriva kompetenser 
I Fit for 4.0 har vi ett praktiskt, snarare än ett teoretiskt förhållningssätt.  Eftersom vi är 
medvetna om likheterna mellan färdigheter och kompetenser, kommer vi att använda oss av 
e-CF:s definition, deskriptorerna som anges i ” Recommendation on key competences” och 
skapa en struktur med nivåer som utgår från dessa två modeller.  

På så vis kommer vår modell att beskriva kompetenser med hjälp av:  

 Ett område: yrkeslärare är verksamma i en teknologisk/digital kontext med en 
didaktisk uppgift. De får uppleva livslångt lärande och personlig utveckling, med 
möjlighet till en kontinuerlig strategisk utveckling: därför kommer vi att förlägga deras 
kompetenser inom ett av dessa områden. Områdena är oberoende av nivå, eftersom 
de anger expertområden, snarare än mäter till vilken grad en kompetens har 
utvecklats. Områdena överlappar varandra och behöver anpassas till olika 
sammanhang: om en kompetens kan förläggas till flera områden, kommer vi att placera 
den inom det mest passande området; 28 

 Ett namn, som identifierar kompetensen;  

                                                           
28 A specific remark is necessary about language skills. The ability of communicating, reading, understanding English 

language must be part of the teacher/trainer competences. Level B2 of the CEFR can be considered as a pre-requisite. At 
the same time, the use of English is implied in all domains at such a level, that the partnership decided not to introduce a 
separate domain, rather to explicit it in the components of competences at the knowledge, skills, attitude level. 
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 En kort beskrivning som ger en grundläggande förståelse för området som 
kompetensen täcker och uppgifter som läraren som innehar kompetensen förväntas 
utföra;  

 En kompetensnivå, dvs en mer precis beskrivning av på vilket sätt kompetensen ska 
bemästras av utbildare som är verksamma på EQF-nivå 4, 5 och 6. Definitionerna här 
har hämtats från EQF-systemet och är de samma för alla områden och kompetenser;  

 En (kort)förteckning över (förslag) på kunskap, färdighet och attityder. ”Kort”, därför 
att kompetenserna är dynamiska och föränderliga; de växer och anpassas när nya 
kompetenser förvärvas och oanvändbara läggs åt sidan.  Dessutom är områden som 
kompetenserna hanterar kopplade till den digitala transformationen och till sin natur 
ständigt i utveckling.29 Tekniker kan återfinnas inom mer än en kompetens och kan 
placeras inom flera olika områden.  

 

4.2. Kompetenserna  

Ett synoptiskt perspektiv 
Nedanstående tabell ger en översikt över de kompetenser vi identifierat.  
 

Teknologisk/digital kontext  

 

   Namn   

 

O
m

rå
d

e 

Didaktiska 

D.1. Designa lärsituationer med ett 4.0-perspektiv  

D.2. Genomföra lärprocesser med ett 4.0-förhålllningssätt  

D.3. Bedöma lärprocesser med ett 4.0-förhållningssätt  

D.4. Samverka i lärmiljöer för 4.0  

Personliga 
P.1. Hålla sig uppdaterad   

P.2. Informations och kunskapshantering   

Strategiska 
S.1. Processförbättring    

S.2. Innovation   

     

 

 

  

                                                           
29 It is worthwhile remarking that some components we list at paragraph 2.4 could probably apply to any teacher or trainer, 

independently from the 4.0 perspective. Nevertheless, we consider those components especially relevant in a 4.0 context: 
making them explicit is a way to highlight their importance. 
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Didaktiska kompetenser  
Område Didaktiska kompetenser  

Namn  D.1. Designa lärsituationer med ett 4.0-perspektiv 

Kort beskrivning  Läraren/utbildaren:  

 Förstår målgruppens behov och gap  
 Inkorporerar dessa i planeringen av lärandet som verktyg för att 

möjliggöra de studerandes personliga utveckling och anställningsbarhet  
 Beaktar in-put man tidigare fått från olika aktörer i lärprocessen, dvs 

familjer, andra studerande, andra utbildare eller personer den 
studerande är i kontakt med  

 Designar lärsituationer baserat på tidigare erfarenheter  
 Involverar arbetsmarknaden i designen lärmoduler med särskilt fokus på 

lärandemål  
 Interagerar med kollegor I syfte att säkra en röd tråd mellan sin lärmodul 

och programmets övergripande mål  
 Designar lärandemål som även fokuserar på mjuka eller 

ämnesövergripande kompetenser, som är viktiga i ett 4.0-sammanhang  
 Strävar efter att välja lärmetoder som återspeglar en reell 

arbetssituation  
 Inkluderar bedömning av lärande som en viktig del av designen av 

lärsituationen  
 Planerar så att lärandet kan äga rum oberoende av tid, dvs tar hjälp av 

digitala hjälpmedel för lärande och bedömning  
 Kopplar, när det är möjligt, lärande till 4.0-miljön  

Kompetensnivå  Läraren ska bemästra kompetensen på en nivå som gör det möjligt att erbjuda den 
studerande:  

EQF 4 - Fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
- Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, 

verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde 
- Följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska 

uppgifter inom givna tidsramar 
- Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier 

självständigt i ett sammanhang som är välbekant men i förändring  
- Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som 

kan leda till vidare lärande och professionell utveckling 
- Ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda 

och utvärdera andras arbete. 

EQF 5 - Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, 
kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna 
arbets-eller studieområdet samt kännedom om gränsen för den gena 
kunskapen  

- Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade 
arbetsuppgifter 

- Lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde 
- Kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller 

studieområde i oförutsägbara situationer 
- Övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda 

projekt och övervaka sin egen och andras utveckling  

EQF 6 - Avancerade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
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- Insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling 
- Djup kunskap inom någon del av området samt orientering i 

områdets aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor. 
- Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra 

komplexa uppgifter 
- Leda och kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller 

studieområdet samt ta ansvar för beslutsfattande i oförutsägbara 
situationer  

- Värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet 
med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter 

- Tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom arbets- eller 
studieområdet, ta ansvar för ledning av individers och gruppers 
utveckling i arbetet. 

Exempel kunskap K1. Vad är Industri 4.0 och teknikerna som möjliggör 4.0?  
K2. Principer för projektledning och de vanligaste metoderna 
K3. Principer för kvalitetsledning och de vanligaste metoderna inkl PDCA 
K4. Om områden på arbetsmarknaden där de studerande sannolikt 

kommer att arbeta efter avslutad utbildning   
K5. Viktiga EU-verktyg, tex. EQF, ECVET, EQAVET etc.  
K6. Nya lärmodeller kopplade till den digitala transformationen  
K7. Förståelse för modellernas respektive styrkor och svagheter  
K8. Ett urval av olika metoder och verktyg, både för klassrum och 

distanslärande, inkl metoder och verktyg för bedömning  
K9. Förståelse för att lärandet saknar gränser; de studerande kan lära 

vars om helst och när som helst och har obegränsad tillgång till 
information  

K10.  Generell kunskap om lärandemål och innehåll i andra lärmoduler som 
ingår i den studerandes läroplan  

K11. Förståelse för de tekniska och finansiella aspekter som är en 
förutsättning för ett utbildningsprogram  

Exempel färdighet  S1. Strategiskt tänkande  
S2. Förmåga att planera  
S3. Förmåga att designa för lärandemål 
S4. Förmåga att beskriva och dokumentera hela designprocessen, dvs. 

behovsanalys, val av lärandemål och indikatorer, metoder, 
aktiviteter, innehåll, tidplan och bedömning  

S5. Förmåga att designa nya läromedel, både skapa helt nytt material och 
sammanställa och uppdatera befintligt material   

S6. Förmåga att finna lämpliga verklighetsbaserad case och förvandla 
dem till lärsituationer  

S7. Förmåga att utveckla ett spektrum av strategier för att i 
lärsituationer förmedla olikheter, identifiera likheter och omfamna 
mångfald i lärmiljön  

S8. Förmåga att planera lärande med aktiv metodik, dvs PBL, 
projektarbete, case-metodik och skarpa case från reell miljö etc.  

