
 

 

Liste over generelle 

spørgsmål til selvevaluering 

af underviserens 

kompetencer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januar 2021 
 

  

K
LA

R
 T

IL
 4

.0
 –

 T
R

Æ
N

IN
G

 A
F 

U
N

D
ER

V
IS

ER
E 

O
G

 L
Æ

R
ER

E 
TI

L 
4

.0
 -

P
A

R
A

D
IG

M
ET

 
P

ro
je

kt
 n

r.
 2

0
1

9
-1

-I
T0

1
-K

A
2

0
2

-0
0

7
7

6
6
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Januar 2021 
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Forord 
"Klar til 4.0: Træning af undervisere og lærere til 4.0-paradigmet" er et projekt, der medfinansieres 

af Europa-Kommissionen inden for rammerne af Erasmus+-programmet. Målet er at støtte lærere 

og undervisere i overgangen til det nye læringsparadigme, der kræves af den digitale omstilling og 

den fjerde industrielle revolution. 

Industri 4.0, digital revolution, intelligente fabrikker, global sammenkobling – det er de nøgleord, 

der beskriver den aktuelle udvikling i arbejdslivet. Erhvervsuddannelse kan blive "det første valg" til 

at leve op til denne forandring, men i øjeblikket er det kun nogle få uddannelsescentre i Europa, der 

kan udnytte det nødvendige udstyr, og endnu vigtigere er det, at lærere og undervisere ikke er klar 

over omfanget af sådanne ændringer eller kan udnytte de nødvendige værktøjer (konceptuel og 

metodologisk først snarere end teknologisk). Nogle af dem har en tendens til at fokusere på 

undervisning snarere end på læring; nogle er ikke helt klar over eksisterende onlineværktøjer til 

læring, undervisning og vurdering; nogle interagerer ikke så meget med hinanden, som de kunne, 

idet de tror, at de har know-how de skal "forsvare"; nogle har brug for et klarere billede af 

karakteren, konsekvenserne og den reelle betydning af 4.0-paradigmet, som ikke kun er "Industri" 

4.0 og teknologi, men også involverer hele samfundet. 

For at gøre erhvervsuddannelsen bæredygtig er det relevant at ajourføre sine tider og værktøjer og 

fremme samarbejdet mellem lærere/undervisere, elever, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, 

sociale dele, lokale myndigheder. 

4.0 har til hensigt at tage denne udfordring op ved at beskrive en række kompetencer, der er nyttige 

for erhvervsuddannelseslærere, og ved at udvikle og afprøve et sæt træningsmoduler, der er egnede 

til "4.0", i tæt samarbejde med virksomhederne. 

Klar til 4.0 udføres af et stærkt konsortium bestående af 10 partnere i 8 EU-medlemsstater: Italien, 

Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Portugal, Sverige og Storbritannien, der repræsenterer en 

kompetent og dygtig blanding af fremragende europæiske erhvervsuddannelsesaktører i en ånd af 

at skabe et ægte "strategisk partnerskab". 

Dette dokument beskriver det andet projektudbytte og præsenterer en række spørgsmål til 

selvevaluering af læreres og underviseres parathed til 4.0.  I den strømlining af særlige kompetencer, 

der er identificeret for "4.0 klar"-lærere og -undervisere (se "Sæt af kompetencer, der er målrettet 

mod træn-træneren-programmet", og som er tilgængelige på projektwebstedet på  www.fitfor4-

0.eu), er der blevet udarbejdet en række 24 generelle spørgsmål, der dækker undervisernes 

didaktiske, strategiske og personlige kompetenceområder. 

Spørgeskemaet er frit tilgængeligt online på projektets hjemmeside. Som et selvevalueringsværktøj 

er målet at støtte lærere og undervisere og opfordre dem til at reflektere over deres færdigheder, 

holdninger og uddannelsesvaner med henblik på forbedring. Fuldførelse af testen giver ingen score. 

Med andre ord er der ingen rigtige eller forkerte svar, men blot valg, der afspejler ens 

arbejdsmetode og præferencer, og en chance for at tænke over dem igen, hvis det er nødvendigt. 

