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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.
Den här rapporten redogör för den andra produkten i projektet och presenterar ett antal
frågor för självskattning av utbildares beredskap för Industri 4.0. I definitionen av specifika
kompetenser för lärare och utbildare (se ”Kompetenser som behövs i den fjärde industriella
revolutionen” som finns tillgänglig på projektets websida www.fitfor4-0.eu) listades 24
generella frågor som täcker didaktiska, strategiska och personliga kompetenser hos
utbildarna.
Självskattningstestet finns kostnadsfritt tillgängligt på projektets websida. Eftersom det rör
sig om ett självskattningsverktyg, så är dess uppgift att stödja lärare och utbildare och ge
dem tillfälle att reflektera över sina egna färdigheter och attityder till undervisning samt ge
dem möjlighet att utvecklas. Att genomföra testet ger därför inga poäng. Det finns alltså
inga rätta eller felaktiga svar, utan bara svarsalternativ som speglar de egna
undervisningsmetoderna och preferenserna och en möjlighet att om så önskas förändra
dessa.
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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.
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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 för lärande, som kan överföras till andra branscher och andra
europeiska länder.

Figur 1 nedan illustrerar projektets koncept och modell.

Figur 1 – The Fit for 4.0 model
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2.

Självskattningsverktyget

2.1. Metodik
Mål och avgränsning
För många tekniklärare handlar Industri 4.0 bara om teknologi. Andra lärare har ofta en
ganska allmän förståelse av fenomenet. Trots detta är Industri 4.0 ett tvärvetenskapligt
fenomen som innefattar olika ämnen, både i grundläggande yrkesutbildningar, i
eftergymnasiala teknikutbildningar och i doktorandutbildningar. Att implementera 4.0
kräver heller inte enbart att en behärskar tekniska ämnen. Dataanalys och datarapportering
kräver tex. både kunskap om matematik och kommunikativa färdigheter. Och att vara
utbildare inom Industri 4.0 förutsätter färdigheter som:
- Att använda verktyg för online-kommunikation under de olika faserna av
utbildningsprogrammet, tex. tekniker för utbildningsdesign.
- Att tillämpa induktiva, snarar än deduktiva, pedagogiska metoder
- Att strukturera utbildningen så att en del av ansvaret för genomförandet faller på
företagen
- Att bedöma de studerandes måluppfyllelse inte bara i skolmiljö
- Och så vidare…
Det här självskattningsverktyget är tänkt att möjliggöra för tekniklärare att bedöma sina
egna kompetenser inom Industri 4.0, dvs. att mäta sin beredskap och kompetens för att vara
aktiva i ett sammanhang där vi lär oss om Industri 4.0. Det är ett onlinebaserat
självskattningsverktyg som ger tekniklärare tillfälle att reflektera över:
- Bargrundskunskaper
- Kunskap om teknologiska aspekter
- Förståelse för hur Industri 4.0 påverkar organisationer och arbetsplatser
- Kännedom och färdighet att använda verktyg för att designa, genomföra och bedöma
utbildningar om Industri 4.0
- Förändringsbenägenhet
- Förmåga att samverka med olika aktörer
Verktyget består av nio icke-tekniska kompetenser som listas i figur 2 på nästa sida.
Lärare och utbildare är verksamma i en teknologisk och digital kontext, med ett didaktiskt
syfte där de får ta del av livslångt lärande och personlig utveckling med möjligheten till
strategiskt förbättringsarbete. Därför har vi knutit deras kompetenser till ett av dessa tre
områden. Områdena är oberoende av kunskapsnivå, eller täcker flera olika nivåer, eftersom
de beskriver kunskapsområden, snarare än mäter graden av kompetens inom området.
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Områdena kan också överlappa varandra och kräver anpassning till olika sammanhang och
då en kompetens hör hemma inom flera områden har vi placerat den där vi anser att den
passar bäst. För varje kompetens ställer självskattningstestet flera frågor, i enlighet med den
metodik som beskriv i nästa kapitel.
Målet med självskattningstestet är inte att bedöma eller betygsätta utbildarna. Det utgör
snarare en möjlighet för dem att omdefiniera sin egen attityd och sitt dagliga beteende i
undervisningssituationen, då de tvingas fundera över utmaningarna och möjligheterna med
Industri 4.0 ,tex. långtgående grupparbete, att samverka i en miljö med många aktörer, att
samarbeta både i personliga möten och på distans, att använda digitala verktyg för
kommunikation/undervisning/lärande, att hänga med i snabba förändringar,
kunskapsöverföring och vikten av att dela med sig av kunskap, att lära sig av kollegors
strategier och tillvägagångssätt etc.
Teknologisk/digital kontext
Namn