S9. Förmåga att skapa lärprocesser som utgår från den studerande  
S10. Förmåga att arbeta i grupp  
S11. Kreativitet 
S12. Flexibilitet  

Exempel attityd  A1. Uppvisa förståelse och uppskattning för skiftande värdegrunder i 
olika religiösa eller etniska grupper  
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A2. Uppträda på ett hållbart sätt genom att visa uppmärksamhet och 
omtanke om miljön och undvika resursslöseri, dvs minska 
användandet av energi. Vatten, papper och andra material  
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Område Didaktiska kompetenser  

Namn  D.2. – Genomföra lärprocesser med ett 4.0-förhålllningssätt  

Kort beskrivning  Läraren/utbildaren:  

 Uppfattar lärandet som en process som utgår från den studerandes 
behov  

 Involverar intressenter i att genomföra lärprocessen  
 Interagerar med kollegor och erbjuder ämnesövergripande 

lärsituationer  
 Samlar information från olika aktörer i lärprocessen, dvs familjer, andra 

studerande och andra personer som den studerande möter  
 Använder lärmetoder som uppmuntrar utveckling av mjuka och 

ämnesöverskridande kompetenser som är viktiga i en 4.0-miljö  
 Använder lärmetoder och aktiviteter som efterliknar en faktisk 

arbetsplats  
 Använder verktyg för distansundervisning  
 Blandar klassrums- och distansundervisning  
 Ger, när det är möjligt, återkoppling, exempel, övningar och uppgifter 

som är kopplade till 4.0-miljön   
 Förstärker 4.0-förhållningssättet genom att understryka dess fördelar i 

ord och handling  
 Förändrar sin planering av lärprocessen för att möta förändringar i 

omvärlden  

Kunskapsnivåer  Läraren ska bemästra kompetensen på en nivå som gör det möjligt att erbjuda den 
studerande:  

EQF 4 - Fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
- Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, 

verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde 
- Följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska 

uppgifter inom givna tidsramar 
- Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier 

självständigt i ett sammanhang som är välbekant men i förändring  
- Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som 

kan leda till vidare lärande och professionell utveckling 
- Ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda 

och utvärdera andras arbete. 

EQF 5 - Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, 
kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna 
arbets-eller studieområdet samt kännedom om gränsen för den gena 
kunskapen  

- Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade 
arbetsuppgifter 

- Lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde 
- Kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller 

studieområde i oförutsägbara situationer 

- Övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda 
projekt och övervaka sin egen och andras utveckling  

EQF 6 - Avancerade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
- Insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling 
- Djup kunskap inom någon del av området samt orientering i 

områdets aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor. 
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- Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra 
komplexa uppgifter 

- Leda och kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller 
studieområdet samt ta ansvar för beslutsfattande i oförutsägbara 
situationer  

- Värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet 
med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter 

- Tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom arbets- eller 
studieområdet, ta ansvar för ledning av individers och gruppers 
utveckling i arbetet. 

Exempel kunskap  K1. Vad är Industri 4.0 och teknikerna som möjliggör 4.0?  

K2. Nya lärmodeller kopplade till den digitala transformationen  

K3. Förståelse för modellernas respektive styrkor och svagheter  

K4. Tillgängliga verktyg – digitala och teknologiska – som stödjer och 
förbättrar lärprocessen, dvs videokonferenser, lärmiljöer, kollaborativa 
verktyg, verktyg för distandlärande, verktyg för att samla feedback, 
bedömningsverktyg och utbildningsverktyg 

K5. Muntlig framställning 

K6. Organisation och arbetsmiljö i företag som arbetar enligt 4.0-
paradigmet  

K7. Förståelse för fall där 4.0-appliaktioner har använts i verkligheten på 
arbetsmarknaden  

K8. Regler för arbetsmiljö och säkerhet i det egna landet med särskild 
hänsyn till Covid-19  

K9. Generell kunskap om lärandemål och innehåll i andra lärmoduler som 
ingår i den studerandes läroplan 

K10. Ett främmande språk, gärna engelska, motsvarande nivå B2 i CEFR  

Exempel färdighet  S1. Förmåga att avgöra vilka aktiviteter som är bäst lämpade i syfte att 
uppnå de önskade lärandemålen  

S2. Förmåga att genomföra/koordinera (själv eller med hjälp av andra 
utbildare) de aktiviteter som är bäst lämpade i syfte att uppnå de älskade 
lärandemålen  

S3. Förmåga att genomföra lärande med aktiv metodik, dvs PBL, 
projektarbete, case-metodik och skarpa case från reell miljö etc.  

S4. Förmåga att implementera ett holistiskt förhållningssätt som tar i 
beaktande och understryker den röda tråden mellan den egna modulen och 
hela utbildningsprogrammet  

S5. Förmåga att se progression hos enskilda studerande  

S6. Förmåga att använda digitala läromedel, dvs videokonferenser, 
lärmiljöer, kollaborativa verktyg, verktyg för distandlärande, verktyg för att 
samla feedback och bedömningsverktyg 

S7. Förmåga att skapa lärsituationer både i klassrummet och på distans  

S8. Förmåga att blanda klassrums och distansaktiviteter  

S9. Förmåga att genomföra lärsituationer på ett främmande språk, gärna 
engelska, motsvarande nivå B2 i CEFR 

S10. Förmåga att ge feedback, exempel, övningar och uppgifter som är 
kopplade till 4.0-miljön  
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S11. Förmåga att understryka fördelarna med 4.0-förhållningssättet  

Exempel attityd  A1. Målorienterad  
A2. Uppvisar förmåga att uppskatta allas bidrag kopplat till den enskildes 

lärandemål  
A3. Inte vara dömande utan uppmuntra ett tolerant förhållningsätt bland 

de studerande  
A4. Uppvisa efterlevnad av säkerhetsföreskrifter på utbildningscentret 

och arbetsplatsen  
A5. Uppträda på ett hållbart sätt genom att visa uppmärksamhet och 

omtanke om miljön och undvika resursslöseri, dvs minska 
användandet av energi, vatten, papper och andra material 

A6. Empati  
A7. Flexibilitet  
A8. Förmåga att motivera andra  
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Område  Didaktiska kompetenser  

Namn  D.3. – Bedöma lärprocesser med ett 4.0-förhållningssätt  

Kort beskrivning  Läraren/utbildaren:  

 Observerar hur de studerande arbetar, samverkar och beter sig  
 Övervakar de studerandes lärande  
 Samlar in och tar i beaktande information från olika aktörer i 

lärprocessen, dvs familjer, andra studerande och andra personer som 
den studerande möter  

 Bedömer lärandet regelbundet och ofta  
 Väljer bedömningsmetoder och verktyg som är mest lämpliga för de 

lärande och lärsituationen  
 Använder digitala bedömningsverktyg  
 Använder bedömningsmetoder och verktyg som är mest lämpliga för de 

lärande och lärsituationen, inkl självskattning och kamratbedömning 
 Kontrollerar regelbundet att hen valt rätt bedömningsmetod för 

lärsituationen   
 Delar med sig av och diskuterar resultatet av sin bedömning på ett 

adekvat sätt  

Kunskapsnivåer  Läraren ska bemästra kompetensen på en nivå som gör det möjligt att erbjuda den 
studerande:  

EQF 4 - Fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
- Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, 

verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde 
- Följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska 

uppgifter inom givna tidsramar 
- Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier 

självständigt i ett sammanhang som är välbekant men i förändring  
- Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som 

kan leda till vidare lärande och professionell utveckling 
- Ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda 

och utvärdera andras arbete. 

EQF 5 - Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, 
kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna 
arbets-eller studieområdet samt kännedom om gränsen för den gena 
kunskapen  

- Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade 
arbetsuppgifter 

- Lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde 
- Kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller 

studieområde i oförutsägbara situationer 

- Övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda 
projekt och övervaka sin egen och andras utveckling  

EQF 6 - Avancerade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
- Insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling 
- Djup kunskap inom någon del av området samt orientering i 

områdets aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor. 
- Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra 

komplexa uppgifter 



 

Kompetenser som behövs i den fjärde industriella revolutionen  

 

- Leda och kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller 
studieområdet samt ta ansvar för beslutsfattande i oförutsägbara 
situationer  

- Värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet 
med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter 

- Tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom arbets- eller 
studieområdet, ta ansvar för ledning av individers och gruppers 
utveckling i arbetet. 