 

http://www.fitfor4-0.eu/
http://www.fitfor4-0.eu/
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1. Projektet Klar til 4.0 
 

Begrundelse 
Projektet følger en tretrins-udviklingsvej. 

Trin 1, baseret på eksisterende undersøgelser og direkte erfaringer indsamlet fra lærere i 

partnerlandene om ændringer som følge af Industri 4.0, har til formål: 

 At beskrive og fremhæve de kompetencer, der er nødvendige for underviserne, med særlig 

henvisning til mekaniker-/mekatronik-/bilindustrien, idet der skal lægges vægt på IKT-

færdigheder som motor for "4.0-verdenen". Fokus er mest på tvær/bløde færdigheder ud 

over de professionelle, som lærerne allerede besidder eller lettere kan udvikle   

 Levering af et onlineværktøj, der giver undervisere mulighed for selv at vurdere deres 

parathed til at håndtere og integrere 4.0-emner i deres daglige arbejde  

Trin 2 udvikler og tester et træn-træneren-program, der er struktureret i moduler baseret på 

læringsresultater, med en gennemgribende og "intelligent" brug af it-værktøjer. Programmet vil 

blive udviklet i samarbejde med lokale industri associerede partnere, især med hensyn til 

læringsmål, og vil omfatte for eksempel: 

 4.0-paradigmet: det scenario, der ligger til grund for værdiskabelseskæden for varer og 

tjenesteydelser, i et globalt sammenkoblet miljø   

 centrale støtteteknologier til 4.0: chancer, implikationer, didaktik   

 hvordan man udvikler "4.0-læringsoplevelser": planlægning, instruktionsudvikling   

 4.0 som tværfagligt emne: hvordan man integrerer 4.0 i alle, hvordan man får undervisere 

til at samarbejde   

 Udvikling i samarbejde med virksomheder: hvordan man kan forbedre samarbejdet mellem 

lærere, undervisere, virksomheder   

 underviseres og virksomheders fælles læringsvurdering, herunder vurdering af uformel og 

ikke-formel læring   

 hvordan man kan holde sig ajour med udviklingen af 4.0  

Alle emner vil formidle til et Massiv Online Open Course (MOOC), herunder øvelser, videoklip, 

quizzer og forskningsmateriale. 

Trin 3 har til formål at sikre mainstreaming og effekt af resultater i partnerområder. Underviserne i 

stikprøvegruppen vil udnytte resultaterne af deres daglige aktiviteter ved at gennemgå/fastlægge 

en del af/fulde programmer baseret på de indhøstede erfaringer. Undervisere og praktikanter i 

partnerområder vil deltage i en venskabelig konkurrence, der konkurrerer om at levere bedste 

praksis. Effektiviteten vil blive vurderet sammen med associerede partnere og resultater indsamlet 

i retningslinjer, herunder også historier, der beskriver sager, der kommer ud af konkurrencen. 

 

  



 

Selvevalueringsværktøj – Generelle spørgsmål – 3 

Mål 
Projektets mål er: 

- at beskrive et "minimum" af færdigheder, nemlig didaktiske og tværgående færdigheder, 

som lærere/undervisere, især dem, der er involveret i videregående erhvervsuddannelse 

(HVET), har brug for med hensyn til 4.0-overgangen 

- udvikling af et selvevalueringsværktøj for kompetencer, der gør det muligt for 

erhvervsuddannelseslærere/-undervisere at måle deres parathed til 4.0-verdenen og den 

digitale omstilling 

- udvikling og afprøvning i stærkt samarbejde med virksomheder af en ressourcepakke for 

undervisere, et uddannelsesprogram, der leveres som mooc (Massive Online Open Course), 

komplet med eksempler på undervisningsmateriale, metoder til læringsvurdering, 

innovative værktøjer til uddannelse og læring 

- at udnytte denne MOOC til at uddanne en stikprøvegruppe af undervisere, som vil afprøve 

deres læring ved at være med til at udvikle træningsmoduler/-programmer i dette nye 4.0-

koncept sammen med virksomheder 

- at gøre sådanne produkter tilgængelige for alle, selv efter partnerskabet, gennem en 