D.1. Designa lärsituationer med ett 4.0-perspektiv

Område

Didaktiska

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
Strategiska

P.1. Hålla sig uppdaterad
P.2. Informations och kunskapshantering
S.1. Processförbättring
S.2. Innovation

Figur 2 – Åtta kompetenser

Alltså är självskattning ett nyckelbegrepp här. Utbildaren gör inte ett prov, hen blickar inåt
och speglar sig själv i sitt yrkesutövande och får en chans att stanna upp och reflektera. Det
finns inga rätta eller felaktiga svar, bara en möjlighet att granska sitt eget agerande och ställa
frågan om det går att utveckla, för de studerandes skull. En skulle kunna säga att syftet med
testet inte är att bedöma färdigheter mot en given nivå, utan att bedöma dem mot den egna
uppfattningen av hur vi lära in och hur vi lär ut. Med andra ord; testet är designat som en
diagnos, snarar än ett betygsunderlag.
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I den övergripande projektplanen har självskattningstestet två syften:
a. Att användas som inledande test för utbildare som ska genomföra den öppna
onlineutbildningen
b. Att längre fram utgöra underlag för eventuella justeringar av onlineutbildningen
Frågorna är de samma oavsett syftet. Att jämföra de egna svaren i testet före och efter att
en har genomfört onlineutbildningen är ytterligare en möjlighet till personlig utveckling med
hjälp av självskattningstestet.
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Om frågorna
Självskattningstestet är skapat i syfte att uppmuntra lärare och utbildare att genomföra den
öppna onlineutbildningen. Därför valde projektet att skapa ett ganska informellt test, med
en lättsam nivå och inte alltför komplicerade frågor som inte tar för lång tid att genomföra.
Men för att ge utslag, fick testet inte heller vara för enkelt eller kort. Det består därför av 24
frågor, tre för varje område som visades i figur 2. Det tar ca 15 – 20 minuter att genomföra
testet.
Självskattningstestet består av flervalsfrågor med ett (1) valbart svar. Frågorna är mestadels
ställda i första person singular i syfte att uppmuntra till personliga svar. Ofta uppmanar
frågorna den som svarar att fullfölja en mening genom att välja det alternativ som stämmer
bäst med den egna uppfattningen. Andra frågor utgörs av ett påstående som den som svara
ska ta ställning till genom att ge uttryck för i vilken grad hen håller med. Alla frågor innehåller
fyra eller fem svarsalternativ och alla svar är formulerade på ett sätt som inte indikerar att
ett svar är ”mer rätt” än ett annat. I vissa fall finns en inneboende hierarki i svarsalternativen,
tex. minimum eller maximum, men inte heller här är det ena eller andra alternativet mer
korrekt. Dessutom ger flera frågor den som svarar en möjlighet att ta ställning genom att
välja mellan två motsatspar, tex:
-

Styrs mitt agerande av mina beslut eller av yttre omständigheter?
Föredrar jag att arbeta själv eller i grupp?
Är jag mer traditionell eller mer innovativ i min undervisning?
Är jag mer benägen att ta emot än at dela med mig av information?
Klarar jag mig på egen hand eller behöver jag extern hjälp och utbildning?

Även här spänner svarsalternativen mellan ”kan utföra” till ”kan stödja andra i deras
utveckling” i syfte att låta den som svarar reflektera över sin egen roll som utbildare.

Om testresultatet
Eftersom detta är ett självskattningstest, får den som tar det inte ett testresultat i form av
tex. en summa eller ett betyg. En kan heller inte bli godkänd eller bli underkänd på testet.
Eller rättare sagt, det är upp till den som genomför testet att själv avgöra om hen är nöjd
med sina svar och sitt resultat. Testresultatet är generellt (se kapitel 3) och består till största
del av en sammanfattning av svaren samt av en rekommendation gällande vilka delar av
onlineutbildningen som kan vara relevanta för den som tagit testet.