Exempel kunskap  K1. Vad är industri 4.0 och teknikerna som möjliggör 4.0? 
K2. Kunskap om lärandemål på individ- och gruppnivå  
K3. Principer för kvalitetsledning och de vanligaste metoderna inkl 

PDCA och EQAVET  
K4. Förståelse för olika bedömningstekniker 
K5. Verktyg för digital bedömning och distansbedömning samt hur de 

används; för- och nackdelar  
K6. Generell kännedom om lärandemål i andra moduler och den röda 

tråden i hela utbildningsprogrammet  

Exempel färdighet  S1. Förmåga att övervaka lärandet genom att se och lyssna till hur de 
studerande arbetar, samarbetar och beter sig  

S2. Förmåga att få studerande att uppfatta bedömning som ett verktyg 
för förbättring och del av lärprocessen, snarare än ett domslut, dvs 
sätta bedömningen i sitt sammanhang som ett återkommande inslag 
på arbetsplatsen  

S3. Förmåga att få studerande att uppfatta skillnaden mellan bedömning 
av deras arbetsinsats och deras person   

S4. Förmåga att underlätta självskattning och kamratbedömning  
S5. Förmåga att skapa och genomföra bedömning om är anpassad efter 

lärandemålen  
S6. Förmåga att utnyttja digitala bedömningsverktyg  
S7. Förmåga att kontrollera att hen valt rätt bedömningsmetoder för 

den aktuella lärsituationen  
S8. Förmåga att analysera bedömningsresultat ur ett pedagogiskt 

perspektiv  
S9. Förmåga att dela med sig av och diskutera bedömningsresultat med 

relevanta mottagare, dvs enskilda studerande, i klassrummet, med 
kollegor etc.  

Exempel attityd  A1. Tydliggöra “spelreglerna” genom att bedömningskriterierna, 
processen och metoden tydlig från första början  

A2. Visa att bedömning är en kontinuerlig process som pågår hela tiden 
A3. Regelbundet och ofta erbjuda bedömningssituationer   
A4. Efterfråga studerandes och andra intressenters feedback och 

bedömning av den egna arbetsinsatsen  
A5. Inkludera intressenter från arbetsmarknaden i 

bedömningsprocessen, när så är möjligt  
A6. Alltid diskutera bedömningsresultatet med de studerande  
A7. Ge konstruktiv feedback när bedömningsresultatet diskuteras med 

de studerande 

 

  



 

Kompetenser som behövs i den fjärde industriella revolutionen  

 
 

Område  Didaktisk kompetens  

Namn  D.4. – Samverka i lärmiljöer för 4.0  

Kort beskrivning  Läraren/utbildaren:  

 Utvecklar, upprätthåller och vårdar positiva relationer med studerande   
 Utvecklar, upprätthåller och vårdar positiva relationer med kollegor    
 Utvecklar, upprätthåller och vårdar positiva relationer med intressenter 

utanför den gena organisationen    
 Underlättar ämnesövergripande samarbete 
 Deltar i och leder lärprocesser som innefattar studerande och företag 
 Uppvisar empati med de olika sammanhang och perspektiv som olika 

intressenter representerar  
 Anpassar sin kommunikation, metod och verktyg – särskilt digitala, till 

mottagaren och situationen  
 Kan vara verksam (planera, genomföra, bedöma, beskriva och producera 

läromedel) på ett främmande språk, gärna engelska  

Kunskapsnivåer  Läraren ska bemästra kompetensen på en nivå som gör det möjligt att erbjuda den 
studerande:  

EQF 4 - Fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
- Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, 

verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde 
- Följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska 

uppgifter inom givna tidsramar 
- Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier 

självständigt i ett sammanhang som är välbekant men i förändring  
- Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som 

kan leda till vidare lärande och professionell utveckling 
- Ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda 

och utvärdera andras arbete. 

EQF 5 - Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, 
kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna 
arbets-eller studieområdet samt kännedom om gränsen för den gena 
kunskapen  

- Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade 
arbetsuppgifter 

- Lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde 
- Kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller 

studieområde i oförutsägbara situationer 

- Övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda 
projekt och övervaka sin egen och andras utveckling  

EQF 6 - Avancerade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
- Insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling 
- Djup kunskap inom någon del av området samt orientering i 

områdets aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor. 
- Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra 

komplexa uppgifter 
- Leda och kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller 

studieområdet samt ta ansvar för beslutsfattande i oförutsägbara 
situationer  

- Värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet 
med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter 



 

Kompetenser som behövs i den fjärde industriella revolutionen  

 

- Tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom arbets- eller 
studieområdet, ta ansvar för ledning av individers och gruppers 
utveckling i arbetet. 

Exempel kunskap  K1. Vad är Industri 4.0 och teknikerna som möjliggör den?  
K2. Organisationsprocesser, inkl beslutsfattande, budget och 

ledningsstrukturer  
K3. Affärsmål och behov hos olika intressenter  
K4. Agila samarbetsmetoder  
K5. De senaste verktygen - särskilt digitala – för videokonferenser, 

lärmiljöer, kollaborativa verktyg, verktyg för distandlärande, verktyg 
för att samla feedback och bedömningsverktyg 

K6. Muntlig framställning  
K7. Organisation och arbetsmiljö i företag som arbetar enligt 4.0-

paradigmet  
K8. Främmande språk, gärna engelska, motsvarande nivå B2 i CEFR  

Exempel färdighet  S1. Utöva en aktiv roll på den egna arbetsplatsen  
S2. Kommunicera i ett ämnesöverskridande arbetslag  
S3. Uppvisa empati i en miljö med många olika intressenter  
S4. Uppvisa realistiska förväntningar i syfte att skapa ömsesidigt 

förtroende  
S5. Förmåga att formulera och presentera gemensamma mål som 

uppfyller olika intressenters behov  
S6. Kognitiv flexibilitet och förmåga att byta perspektiv  
S7. Förmåga att kommunicera goda och dåliga nyheter i syfte att undvika 

överraskningar  
S8. Förmåga att använda konfliktlösnings- och medlingstekniker  
S9. Förmåga att underlätta för och inspirera studerande  
S10. Förmåga att förstå och uppfatta egna förutfattade meningar i syfte 

att inte skada relationen med studerande och intressenter  
S11. Samverka kring att skapa en överblick över fördelar med Industri 4.0  

Exempel attityd  A1. Uppvisar engagemang  
A2. Brinner för att skapa meningsfulla relationer  

A3. Efterfrågar studerandes och andra intressenters feedback och 
bedömning av den egna arbetsinsatsen  

 
  



 

Kompetenser som behövs i den fjärde industriella revolutionen  

 
 

Personliga kompetenser  
Område  Personliga kompetenser  

Namn  P.1. – Hålla sig uppdaterad  

Kort beskrivning  Läraren/utbildaren:  

 Är engagerad i kontinuerlig yrkesutveckling  
 Organiserar och anpassar det egna lärandet, både individuellt och i 

grupp  
 Söker aktivt lärsituationer, även i informella och icke-formella 

situationer  
 Undersöker den senaste teknologin, digital, juridisk/etisk och lärande, i 

syfte att förstå utvecklingen och bredda den egna didaktiska förmågan 
 Skattar regelbundet den egna förberedelsen   

Kunskapsnivåer  Läraren ska bemästra kompetensen på en nivå som gör det möjligt att erbjuda den 
studerande:  

EQF 4 - Fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
- Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, 

verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde 
- Följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska 

uppgifter inom givna tidsramar 
- Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier 

självständigt i ett sammanhang som är välbekant men i förändring  
- Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som 

kan leda till vidare lärande och professionell utveckling 
- Ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda 

och utvärdera andras arbete. 

EQF 5 - Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, 
kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna 
arbets-eller studieområdet samt kännedom om gränsen för den gena 
kunskapen  

- Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade 
arbetsuppgifter 

- Lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde 
- Kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller 

studieområde i oförutsägbara situationer 

- Övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda 
projekt och övervaka sin egen och andras utveckling  

EQF 6 - Avancerade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
- Insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling 
- Djup kunskap inom någon del av området samt orientering i 

områdets aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor. 
- Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra 

komplexa uppgifter 
- Leda och kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller 

studieområdet samt ta ansvar för beslutsfattande i oförutsägbara 
situationer  

- Värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet 
med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter 

- Tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom arbets- eller 
studieområdet, ta ansvar för ledning av individers och gruppers 
utveckling i arbetet. 