videnbase af åbne uddannelsesmæssige ressourcer (OER), der er frit tilgængelige via den 

samme onlineplatform, der anvendes af stikprøvegruppen 

- fastlæggelse af en række politiske anbefalinger/forslag til lokale, nationale og europæiske 

beslutningstagere med henblik på fremtidig ajourføring af læreres og underviseres 

kompetencer  

For at sikre konkretion fokuserer projektet på mekaniker-, mekatronik- og bilindustrien, hvor 

avancerede digitale kompetencer er nødvendige, hvor den digitale revolution er allerede i gang, og 

hvor meningsfuld virksomhedserfaring er på plads. 

Uddannelsesprogrammet har primært til formål at forbedre færdighederne til undervisning ved 

hjælp af innovative metoder og værktøjer og integrere 4.0-paradigmet i det daglige arbejde. Derfor 

handler det om emner som forståelse af 4.0-paradigmets sans og betydning for studie- og 

arbejdsarbejde, eller hvordan man udvikler og driver tværfaglige 4.0 læringsoplevelser sammen 

med kolleger og virksomheder, hvordan man gør brug af træningsmetoder, der afspejler 

operationelle processer på arbejdspladsen, hvordan man vurderer kompetencer i den digitale 

tidsalder osv. 

Dette uddannelsesprogram er praktisk og samtidig "i sig selv digitalt", der er opbygget med de 

samme instrumenter, som det tilbyder, dvs. 

Undervisere, der tager programmet, vil lære ved at besøge virksomheder, ved at diskutere med 

jævnaldrende (selv på afstand), ved at udnytte udviklingstænkning- og instruktionsudviklings-

teknikker, ved at udveksle synspunkter med eksperter og fagfolk, og ved "alvorligt" at lege. 

De vigtigste forventede resultater er: 



 

4 – Selvevalueringsværktøj – Generelle spørgsmål 

- mere kvalificerede erhvervsuddannelseslærere og -undervisere 

- bedre læringskvalitet, dermed bedre beskæftigelsesegnethed for studerende og 

erhvervsuddannelsens tiltrækningskraft  

- øget og stabilt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, lærere/undervisere og 

virksomheder 

- tilgængeligheden af bæredygtige værktøjer, der kan overføres til andre økonomiske sektorer 

og andre europæiske lande  

Figur 1 syntetiserer projektkonceptet og -modellen. 

 

 

Figur 1 – Pasformen til 4.0-modellen 
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2. Selvevalueringsværktøjet 

2.1. Metodik 

Formål og anvendelsesområde 
For lærere i tekniske fag er Industri 4.0 strengt forbundet med teknologi. Andre lærere viser normalt 

en mere generel/generisk viden. Ikke desto mindre er 4.0 en del tværgående blandt de fagområder, 

der undervises i, enten i de første erhvervsuddannelseskurser, i tekniske videregående uddannelser 

eller i erhvervsuddannelsesprogrammer efter endt uddannelse. Heller ikke gennemførelse 4.0 

kræver beherskelse af bare teknologi fag: dataanalyse, for eksempel, matematisk viden, ligesom 

datarapportering kan ikke udelade grundlæggende læse-og kommunikationsfærdigheder, både 

syntetiske og analytiske. Mere, at være undervisere i en 4.0 miljø indebærer evner som: 

- anvendelse af værktøjer (og ikke kun udstyr) til onlinesamarbejde i de forskellige 

udviklingsfaser af en uddannelsesvej/et projekt, f.eks. instruktionsudviklings-teknikker   

- udnyttelse af induktive snarere end deduktive læringsmetoder   

- strukturering af et uddannelsesprogram eller -modul, der fuldt ud uddelegerer ansvaret for en 

del af den forventede læring til virksomhederne  

- vurdering af læring, der fandt sted i sammenhænge, der er forskellige fra skolen  

- og andet  

Dette værktøj har til formål at lade erhvervsuddannelseslærere vurdere deres eget 

kompetenceniveau om 4.0-"verdenen", dvs. på en måde at måle deres parathed til at samarbejde i 

et 4.0 trænings- og læringsmiljø.  

Det består af et online-værktøj til selvevaluering, som giver lærere og undervisere mulighed for at 

reflektere over: 

- baggrundsviden  

- kendskab til teknologiske aspekter  

- forståelse af konsekvenserne for organisation/indvirkning på arbejdsmiljøet 

- viden/beherskelse af værktøjer til udvikling, styring og vurdering af læring i et 4.0-perspektiv 

- tilbøjelighed til at ændre sig  

- evne til at interagere i et miljø med flere skuespillere  

Værktøjet er baseret på et sæt af 9 ikke-teknologiske kompetencer, der er anført i figur 2. 

Lærere og undervisere interagerer og arbejder i en understøttende teknologisk/digital kontekst med 

et didaktisk mål, der oplever livslang læring og egen personlig udvikling med henblik på strategisk 

løbende forbedringer: Derfor har vi tildelt deres kompetencer til et af disse tre områder. Domæner 

er niveau-uafhængige (eller på tværs af niveauer), da de definerer ekspertiseområder i stedet for at 

måle, i hvilket omfang en kompetence beherskes. Domænegrænser overlapper hinanden og kræver 

tilpasning i forskellige sammenhænge: Hvis en kompetence kan henvise til flere af dem, har vi tildelt 

den til den bedst egnede. 

For hver kompetence stiller værktøjerne en række spørgsmål i kølvandet på den metode, der er 

beskrevet i næste afsnit. 
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Målet med dette værktøj er ikke at "vurdere" kompetencer og give lærerne en karakter. 

Det er snarere en chance for at revurdere ens tankegang, holdninger, daglige praksis og adfærd, 

blive konfronteret med udfordringerne og mulighederne i Industri 4.0: avanceret team-arbejde, 

handle i et miljø med mange interessenter, sammenkoble ansigt-til-ansigt og afstands-interaktion, 

gøre brug af digitale værktøjer til at kommunikere / undervisning / læring, stifte bekendtskab med 

hurtige ændringer, behovet for at dele egen ekspertise og viden og for at vedtage andres strategier 

og værktøjer osv.  

 

Figur 2 – De otte undersøgte kompetencer 

 

Derfor er selvevaluering nøgleordet. Respondenterne "tager ikke en test". I stedet ser de på sig selv 

i et spejl og får chancen for at stoppe op og reflektere. 

Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar, ingen præmie eller bebrejdelse: bare en mulighed for at 

gennemgå ens vaner og overveje, om de kan forbedre sig til deltagernes fordel. Vi kan sige, at 

formålet med testen ikke er at vurdere færdigheder i forhold til et givet præstations-/vidensniveau, 

men snarere at vurdere dem i forhold til ens opfattelse. Testen er med andre ord diagnoseorienteret 

snarere end kontrolorienteret. 

Inden for rammerne af projektet har dette værktøj et dobbelt anvendelsesområde: 

a. skal bruges som en indledende test af lærere/undervisere, der tager MOOC 

b. at give endelig feedback nedstrøms MOOC færdiggørelse 

Spørgsmålene vil være de samme i begge tilfælde. Sammenligning af ens svar før og efter træningen 

er ment som et yderligere værktøj til at reflektere over personlig udvikling. 

Teknologisk/digital understøttende kontekst 

 

   titel  

 

d
o

m
æ

n
e 

didaktisk 

D.1. – Udvikle læringserfaringer med en 4.0-tilgang  

D.2. – Implementere læringserfaringer med en 4.0-tilgang  

D.3. – Vurdere læringserfaringer med en 4.0-tilgang  

D.4. – Interagere i læringsmiljøer 4.0-orienteret  

personlig 
P.1. – Hold dig opdateret  

P.2. – Informations- og vidensstyring  

strategisk 
S.1. – Procesforbedring   

S.2. – Innovation  
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Om spørgsmålene 
Testen forventes at være attraktiv for lærere og undervisere, det vil sige at tilskynde dem til at 

udforske MOOC. Med henblik herpå besluttede partnerne at holde det nemt at gå til, ikke for tungt 

og ikke for længe.  Samtidig kunne testen heller ikke være så enkel og kort, at den ikke nytter noget. 