 

Kompetenser som behövs i den fjärde industriella revolutionen  

 

Exempel kunskap  K1. Den generella utvecklingen inom Industri 4.0, trender och utveckling 
med särskilt fokus på yrkesutbildning   

K2. Informationskällor och hur man får tillgång till dem  
K3. Kunskap om och förståelse för vilka metoder för lärande som passar 

en själv bäst, egna styrkor och svagheter 
K4. Kunskap om tillgänglig utbildning på lokalt, nationell, europeisk och 

internationell nivå 
K5. Tekniker för att stärka sig själv och andra, s.k. ”empowerment”    
K6. Förståelse för hur digitaliseringen påverkar den gena 

arbetssituationen  

Exempel färdighet  S1. Förmåga att förstå den socio-ekonomiska situation som de 
studerande befinner sig i, på lokal och europeisk nivå  

S2. Förmåga att identifiera egna kompetenser och kompetensgap  
S3. Förmåga att analysera den egna potentialen avseende kompetens, 

motivation, förväntningar och framtidsutsikter  
S4. Förmåga att sätta utmanande personliga mål  
S5. Förmåga att formulera och genomföra en plan i syfte att uppnå de mål 

man formulerat  
S6. Förmåga att göra processer för färdighetsträning, validering och 

förnyelse till en del av det dagliga arbetet  
S7. Förmåga att ta emot stöd från andra i syfte att samla information och 

uppnå personliga utvecklingsmål  
S8. Förmåga att söka, finna och upprätthålla en översikt över aktuella 

standards, definitioner och teknologier inom Industri 4.0  
S9. Förmåga att förstå och kritiskt bedöma betydelsen av mål, 

avstämningspunkter och deadlines samt betydelsen av att 
omformulera mål och pröva olika vägar till lärande  

S10. Förmåga att bedöma den egna förberedelsen  
S11. Förmåga att fånga upp idéer, verktyg och förslag från andra lärande  

Exempel attityd  A1. Uppvisa självförtroende och vilja att förändras och fortsätta utveckla 
kompetenser  

A2. Uppvisa motivation och självförtroende gällande förmågan att lyckas  

A3. Visa uppskattning för lärandet som en berikande aktivitet och ta 
initiativ till lärande  

A4. Anpassa sig (till förändringar, nya situationer och sammanhang etc.) 
och flexibilitet ( i syfte att klara av dem)  

A5. Visa nyfikenhet  
A6. Vara proaktiv i att pröva nya lärmetoder och verktyg  
A7. Agera i den egna rollen utan att ge efter eller överträda 

befogenheterna i rollen  
 
 
  



 

Kompetenser som behövs i den fjärde industriella revolutionen  

 
 

Område  Personliga kompetenser  

Namn  P.2. – Information och kunskapshantering  

Kort beskrivning  Läraren/utbildaren:  

 Identifierar information och kunskap som är relevant för de egna 
arbetsuppgifterna  

 Utvecklar processer och strukturer för kunskapshantering  
 Bearbetar och kommunicerar information till andra  
 Agerar etiskt, granskar egen undervisning kritiskt, granskar och tolkar 

data, utför faktagranskning och visar respekt för personlig integritet  
 Följer cybersäkerhetsprinciper  
 Uppmuntrar studerande att utveckla ett kritiskt förhållningssätt   
 Uppmuntrar etiskt beteende hos de studerande  
 Uppmuntrar cybersäkerhet beteenden hos studerande  

Kunskapsnivåer  Läraren ska bemästra kompetensen på en nivå som gör det möjligt att erbjuda den 
studerande:  

EQF 4 - Fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
- Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, 

verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde 
- Följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska 

uppgifter inom givna tidsramar 
- Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier 

självständigt i ett sammanhang som är välbekant men i förändring  
- Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som 

kan leda till vidare lärande och professionell utveckling 
- Ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda 

och utvärdera andras arbete. 

EQF 5 - Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, 
kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna 
arbets-eller studieområdet samt kännedom om gränsen för den gena 
kunskapen  

- Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade 
arbetsuppgifter 

- Lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde 
- Kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller 

studieområde i oförutsägbara situationer 

- Övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda 
projekt och övervaka sin egen och andras utveckling  

EQF 6 - Avancerade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
- Insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling 
- Djup kunskap inom någon del av området samt orientering i 

områdets aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor. 
- Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra 

komplexa uppgifter 
- Leda och kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller 

studieområdet samt ta ansvar för beslutsfattande i oförutsägbara 
situationer  

- Värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet 
med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter 



 

Kompetenser som behövs i den fjärde industriella revolutionen  

 

- Tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom arbets- eller 
studieområdet, ta ansvar för ledning av individers och gruppers 
utveckling i arbetet. 

Exempel kunskap  K1. Metoder för att analysera information och lärprocesser  
K2. Praktiska lösningar för att lagra och återskapa information 
K3. Metoder och verktyg för att hantera grupper, s.k. ”communities”   
K4. Etiska frågor  
K5. Juridiska regelverk (IPR, GDPR) 
K6. Cybersäkerhetsprinciper  
K7. Principer för samverkan och verktyg för kommunikation och 

informationsutbyte  

Exempel färdighet  S1. Sammanställa internt och externt informationsbehov  
S2. Formalisera steg i lärprocessen; från design till bedömning och 

granskning, till strukturerad information  
S3. Motivera och uppmuntra individer att dela och kommunicera 

kunskap  
S4. Förmåga att söka och finna information  
S5. Granska tillförlitligheten hos källor och information och stödja den 

med verifierbar data  
S6. Säkert bearbeta ny information och kommunicera den till andra (inkl 

att hantera nivåer av tillgång till information)  
S7. Använda kritiskt tänkande  
S8. Inkludera kritiskt tänkande i genomförandet av lärprocesser  
S9. Förmedla juridiska, etiska och säkerhetsrelaterade frågor i 

lärprocesser  
S10. Förmåga att dela och framhäva goda exempel från den egna och 

andra organisationer, på alla nivåer  

Exempel attityd  A1. Förse studerande med regelbunden konstruktiv feedback  
A2. Uppträda ärligt och transparent  
A3. Dela kunskap, istället för att dölja den  
A4. Agera i linjemed juridiska regelverk, organisationens kärnvärden och 

yrkesetik  
 
 
  



 

Kompetenser som behövs i den fjärde industriella revolutionen  

 
 

Strategiska kompetenser  
Område  Strategiska kompetenser  

Namn  S.1. – Processförbättring  

Kort beskrivning  Läraren/utbildaren  

 Praktiserar metoder för ständiga förbättringar, dvs. PDCA, i det egna 
arbetet, om möjligt med anknytning till EU-modeller och verktyg  

 Designar, prövar och föreslår förändringar i processer eller verktyg, som 
stödjer en ständig lärprocess i organisationen och hos de studerande 

 Bedömer och hanterar risker som kan uppstå processförändringen   
 Granskar regelbundet hur väl lärprocessen uppnår avsedda lärandemål 

och involverar berörda intressenter, dvs studerande, kollegor, företag 
etc.   

 Använder information från den regelbundna granskningen i syfte att 
anpassa och förbättra lärprocessen 

 Sammanställer och delar med sig av denna information i regelbundna 
revisioner   

Kunskapsnivåer  Läraren ska bemästra kompetensen på en nivå som gör det möjligt att erbjuda den 
studerande:  

EQF 4 - Fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
- Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, 

verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde 
- Följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska 

uppgifter inom givna tidsramar 
- Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier 

självständigt i ett sammanhang som är välbekant men i förändring  
- Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som 

kan leda till vidare lärande och professionell utveckling 
- Ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda 

och utvärdera andras arbete. 

EQF 5 - Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, 
kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna 
arbets-eller studieområdet samt kännedom om gränsen för den gena 
kunskapen  

- Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade 
arbetsuppgifter 

- Lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde 
- Kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller 

studieområde i oförutsägbara situationer 

- Övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda 
projekt och övervaka sin egen och andras utveckling  

EQF 6 - Avancerade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
- Insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling 
- Djup kunskap inom någon del av området samt orientering i 

områdets aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor. 
- Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra 

komplexa uppgifter 
- Leda och kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller 

studieområdet samt ta ansvar för beslutsfattande i oförutsägbara 
situationer  



 

Kompetenser som behövs i den fjärde industriella revolutionen  

 

- Värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet 
med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter 

- Tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom arbets- eller 
studieområdet, ta ansvar för ledning av individers och gruppers 
utveckling i arbetet. 

Exempel kunskap  K1. Principer för kvalitetsledningsarbete och vanliga metoder för detta, 
inkl PDCA och EQAVET 

K2. Metoder för processförbättringsarbete, dvs klassiska, agila, XPM, 
Scrum, Lean, Kanban etc. och dess relation till Industri 4.0, dvs Big 
Data, IoT, etc. 

K3. Befintliga interna processer  
K4. Befintliga resurser 

Exempel färdighet  S1. Använder tekniker för processförbättring 
S2. Förmåga att iaktta och lyssna, förstå kontexten i syfte att identifiera 

möjligheter till förbättring  
S3. Nyfikenhet  
S4. Föreslår processförändringar i syfte att underlätta förbättringar  
S5. Granskar processer, lärmiljöer och verktyg  
S6. Identifierar lämpliga resurser och tillämpar hållbarhetskriterier  
S7. Hanterar risker i processförändringen  
S8. Genomför förändring med hjälp av underlag från granskningen av 

förbättringsarbetet  

Exempel attityd  A1. Är öppen för förändring  
A2. Stödjer studerande i att identifiera och lösa problem  
A3. Stödjer kollegor i att identifiera och lösa problem  
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Område  Strategiska kompetenser  

Namn  S.2. – Innovation  

Kort beskrivning  Läraren/utbildaren:  

 Uppmuntrar och utforskar interna och externa resurser för innovativa 
idéer och möjligheter kopplade till nya trender  

 Konstruerar kreativa lösningar i syfte att anpassa eller integrera 
befintliga eller nya teknologier/idéer i befintliga aktiviteter/processer 
eller i syfte att skapa nya  

 Tillämpar miljö- och hållbarhetskriterier 
 Prövar nya förhållningssätt, metoder och verktyg  
 Uppmuntrar ett öppet förhållningssätt hos de studerande  
 Använder proaktiva tekniker, istället för reaktiva  

Kunskapsnivåer  Läraren ska bemästra kompetensen på en nivå som gör det möjligt att erbjuda den 
studerande:  

EQF 4 - Fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
- Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, 

verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde 
- Följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska 

uppgifter inom givna tidsramar 
- Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier 

självständigt i ett sammanhang som är välbekant men i förändring  
- Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som 

kan leda till vidare lärande och professionell utveckling 
- Ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda 

och utvärdera andras arbete. 

EQF 5 - Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, 
kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna 
arbets-eller studieområdet samt kännedom om gränsen för den gena 
kunskapen  

- Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade 
arbetsuppgifter 

- Lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde 
- Kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller 

studieområde i oförutsägbara situationer 

- Övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda 
projekt och övervaka sin egen och andras utveckling  

EQF 6 - Avancerade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
- Insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling 
- Djup kunskap inom någon del av området samt orientering i 

områdets aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor. 
- Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra 

komplexa uppgifter 
- Leda och kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller 

studieområdet samt ta ansvar för beslutsfattande i oförutsägbara 
situationer  

- Värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet 
med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter 

- Tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom arbets- eller 
studieområdet, ta ansvar för ledning av individers och gruppers 
utveckling i arbetet. 
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Exempel kunskap  K1. Befintliga och kommande trender i samhället, utbildningssektorn, på 
arbetsmarknaden och inom teknik- och marknadsutveckling   

K2. Den gena organisationens vanor, trender och behov  
K3. Tekniker för innovationsprocesser  
K4. Standarder och ledningsmetoder för innovation, dvs Design Thinking, 

Co-creation och användarrelaterad innovation  
K5. Principer för riskhantering  

Exempel färdighet  S1. Övervakar innovationstrender  
S2. Tolkar externa data och trender och analyserar information  
S3. Använder ”tänk-om-tekniker” i syfte att ta fram realistiska 

framtidsscenario  
S4. Använder tekniker för riskhantering  
S5. Ser fördelar och förbättringar för studerande och organisation med 

kommande förhållningssätt/tekniker   
S6. Förmedlar innovation i lärprocesser 
S7. Skapar ” Proof of Concept”  
S8. Utvecklar nya idéer som inte låter sig hindras av befintliga 

begränsningar och regelverk  
S9. Identifierar lämpliga resurser med hjälp av hållbarhetskriterier  
S10. Prövar nya förhållningssätt, metoder och verktyg  
S11. Inkluderar kritiskt tänkande i lärprocesser  
S12. Tillämpar proaktiva tekniker, istället för reaktiva  

Exempel attityd  A1. Visar uppskattning för nya idéer  
A2. Visar öppenhet för förändring  
A3. Prövar nya förhållningssätt och hypoteser  
A4. Ser de studerande som en källa till innovation, uppmuntrar dem att ge 

feedback och komma med förslag och värdesätter deras bidrag till 
förändringsprocessen  
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5. Nästa steg  
Med utgångspunkt i projektbeskrivningen och inom ramarna för de utgångspunkter som 
beskrivs i kapitel 3.1, har partnerna i Fit for 4.0 identifierat åtta områden med kompetenser 
som projektet bedömer är viktiga för utbildare i en 4.0-miljö. Projektet har också utvecklat en 
modell för att beskriva dessa kompetenser och föreslagit ett antal exempel på hur 
kompetenserna kan beskrivas som kunskap, färdighet och attityder.  

Detta omfattande material kommer att utgöra grunden för nästa produkt i projektet:  

 Att utveckla ett självskattningstest för utbildare. Testet är tänkt att erbjuda 
yrkeslärare en granskning av deras kompetenser, dvs hur redo de är för att vara 
verksamma som utbildare i 4.0-världen. Testet kommer att bestå av ett on-lineverktyg 
för självskattning och kommer att ge en bild av lärarens/utbildarens:  

o Bakgrundskunskap  
o Kännedom om teknologiska aspekter  
o Förståelse för påverkan på organisation och arbetsmiljö  
o Förmåga att använda verktyg för att designa, genomföra och bedöma i ett 4.0-

perspektiv  
o Förhållningssätt till förändring  
o Förmåga att agera i en miljö som präglas av en mångfald av aktörer  

Den som utför självskattningstestet kommer att få förslag till förbättring och fördjupade 
studier, inte bara en återkoppling i form av siffror och procentsatser.  

Självskattningstestet kommer att finnas tillgängligt på projektets hemsida; gratis och översatt 
till alla projektpartners modersmål. Utbildare från partnerna i projekt kommer att genomföra 
en pilot av testet i syfte att mäta resultatet före och efter genomgången utbildning i den 
MOOC som sedan ska utvecklas i Fit for 4.0. Ytterligare syften med testet är att:  

 Skapa lärandemål och mål för bedömning i det lärarutbildningsprogram som har som 
uppgift att stärka yrkeslärare och överbrygga eventuella gap som självskattningstestet 
kan visa.  

 Sprida resultatet till andra lärare och utbildare, intressenter inom utbildningssektorn, 
företag och beslutsfattare.  
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Bilaga 1 – Ordlista  
 
Vuxenutbildning (Adult education)  
Alla former av utbildning för vuxna som inte är yrkesutbildning, både formell, icke-formell och 
informell.   
Source: European Commission (2019): Erasmus+ Programme Guide, version 2 (2019).  
 
Lärlingskap (Apprenticeship)  
Systematisk, långsiktig utbildning som varvar perioder på arbetsplatsen med perioder på ett 
utbildningscenter eller skola. Lärlingen är knuten till arbetsgivaren med ett avtal och får 
ekonomisk ersättning i form av lön eller annan ersättning. Arbetsgivaren tar ansvar för att ge 
lärlingen utbildning för en särskild yrkesroll.  
Sources: 

- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminology of vocational training policy – A multilingual glossary 
for an enlarged Europe. Luxembourg: Publications Office. 

- European Commission (2019): Erasmus+ Programme Guide, version 2 (2019). 
 
Bedömning av lärandemål (Assessment of learning outcomes)  
En process enligt vilken läraren bedömer kunskap, kännedom, färdigheter och/eller 
kompetenser hos en individ mot tidigare fastslagna kriterier. Bedömning följs vanligtvis av 
validering och certifiering.  
Source: Cedefop, 2004.  
 
Grundläggande färdigheter (Basic skills)  
De färdigheter som krävs för att leva i vårt samhälle, dvs lyssna, tala, läsa, skriva och 
matematik. Tillsammans med s.k. nya färdigheterna utgör de grundläggande färdigheterna s.k. 
nyckelkompetenser i EU.  
Source: Cedefop, Bjørnåvold, 2000; Cedefop, Tissot, 2000; Cedefop, 2004. 
 
Certifikat, diplom, yrkestitel (Certificate / diploma / title)  
Ett formellt dokument som utfärdats av en organisation eller myndighet och som 
dokumenterar de mål en individ uppnått efter en bedömning eller validering mot tidigare 
fastslagna kriterier.  
Source: based on Cedefop, 2004. 
 
Certifiering av lärandemål (Certification of learning outcomes)  

En process enligt vilken certifikat, diplom eller yrkestitel formellt utfärdas i syfte att intyga 
att ett antal lärandemål har uppnåtts av en individ som bedömt av en för ändamålet 
kompetent organisation mot tidigare fastslagna kriterier.  