Den består således af alle 24 spørgsmål, tre for hver kompetence, der er vist i figur 2. 

Det tager ca. 15-20 minutter at gennemføre. 

Spørgsmålene har flere svarmuligheder, hvoraf man kun kan vælge ét. Spørgsmålene henvender sig 

normalt til respondenterne i første person og opfordrer en til at bruge personlig erfaring i 

besvarelserne. Ofte beder de enten respondenterne om at udfylde en sætning, hvor de vælger den 

mest hensigtsmæssige konklusion blandt de foreslåede, eller de afgiver en erklæring, hvor de beder 

respondenterne om at udtrykke (omfanget af) deres enighed eller uenighed. Hvert spørgsmål 

tilbyder 4/5 valgfrie svar, og hver mulighed er formuleret til at gøre alle muligheder lige "retfærdige" 

for at undgå faldgruben ved implicit at antyde, at et valg kunne være "det rigtige" eller "det bedste". 

I nogle tilfælde følger indstillingerne et slags hierarki, f.eks. fra minimum til maksimalt personligt 

engagement i en situation eller en kontekst, men der foretages ingen vurdering eller præference 

blandt forskellige muligheder.  

Desuden har mange spørgsmål en tendens til at få respondenterne til at placere sig på et bestemt 

punkt mellem forskellige ender, som: 

- Styres min adfærd af mine beslutninger eller af eksterne faktorer? 

- Foretrækker jeg at arbejde alene eller i teamet? 

- Er jeg mere konservativ eller innovator? 

- Er jeg mere tilbøjelige til at modtage eller dele? 

- Kan jeg klare mig selv, eller har jeg brug for ekstern hjælp eller træning? 

Igen spænder de tilbudte muligheder i flere tilfælde fra "at være i stand til at udføre" til "at kunne 

støtte andre i at udføre" med henblik på at få respondenterne til at reflektere over deres roller og 

holdninger som lærere. 

Om feedback 
I overensstemmelse med strategien for selvevaluering får brugerne ikke en numerisk score eller en 

karakter. Der er ingen bestået eller mislykket. Eller rettere, det er op til respondenterne at beslutte 

på egen hånd, hvis de føler sig tilfredse med deres svar. 

Ikke desto mindre er der en vis feedback. Det er generel feedback på nuværende tidspunkt (se 

kapitel 3. Til fremtidig udvikling), som oftest præsenterer respondenterne med deres egne svar, som 

anerkender dem, og som giver anbefalinger om de dele af MOOC, der kan være til hjælp for 

yderligere læring og forbedring af de forskellige kompetencer. 

Om leveringen 
Testen er og vil altid være tilgængelig gratis for alle. 

På nuværende tidspunkt kan brugerne tage den på engelsk via projektets hjemmeside på 

www.fitfor4-0.eu. Leveringsplatformen i øjeblikket er et simpelt online spørgeskema. Som 

beskrevet i kapitel 3, når platformen for MOOC vil blive frigivet, vil testen blive flyttet, integreret på 

http://www.fitfor4-0.eu/
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den og gjort tilgængelig på alle partnersprog: italiensk, dansk, hollandsk, finsk, tysk, portugisisk, 

svensk. 
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2.2. Liste over spørgsmål 
 

Kompetence D.1 

Udvikling af læringserfaringer med en 4.0-tilgang 

Nielsen. Tekst Mulige svar 

D1.1 Jeg ved, hvad Industri 4.0 er, dens støtteteknologier og dens 

ikke-teknologiske konsekvenser for 

❑ Nej 

❑ Nej, og jeg vil gerne vide mere om dette 

❑ Ja, fra et generelt synspunkt 

❑ Ja, med særlig henvisning til nogle dele af det 

❑ Ja, og jeg ville være i stand til at forklare det til andre  

D1.2 Jeg har en tilgang med flere interessenter til at udvikle mine 

kurser og forberede mine lektioner, med udgangspunkt i de 

studerendes behov og med deltagelse af kolleger, 

arbejdsmarkedsrepræsentanter osv.      

❑ Nej 

❑ Jeg foretrækker at stole på min tidligere erfaring 

❑ Ja, ved udarbejdelsen af det generelle billede 

❑ Ja, regelmæssigt 

D1.3 Når jeg udvikler leveringen af et kursus / en lektion for 

første gang, overvejer jeg: 

❑ Emner først, derefter metoder og værktøjer, tid, indikatorer, 

vurdering 

❑ Metoder og værktøjer først, derefter emner, læringsresultater, 

tid, indikatorer, vurdering 

❑ Læringsresultater først, derefter indikatorer, emner, metoder og 

værktøjer, vurdering 

❑ Læringsresultater først, derefter vurdering, metoder og 

værktøjer, emner, indikatorer  
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Kompetence D.2 

Implementer læringserfaringer med en 4.0-tilgang 

Nielsen. Tekst Mulige svar 

D2.1 Når jeg underviser, er jeg i stand til at henvise til arbejdslivet ❑ Normalt har jeg ikke brug for det  

❑ Jeg burde forberede mig først  

❑ Jeg vil gerne involvere mig mere i arbejdslivet 

❑ Ja, jeg giver eksempler/opgaver, der henviser til virkelige 

arbejdssituationer 

❑ Ja, jeg baserer mine kurser/lektioner på emner/problemer, der 

er opstået af virksomheder 

D2.2 Jeg er i stand til at implementere læringsaktiviteter som 

problembaseret læring, projektarbejde, ’Proof of Concept’, 

’Learning Factory’-koncept, oplevelser fra den virkelige 

verden osv. 

❑ Nej, vores udstyr er ikke opdateret 

❑ Nej, jeg har brug for at blive uddannet til at 

❑ Ja, med lidt ekstern hjælp 

❑ Ja, jeg er uafhængig i at bruge dem 

❑ Ja, og jeg kan hjælpe andre 

D2.3 Jeg gør regelmæssig brug af digitale læringsværktøjer (f.eks. 

videokonferencer, læringsmiljøer, samarbejdsværktøjer, 

fjerninteraktionsværktøjer, feedbackindsamling osv.) 

 

❑ Nej, det er værdiløst til det emne, jeg underviser 

❑ Nej, jeg har brug for at blive trænet til dem 

❑ Ja, med lidt ekstern hjælp 

❑ Ja, jeg er uafhængig i at bruge dem 

❑ Ja, og jeg kan hjælpe andre 
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Kompetence D.3 

Vurder læringserfaringer med en 4.0-tilgang 

Nielsen. Tekst Mulige svar 

D3.1 Hvordan deler du vurderingsmål, proces og metoder og gør 

dem eksplicitte?  

❑ Jeg erklærer dem ikke 

❑ Jeg foretrækker ikke at gøre dem eksplicitte, og de studerende 

konfronterer sig selv med uforudsete udfordringer  

❑ Jeg tildeler point til hvert spørgsmål i tests, jeg giver dem  

❑ Jeg erklærer dem i kursets pensum 

❑ Jeg præsenterer og diskuterer min vurderingsstrategi med 

studerende i starten af kurset 

D3.2 Er der andre, der er involveret i at udføre vurderinger i dine 

kurser, udover dig? 

❑ Ingen andre 

❑ Nogle kolleger 

❑ Repræsentanter for arbejdsmarkedet 

❑ Studerende som jævnaldrende 

D3.3 Måler du nogensinde tilstrækkeligheden af dine 

vurderingsstrategier og -værktøjer i forhold til opnåelsen af 

læringsresultater? 

❑ Jeg mener ikke, at det er nødvendigt 

❑ Jeg har aldrig tænkt på det før 

❑ Ja, en gang om året eller ved gennemgang af programmet 

❑ Ja, regelmæssigt 
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Kompetence D.4 

Interagere i læringsmiljøer 4.0-orienteret 

Nielsen. Tekst Mulige svar 

D4.1 Hvilket af følgende beskriver dig bedst? ❑ Jeg gør en indsats for at definere strategier/løsninger eller for at 

udføre opgaver 

❑ Jeg er ivrig efter at finde ud af en strategi og derefter diskutere det 

med andre 

❑ Det er ikke nemt for mig at finde løsninger, jeg foretrækker at finde 

løsninger i et team  

❑ Jeg er parat til at iværksætte strategier, der er defineret af andre 

D4.2 Når man diskuterer læringsresultater for et 

læringsprogram... 