Source: Cedefop (2008). Terminology of European education and training policy – A selection of 100 
key terms. Luxembourg: Publications office. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf 
[accessed 30.7.2020]. 
 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
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Gemensamma europeiska ramverket för språk  (Common European Framework of 
Reference for Languages, CEFR) 
Det gemensamma europeiska ramverket utgör en gemensam grund för utveckling av 
ordlistor, rekommendationer för kursplaner, examinationer, läromedel etc. i Europa. Det 
beskriver vad studerande behöver kunna för att kunna kommunicera på ett språk och för att 
kunna vara verksamma på språket. Ramverket anger också kunskapsnivåer som möjliggör att 
mäta de studerandes progression. CEFR delas i sex nivåer, från A1, som är lägst, till C2, som är 
högst.   
Source: Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: 
Learning, teaching, assessing. Cambridge Press. https://rm.coe.int/1680459f97 [accessed 
30.7.2020] 
 
Kompetens (Competence)  
Förmågan att använda lärandemålen i ett specifikt sammanhang (utbildning, arbete, personlig 
utveckling). Kompetens utgörs inte bara av kognitiva förmågor, här finns också funktionella 
aspekter som tekniska förmågor samt mellanmänskliga förmågor (sociala eller 
organisatoriska kompetenser) och etiska värderingar.  
Source: Cedefop, 2004, European Commission, 2006a.  
 
Fortbildning eller vidareutbildning (Continuing education and training)  
Utbildning efter den ursprunglig utbildning eller efter att ha inlett sitt yrkesliv, i syfte att:  

- Förbättra eller uppdatera kunskap och/eller färdigheter  
- Uppnå nya färdigheter för karriärbyte 
- Fortsatt personlig och yrkesmässig utveckling  

Fortbildning eller vidareutbildning är en del av det livslånga lärandet och avgörande för 
individens anställningsbarhet.  
Source: Cedefop, 2004. 
 
Kursplan (Curriculum)  
Förteckning över aktiviteter i ett utbildningsprogram inklusive definitionen av lärandemål, 
innehåll, metoder (inkl bedömning) och kursmaterial. Begreppet ”kursplan” syftar på 
beskrivningen av utbildningen, medan termen ”program” syftar på genomförandet av 
utbildningen.  
Source: Cedefop (2008). Terminology of European education and training policy – A selection of 100 
key terms. Luxembourg: Publications office. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf 
[accessed 30.7.2020]. Landsheere, 1979. 
 
Utbildningsväg (Education or training pathway)  
En kombination av inbördes relaterade utbildningsprogram som tillhandahålls av skolor, 
utbildningsanordnare och högre utbildningsinstanser och som underlättar individens rörelse 
mellan olika utbildningsnivåer och -system.  
Source: Cedefop; European Commission, 2006c.  
 
Utbildningsanordnare (Education or training provider)  
En organisation eller individ som tillhandahåller utbildningstjänster.  

https://rm.coe.int/1680459f97
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
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Source: based on Cedefop, 2004. 
 
Erasmus+ 
EU-kommissionens program för utbildning, ungdomar och sport under perioden 21014 – 
2020.  
Source: European Commission. 
 
Europass 
En portfolio som innehåller fem dokument som underlättar för individer att tydliggöra sina 
kompetenser när de söker jobb eller studier i Europa. Europass CV:n och Språkpasset fyller 
individen själv i. De andra tre dokumenten kan utfärdas till individer som deltagit i ett 
mobilitetsprogram (Europass mobility) eller ett yrkesutbildningsprogram (certificate 
supplement) eller i högre utbildning (diploma supplement).  
Source: Cedefop. 
 
Europeiska dokumentationssystemet för meritöverföring í yrkesutbildning (European 
credit system for vocational education and training, ECVET) 
Tekniskt system för överföring och tillgodoräknande av meriter . ECVET underlättar rörlighet 
över landsgränserna och stöder det livslånga lärandet, genom att göra det lättare att överföra, 
samla ihop och få lärandet erkänt.  
Source: Cedefop; European Parliament and Council of the European Union, 2009a 
 
Europeiska systemet för överföringen av studiemeriter (European credit transfer and 
accumulation system, ECTS) 
En systematisk modell för att beskriva högre studier med hjälp av ett poängsystem i syfte att 
göra det lättare att förstå och jämföra utbildningsprogram mellan olika länder samt 
uppmuntra till de studerandes mobilitet.  
Source: Cedefop, 2008, based on European Commission, 2004. 
 
Det europeiska kvalifikationsramverket (European qualification framework for lifelong 
learning, EQF) 
Det europeiska kvalifikationsramverket är ett ramverk för kvalifikationer. Dess uppgift är att 
jämföra kvalifikationer och lärandemål i olika länder och olika nationella utbildningssystem. 
Ramverket består av åtta nivåer, från grundskolan (nivå 1-3) till de högsta akademiska 
nivåerna och doktorsexamen (nivå 8). EQF täcker alla nivåer inom utbildningssystemet och 
fokuserar på lärandemål och individens kunskap, färdighet och kompetens. 
Source: based on European Parliament and Council of the European Union, 2008. 
 
Europeiska kvalitetsramverket för yrkesutbildning (European quality assurance in 
vocational education and training (EQAVET)  
Ett ramverk för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. Metodiken bygger på:  

- En cykel med fyra faser (PDCA)  
- Kvalitetskriterier och deskriptorer för varje fas i cykel  
- Gemensamma indikatorer  

Source: Cedefop, based on European Parliament and Council of the European Union, 2009(b) 
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Extreme Project Management (XPM) 

Extreme project management (XPM) är en metod för att leda väldigt komplexa och osäkra 
projekt. Det skiljer sig från vanliga projektledning genom att det är öppet och elastiskt. XPM 
fokuserar primärt på den mänskliga sidan av projektledning, snarare än schemaläggning och 
formalistiska modeller.   

Source: Wikipedia. 

 
Flipped classroom 
Ett “flippat” klassrum är en sorts blended learning där studerande introduceras till ett stoff i 
självstudier och sedan får träna på det tillsammans med läraren i klassrummet. Det här är 
tvärtemot den traditionella modellen för läxor och lärarledd undervisning, där läraren först 
går igenom ett moment i klassrummet och de studerande sen får träna på det hemma. Den 
grundläggande idén med det flippade klassrummet är alltså att lektionen blir självstudier 
medan tiden i klassrummet används till samarbetsaktiviteter som diskussioner och workshop. 
I självstudierna används ofta digitala hjälpmedel.   
Source: INDIRE (2019). Flipped Classroom. 
 
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR)  
Dataskyddsförordningen reglerar hur persondata får användas i EU. Den skyddar individens 
personliga integritet och beskriver hur persondata får användas och arkiveras.  
Source: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, 
available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 
 
Studie- och yrkesvägledning (Guidance and Counselling)  
Aktiviteter som syftar till att hjälpa individen att fatta väl underbyggda beslut gällande studier 
och yrkesval. Vägledningen kan innehålla:  

- Rådgivning (personlig eller om studier och yrkesliv) 
- Bedömning (psykologisk eller av kompetens)  
- Information om utbildnings- och arbetsmarknaden   
- Konsultation av kamrater, släktingar och utbildare 
- Förberedelser för yrkeslivet  
- Hänvisningar till utbildare   

 
Vägledning kan fås på skolor, utbildningscenter, arbetsförmedlingar, arbetsplatser och andra 
offentliga mötesplatser.  
Source: Cedefop (2008). Terminology of European education and training policy – A selection of 100 
key terms. Luxembourg: Publications office. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf 
[accessed 30.7.2020]. 
 
Högre utbildningsinstutitioner (Higher Education Institution)  
Utbildningsinstutitioner som i enlighet med landets lagar erbjuder utbildningar på den tredje 
nivån i utbildningsystemet, dvs i Sverige universitet och högskolor.  
Source: European Commission (2019): Erasmus+ Programme Guide, version 2 (2019).  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
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Arbetsplatsförlagt lärande (In-company training / On-the-job training)  
Yrkesutbildning som äger rum i den vanliga arbetssituationen. Hela utbildningsprogrammet 
kan bestå av arbetsplatsförlagt lärande men det kan också kombineras med utbildning på ett 
utbildningscenter.  
Source: Unesco; Titmus, C. et al. (1979). Terminology of adult education [Terminologia de la 
educación de adultos/Terminologie de l’éducation des adultes]. Paris: Unesco. 
 
Inledande yrkesutbildning (Initial Vocational Education and Training, IVET) 
Yrkesutbildning som genomförs i grundskolan, dvs innan inträdet på arbetsmarknaden.  
Source: Cedefop, 2008.  
 
Sakernas Internet (Internet of Things, IoT) 
Sakernas Internet (IoT) är ett system som består av mekaniska och digitala maskiner som 
kommunicerarmed varandra med hjälp av unika identiteter (UIDs) och som har förmågan att 
överföra data mellan nätverk utan mänsklig inblandning.  
Source: Wikipedia. 
 