❑ Jeg mener, at det ledende kriterium bør være den nationale 

læseplan 

❑ Jeg mener, at lærerne bør fastsætte læringsresultaterne og derefter 

tilpasse dem i betragtning af de behov, som 

arbejdsmarkedsrepræsentanterne har givet udtryk for 

❑ Jeg mener, at virksomhederne bør udtrykke deres behov, og lærerne 

bør fastsætte læringsresultaterne i overensstemmelse hermed  

❑ Jeg mener, at læringsresultater bør aftales af alle involverede 

interessenter 

D4.3 Når du arbejder i et miljø med flere interessenter eller i 

et tværfagligt team... 

❑ Jeg har tendens til at lytte en masse 

❑ Jeg lærer meget af andre 

❑ Jeg tror, vi hjælper hinanden med at vokse 

❑ Jeg tror, vi kan nå vores fælles mål hurtigere 
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Kompetence P.1 

Hold sig opdateret 

Nielsen. Tekst Mulige svar 

P1.1 Udarbejder du og følger du en formel plan for løbende at 

udvikle dine færdigheder og holde dig opdateret? 

❑ Nej 

❑ Ja, fra tid til anden 

❑ Ja, regelmæssigt 

❑ Ja, jeg gennemgår årligt planen med min leder på arbejdspladsen 

❑ Jeg plejer at gøre det, men jeg kan ikke altid følge det 

❑ Jeg gør det, følg det og gennemgå det regelmæssigt 

P1.2 Vurderer du selv din forberedelse? ❑ Nej, det er der ingen grund til  

❑ Ikke formelt, det kommer naturligt i mit professionelle liv: elever, 

kolleger, min chef vurderer mig hver dag 

❑ Ja, fra tid til anden tænker jeg på mine resultater og mine fremtidige 

mål  

❑ Ja: Jeg sætter mål og selv vurderer mig selv mod dem regelmæssigt 

P1.3 Føler du dig opdateret med oplysningerne om Industri 

4.0? 

❑ Nej, men jeg ved, hvor jeg kan finde de relevante oplysninger til at 

gøre det  

❑ Nej, men jeg har generel viden  

❑ Ja, jeg ved, hvor man kan se og finde de oplysninger, jeg har brug 

for, og jeg gør det på regelmæssig basis 

❑ Ja, og jeg føler, at jeg kunne støtte andre i at holde sig opdateret 
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Kompetence P.2 

Informations- og vidensstyring 

Nielsen. Tekst Mulige svar 

P2.1 Pålideligheden af information er afgørende for 

læring og på arbejdspladsen. Hvilket af følgende 

gælder bedst for dig? 

❑ Jeg stoler på min sunde fornuft til at beslutte, om en oplysningssikkerhed 

❑ Jeg har valgt en række kilder, som jeg anser for pålidelige: Jeg har tillid til 

oplysninger, der kommer fra dem 

❑ Jeg kontrollerer regelmæssigt relevante oplysninger i forhold til officielle 

kilder 

❑ Jeg faktatjekker jævnligt relevante oplysninger 

P2.2 Lærere tager sig ofte af nyt og iørefaldende 

undervisningsmateriale. Hvilket af følgende gælder 

bedst for dig? 

❑ Det materiale, jeg udvikler, er på en eller anden måde et resultat af min 

know-how og viser mine kompetencer: Jeg foretrækker normalt ikke at 

dele det med andre 

❑ Jeg plejer at føle sig mere tryg ved at holde på det materiale, som jeg 

udvikler, kun til mig selv og mine elever, i det mindste for et stykke tid 

❑ Jeg plejer at være glad for at udvikle åbne ressourcer og stille dem gratis 

til rådighed (f.eks. på læringsplatforme, sociale medier osv.) 

❑ Jeg plejer at være glad for at dele det materiale, jeg udvikler, med kolleger 

med henblik på gensidig forbedring 

P2.3 Industri 4.0 kræver kritisk tænkning. Hvordan 

vurderer du selv om at opmuntre til kritisk 

tænkning af dine elever? 

❑ Jeg tager ikke direkte fat på kritisk tænkning 

❑ Jeg planlægger specifikke sessioner om kritisk tænkning 

❑ Jeg giver opgaver, der kræver kritisk tænkning 

❑ Jeg integrerer jævnligt teknikker og muligheder for kritisk tænkning, når 

jeg planlægger mine kurser 
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Kompetence S.1 

Forbedring af processen 

Nielsen. Tekst Mulige svar 

S1.1 Overvej processtyringsmetoder, der udelukkende 

vedrører 4.0 (f.eks. Agile, XPM, Scrum, lean osv.).  

❑ Jeg kender dem ikke  

❑ Jeg kender dem, men ikke anvende dem 

❑ Jeg kan anvende dem med hjælp 

❑ Jeg kender og anvender dem 

❑ Jeg kender og anvender dem, og jeg kunne støtte andre 

S1.2 Procesforbedring kræver regelmæssig gennemgang. 

Overvej relevansen af anmeldelser i dit arbejde. 

❑ Jeg gennemgår mit arbejde, når min organisation kræver det 

❑ Jeg gennemgår mit arbejde, når uventede hændelser kræver det 

❑ Jeg gennemgår regelmæssigt mit arbejde 

❑ Jeg gennemgår regelmæssigt mit arbejde plus når det er nødvendigt 

af tvingende årsager 

S1.3 Anmeldelser bør føre til forbedringer.  Overvej 

relevansen af at kommunikere resultaterne af 

anmeldelser. 

❑ Jeg rapporterer normalt ikke og deler resultaterne af anmeldelser 

❑ Jeg rapporterer og deler resultater af anmeldelser fra tid til anden 

❑ Jeg rapporterer regelmæssigt og deler resultaterne af anmeldelser 
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Kompetence S.2 

Innovative 

Nielsen. Tekst Mulige svar 

S2.1 Jeg plejer at tage mig tid til at udforske innovative idéer 

og tendenser, med henblik på mere kreativ undervisning 

og læring.  

❑ Jeg er uenig 

❑ Jeg er mere uenig, end jeg er enig 

❑ Jeg er mere enig, end jeg er uenig 

❑ Jeg er enig 

S2.2 Jeg foreslår og tester nye tilgange, metoder og værktøjer 

i mit arbejde, når jeg ser en chance for at innovere. 

❑ Jeg er uenig 

❑ Jeg er mere uenig, end jeg er enig 

❑ Jeg er mere enig, end jeg er uenig 

❑ Jeg er enig 

S2.3 Jeg opfordrer altid til åben tænkning blandt eleverne ved 

hjælp af proaktive teknikker og tilgange. 

❑ Jeg er uenig 

❑ Jeg er mere uenig, end jeg er enig 

❑ Jeg er mere enig, end jeg er uenig 

❑ Jeg er enig 
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3. Næste trin 
Som beskrevet i kapitel 1 vil projektpartnerne nu oversætte værktøjet til nationale sprog. Når ’træn-
træneren’-MOOC’en er på et brugbart udviklingsstadium, vil hver partner vælge en stikprøve på 2/3 
undervisere, der vil tage den indledende selvevalueringstest og efterfølgende forbedre deres 

forståelse af specifikke emner takket være MOOC. Endelig vil den samme gruppe tage testen en anden 
gang efter at have deltaget i MOOC. 

Partnere vil overvåge denne proces, og en særlig gruppe på et socialt netværk (eller på 
læringsplatformen) vil lade deltagerne udveksle information, kommentarer og erfaringer. 

Partnere diskuterer også muligheden for at berige dette værktøj med en yderligere række 
spørgsmål, et slags 2. niveau (øverste niveau). Selv om det ikke er forudset i det oprindelige billede, 
kunne en mulighed være at udvikle - for eksempel - sæt af 8/10 spørgsmål pr. kompetence, mere 
specifikke, mere dybtgående, for at give lærere og undervisere mulighed for at vurdere deres 
forberedelse endnu bedre. 
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