Nyckelkompetenser (Key skills / key competences)  
Summan av de grundläggande färdigheterna och de nya färdigheterna som behövs för att leva 
i vårt samhälle. I sina rekommendationer för nyckelkompetenser för ett livslångt lärande 
definierar EU-kommissionen åtta nyckelkompetenser; modersmålet, främmande språk, 
matematik. Naturvetenskap och teknik, digital kompetens, lära-att lära, interpersonalen 
kompetens, interkulturell och social kompetens, medborgarskap och, entreprenörskap och 
att uttrycka sig kulturellt. .   
Source: Cedefop, 2004; European Commission, 2006b. Related terms: basic skills, new basic skills 
 
Kunskap (Knowledge)  
Kunskap består av fakta, principer, teorier och praktiker inom ett givet utbildningsområde. 
Det finns många definitioner av kunskap. Moderna definitioner skiljer på deklarativ, teoretisk 
kunskap från procedurisk eller praktisk kunskap.  
Source: Cedefop, 2004; European Commission, 2006a.  
 
Lärande (Learning)  
En process genom vilken individen tillgodogör sig information, idéer och värderingar och på 
så vis får kunskap, färdighet och kompetens. Lärande sker genom personlig reflektion, 
rekonstruktion och social interaktion. Lärande kan ske i formella, icke-formella och informella 
sammanhang.  
Source: Cedefop, 2004; European Commission, 2006a. Related terms: formal learning, informal 
learning, learning by doing, learning by using, non-formal learning 
 
Lärandemål (Learning outcomes / learning attainments)  
En uppsättning kunskap, färdighet och kompetens som en individ har tillgodogjort sig eller kan 
uppvisa efter genomgången utbildning.  
Sources: 
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- Cedefop (2008). Terminology of European education and training policy – A selection of 
100 key terms. Luxembourg: Publications office. 
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [accessed 30.7.2020]. 

- European Parliament and Council of the European Union (2008). Recommendation of the 
European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the 
European qualifications framework for lifelong learning. official Journal of the European 
Union, C 111, 6.5.2008, pp. 1-7.  

http://eur-lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.do?uri=oJ:c:2008:111:0001:0007:en:Pdf [accessed 
30.7.2020]. 
 
Livslångt lärande (Lifelong learning)  
Alla aktiviteter i livet som ger ny kunskap, färdighet och kompetens och/eller kvalifikationer 
på ett personligt, socialt eller yrkesmässigt område.  
Source: based on Cedefop, 2004.  
 
Öppna lärresurser (Open Educational Resources, OER) 
Öppna lärresurser är olika (digitala) medier som är fritt tillgängliga för undervisning och 
forskning och som inte kräver licens av användaren.  
Source: Wikipedia. 
 
Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
PDCA är en iterativ modell för kvalitetssäkring som används vid förbättringsarbete. Modellen 
kallas också Demings hjul.   
Source: Wikipedia. 
 
Projekt- eller problembaserat lärande (Project-based learning, PBL) 
Problembaserat lärande är en pedagogisk metod som utgår från att de studerande får arbeta 
med reella, komplexa problem.  
Source: Blumenfeld et al., 1991. Motivating Project-Based Learning: sustaining the doing, supporting 
the learning. 
 
Konceptvalidering (Proof of Concept, PoC) 
Konceptvalidering är en metod som används för att bevisa att en viss idé eller teori är 
praktiskt genomförbar.  
Source: Wikipedia.. 
 
Kvalifikationer (Qualification)  
Kvalifikationer innefattar två olika aspekter:  

- Formella kvalifikationer, dvs det formella resultatet av en bedömning, som utförs av en 
för ändamålet utsedd organisation och som anger att en individ har uppnått 
kvalifikationer på en viss nivå eller för att kunna utföra en arbetsuppgift.  

- Arbetskvalifikationer, dvs kunskap och färdigheter som krävs för att utföra en 
arbetsuppgift.  

Sources: 

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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- Cedefop (2008). Terminology of European education and training policy – A selection of 100 key 
terms. Luxembourg: Publications Office. 
 http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [accessed 30.7.2020]. 

- Eurydice (2006). TESE – Thesaurus for education systems in Europe. Brussels: Eurydice. 
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/eurydice/showPresentation?pubid=051en 
[accessed 30.7.2020]. 

- ETF –european training foundation (1997). Glossary of labour market terms and standard and 
curriculum development terms. Turin: ETF. 

- OECD (2007). Qualifications systems: bridges to lifelong learning [Systèmes de certification: des 
passerelles pour apprendre à tout âge]. Paris: OECD. 

- ILO – International Labour Organization (1998). ILO thesaurus [Thesaurus BIT = Tesauro OIT]: 
labour, employment and training terminology. Geneva: ILO. 
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/tools/aboutthes.htm [accessed 30.7.2020]. 

 
Tillgodoräknande (Recognition of learning outcomes)  
1. Formellt tillgodoräknande: En process som ger formellt status till färdigheter och 

kompetenser genom:   
a. Att utfärda en kvalifikation (certifikat, diplom eller yrkestitel) 
b. Att utdela poäng baserat på validering av färdigheter och kompetenser  

2. Socialt tillgodoräknande: att få tillgodoräkna sig social status i samhället baserat på 
färdigheter och kompetenser  

Source: Cedefop, 2004.  
 
Färdighet (Skill)  
Förmågan att utföra uppgifter och lösa problem.  
Source: Cedefop; European Commission, 2006a.  
 
Personal (Staff)  
Personer som på frivillig eller professionell basis är delaktiga i utbildningar eller ungdomars 
fritidsaktiviteter där informellt lärande kan uppstå, tex. lärare, utbildare, skolledare, 
ungdomsledare och administrativ personal.  
Source: Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 
December 2013 establishing 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and 
sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC (1), 
Official Journal of the European Union L347, 20 December 2013 
 
Intressenter (Stakeholder)  
En person som har ett intresse i en given fråga, särskilt affärsmässiga sådana.  
Source: Oxford Dictionary. 
 
Lärare (Teacher)  

Person varsk uppgift det är att förmedla kunskap och färdighet till studerande på en skola 
eller utbildningscenter.  En lärare på en yrkesutbildning kallas ofta yrkeslärare eller utbildare 
(jmf ”trainer”).  

Sources: 

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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- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminology of vocational training policy – A multilingual glossary 
for an enlarged Europe. Luxembourg: Publications Office. 

- AFPA – Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (1992). 
Vocabulaire des formateurs [Vocabulary of trainers]. Paris: AFPA. 

 
Praktik (Traineeship, work placement) 
Att tillbringa en viss tid på ett företag eller en organisation (i ett annat land) i syfte att 
tillgodogöra sig specifika kompetenser som krävs på arbetsmarknaden och utföra 
arbetsuppgifter och få en fördjupad kännedom om kulturen.  
Source: European Commission (2019): Erasmus+ Programme Guide, version 2 (2019).  
 
Yrkeslärare eller utbildare (Trainer)  
En individ som medverkar i lärprocesser för yrkesutbildning på ett utbildningscenter eller en 
arbetsplats (jmf handledare).  Det finns två sorters yrkeslärare: De som är yrkeslärare till 
yrket, oftast hos en utbildningsanordnare, och de som utbildar på deltid i kombination med 
andra arbetsuppgifter, oftast på ett företag.  
Sources: 

- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminology of vocational training policy – A multilingual glossary 
for an enlarged Europe. Luxembourg: Publications Office. 

- AFPA – Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (1992). 
Vocabulaire des formateurs [Vocabulary of trainers]. Paris: AFPA. 

 
Validering av lärandemål (Validation of learning outcomes)  
I detta sammanhang betyder validering att en för ändamålet behörig utbildningsinstitution 
godkänner att en individs kunskap, färdighet eller kompetens motsvarar kraven i en given 
standard. Validering leder vanligtvis till certifiering.  
Source: Cedefop.  
 
Yrkesutbildning (Vocational education and training, VET) 
Utbildningar som syftar till att ge individer kunskap, färdighet och kompetens som krävs för 
att vara verksam i givna yrkesroller eller på arbetsmarknaden i allmänhet.  
Source: ETF – European training foundation (1997). Glossary of labour market terms and standard 
and curriculum development terms. Turin: ETF. 
 
Arbetsplatsförlagt lärande (Work-based learning)  
Utbildningsmodell som utgår från att att lärandet uppstår genom att utföra och reflektera 
över arbetsuppgifter i ett professionellt sammanhang, antingen på arbetsplatsen eller på ett 
utbildningscenter.  
Source: Cedefop (2011). Glossary – Quality in education and training/Glossar – Qualität in der 
allgemeinen und beruflichen Bildung/Glossaire – La qualité dans l’enseignement et la formation. 
Luxembourg: Publications Office. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4106_en.pdf [accessed 
30.7.2020].  
 
Arbetsplatsförlagt lärande (Workplace learning)  

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4106_en.pdf
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Utbildningsmodell som utgår från att att lärandet uppstår genom att utföra och reflektera 
över arbetsuppgifter i ett professionellt sammanhang, antingen på arbetsplatsen eller på ett 
utbildningscenter.  
Source: European Commission (2019): Erasmus+ Programme Guide, version 2 (2019).  
 
Unga personer (Young people)  
Individer I åldern 13 till 30.  
Source: Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 
December 2013 establishing 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and 
sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC (1), 
Official Journal of the European Union L347, 20 December 2013 
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Bilaga 2 – Mallar undersökning  

Instruktioner för skrivbordsenkät  
What learning objectives are mentioned in the curriculum for education and national strategies regarding 
Industry 4.0? 

Technical competencies Soft competencies 

   

   

 … 

   

   

 … 

 
Do you have examples from companies or politicians who demand specific competencies when working in 
Industry 4.0? 

 
 
 
 

 
From what you know now, where do you see a lack of competences between the Industry and the 
education, in relation to industry 4.0? 

 
 
 
 

 
Based on your research and experience, evaluate which known didactic approach will you prefer and why, 
when teaching in Industry 4.0: (e.g. Project work, Problem-based learning, Prototyping, Cross-disciplinary, 
Instruction, Flipped classroom, VET, Lecture etc.) 

1. Case-studies/problem-based learning including cross-disciplinary approach – because it fosters 
independent problem solving and brings a holistic perspective to the task – very much like in 
professional life; Problem or challenge related to real cases; Real problem-based learning activities 
that the students know from the companies and where the solutions can be used. 

2. Project work ( Future Factory as a multi-professional learning platform); it fosters soft skills such as 
collaboration, communication and independent problem solving; Project work, because it brings 
learners to  approach topics from a broader and more industry-related perspective; Project work 
as learners can choose their own project to develop competencies and develops organizational 
skills as well; learning to see the whole picture of a project that is being implemented in business 

3. Explorative and cooperative Learning in flipped classroom settings as it fosters the community 
spirit, engages learners and their curiosity, builds up self-reliability and self-efficacy ; Flipped 
classroom (eLearning)+ 

4. Cross-disciplinary approach would be necessary, to mirror the “reality” students will find at the 
workplace; Multiform learning; Cross disciplinary approaches are important in Industry 4.0 as it 
gives a range of perspectives on problems and challenges 

5. VET and/or real environment – we train our students for professional life and this is best achieved 
at the work place. But sometimes you need a training environment similar to the work place, like a 
testbed or the demonstrator GTC has constructed for the project Smart Factory; Qualified 
testimonial could also work, because they could bring into the “classroom” the feeling and needs 
of a real work environment; Laboratory practice hours; Internship  
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6 Design thinking: Working systematically on idea generating and how data can be used in specific 
projects. Prototyping as it helps learners getting in hands on mindset and helps them getting ideas 
into actions really fast 

7. Collaborative tools/methods, more generally speaking, in order to prepare learners as much as 
possible to act the same way they will when in a company (those could include also design 
thinking, hackathons, etc.); Team working 

8. Permanent evaluation through the whole track: testing of competences, theory, skills, evaluation 
of project work; Portfolio and reflection 

9. Instruction, Lecture; Visiting lecturers from world of work: Industry 4.0 specialists 

10. Practical classes English in order to be able to work in an international professional context 

11. Agile project management; Learning at work; Lean management 
12. Conceptualizing validation of work experience; Innovation and entrepreneurship 

 
What do you think will be the biggest challenges for students in learning about Industry 4.0? 

 
 
 
 

 
What do you think will be the biggest challenges for teachers in teaching about Industry 4.0? 

 
 
 
 

 
How do you think the teaching of I 4.0 looks like at your school in 10 years? 

 
 
 
 

 
Which stakeholders do you think should be taken into account when mapping the competencies to teach 
Industry 4.0? 

 
 
 

 
Have you experienced anything else that you want to mention? 
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Guide till intervju med intressenter  
 
The following question guide is based on the answers given to the desk survey. The guide is an inspiration for 
what you can talk about in the interviews and subsequent reporting. Should any other important topics come 
up in the discussion, you may note them eventually. 
 

In our European collaboration, we have summarized the technical as the basis for Industry 4.0. e.g. advanced 
manufacturing solutions, additive manufacturing, augmented reality, simulation, horizontal/vertical 
integration, industrial internet, cloud, cyber-security, big data and analytics. In most education this skills are 
supported by soft skills as complex problem solving, communication and Team-working.  
In order to substantiate that the students reach the goals, we have considered different didactic approaches. 
Consider and discuss 2-3 and decide as a group how you think teaching should be organized.  
 

1. Case-studies/problem-based learning including cross-disciplinary approach – because it fosters 
independent problem solving and brings a holistic perspective to the task – very much like in 
professional life; Problem or challenge related to real cases; Real problem-based learning activities 
that the students know from the companies and where the solutions can be used. 

2. Project work ( Future Factory as a multiprofessional learning platform); it fosters soft skills such as 
collaboration, communication and independent problem solving; Project work, because it brings 
learners to  approach topics from a broader and more industry-related perspective; Project work 
as learners can choose their own project to develop competencies and develops organizational 
skills as well; learning to see the whole picture of a project that is being implemented in business 

3. Explorative and cooperative Learning in flipped classroom settings as it fosters the community 
spirit, engages learners and their curiosity, builds up self-reliability and self-efficacy ; Flipped 
classroom (eLearning)+ 

4. Cross-disciplinary approach would be necessary, to mirror the “reality” students will find at the 
workplace; Multiform learning; Cross disciplinary approaches are important in Industry 4.0 as it 
gives a range of perspectives on problems and challenges 

5. VET and/or real environment – we train our students for professional life and this is best achieved 
in the work place. But sometimes you need a training environment similar to the work place, like a 
testbed or the demonstrator GTC has constructed for the project Smart Factory; Qualified 
testimonial could also work, because they could bring into the “classroom” the feeling and needs 
of a real work environment; Laboratory practice hours; Internship  

6 Design thinking: Working systematically on idea generating and how data can be used in specific 
projects. Prototyping as it helps learners getting in hands on mindset and helps them getting ideas 
into actions really fast 

7. Collaborative tools/methods, more generally speaking, in order to prepare learners as much as 
possible to act the same way they will when in a company (those could include also design 
thinking, hackathons, etc.); Team working 

8. Permanent evaluation through the whole track: testing of competences, theory, skills, evaluation 
of project work; Portfolio and reflection 

9. Instruction, Lecture; Visiting lecturers from world of work: Industry 4.0 specialists 

10. Practical classes English in order to be able to work in an international professional context 

11. Agile project management; Learning at work; Lean management 
12. Conceptualizing validation of work experience; Innovation and entrepreneurship 
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PROFESSIONAL PROFILE  
Job description:   

 

 
List the participant’s background and type of industry 

 

 
If teacher:  
School typology:  

 

 
 EQF level(s):  

 

 
Students’ age:  

 

 
Do you know what does “Industry 4.0” mean?    

Yes  No  

 
In any case, what does it mean for you?  

 
 
 

 
 
QUESTIONS 
Which didactic approach will you prefer and why, when teaching in Industry 4.0: 

 
 
 

 
Given the priorities they have just made, what consequences will this have for current teaching? 

 
 
 

 
How do you organize teaching based on the choices above? What are the requirements for the teachers' 
competences? 

 
 
 

 
What do you think will be the biggest challenges for teachers in teaching about Industry 4.0? 
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How can the teacher ensure close collaboration with the business community so that teaching becomes 
real-life? 

 
 
 

 
Does the change in Industry 4.0 require separate learning objectives or can they be integrated into current 
education? 

 
 
 

 
Have you experienced anything else that you want to mention? 

 
 
 





 

 

Partners 
 

I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali (IT) 

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (BE) 

Berufsforderungsinstitut Oberösterreich (AT) 

EDUGEP (PT) 

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

Göteborgs Tekniska College AB (SE) 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (FI) 

North West Regional College (UK-NI) 

Politecnico di Milano – METID (IT) 

Zealand Business College (DK) 
 

 

 

 

 
This project 

has been funded 
with support 

from the European 
Commission. 

This document 
reflects the views 

only of the author, 
and the Commission 

cannot be held 
responsible 
for any use 

which may be made 
of the information 
contained therein. 