Om tillgänglighet
Självskattningstestet är kostnadsfritt och tillgängligt för alla. I dagsläget kan den som önskar
genomföra testet göra det på engelska på projektets websida www.fitfor4-0.eu. Plattformen
där testet görs tillgängligt är idag en enkel online-enkät. Som beskrivs i kapitel 3 kommer
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självskattningstestet längre fram under projektperioden att integreras i den öppna
onlineutbildningens plattform. Då kommer testet också att var tillgängligt på alla
medverkande partners nationella språk; italienska, danska, holländska, finska, tyska,
portugisiska och svenska.
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2.2. Frågorna
Kompetens D.1: Designa lärsituationer med ett 4.0-perspektiv
n.

Text

D1.1

Jag känner till Industri 4.0, dess teknologi och dess
påverkan på icke-tekniska aspekter av arbetslivet.

D1.2

Jag planerar mina kurser med utgångspunkt i de
studerandes perspektiv och i samverkan med kollegor
och representanter från arbetslivet etc.

D1.3

När jag planerar hur jag ska genomföra en kurs för
första gången tar jag hänsyn till:
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Possible answers

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Nej
Nej, men jag skulle vilja veta mer om detta
Ja, på en generell nivå
Ja, men bara visa områden
Ja, och jag skulle kunna utbilda andra om detta
Nej
Jag föredrar att förlita mig på tidigare erfarenheter
Ja, på ett övergripande plan
Ja, regelbundet
Först innehåll, sen metodik, verktyg och bedömning
Metodik och verktyg först, sen innehåll, lärandemål,
tidsplan och bedömning
❑ Lärandemål först, sen innehåll, metodik, verktyg och
bedömning
❑ Lärandemål först, sen bedömning, metodik, verktyg och
innehåll

Kompetens D.2: Genomföra lärprocesser med ett 4.0-förhålllningssätt
n.

Text

Possible answers

D2.1

När jag undervisar hämtar jag exempel från arbetslivet.

❑
❑
❑
❑

Det behöver jag oftast inte göra
Ja, men jag måste förbereda mig först
Jag skulle vilja ha mer koppling till arbetslivet
Ja, jag hämtar exempel och uppgifter från verkliga situationer i
arbetslivet
❑ Ja, jag baserar min undervisning på verkliga frågeställningar och
utmaningar som jag fångat upp i dialog med branschen.

D2.2

Jag använder mig av metodik som problembaserat lärande,
projektarbete, proof-of-concept, verkliga skarpa case från
arbetslivet etc.

❑
❑
❑
❑
❑

Nej, vår utrusning är för gammal
Nej, jag måste träna mer för att kunna göra det
Ja, med lite hjälp
Ja, jag kan använda metodik och teknik på ett självständigt sätt
Ja, och jag kan utbilda andra i att göra detta

D2.3

Jag använder regelbundet digital utrustning i min
undervisning
tex.
videokonferenser/Teamsmöten,
lärplattformar, verkyg för samarbete online och för att samla
in feedback etc.

❑
❑
❑
❑
❑

Nej, det är inte användbart i mina ämnen
Nej, jag behöver hjälp att lära mig att använda detta
Ja, med lite hjälp
Ja, jag kan använda metodik och teknik på ett självständigt sätt
Ja, och jag kan utbilda andra i att göra detta
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Kompetens D.3: Bedöma lärprocesser med ett 4.0-förhållningssätt
n.

Text

Possible answers

D3.1

Hur kommunicerar du kursmål, bedömningskriterier
och betygsunderlag samt metoder för bedömning?

❑ Jag kommunicerar inte detta till mina studerande
❑ Jag föredrar att inte kommunicerar detta i syfte att bespara
de studerande oro för bedömningsmomentet
❑ Jag poängsätter alla frågor i ett test
❑ Jag kommunicerar detta skriftligen i kursbeskrivningen
❑ Jag kommunicerar detta muntligen och diskuterar
bedömning med de studerande i inledningen av kursen

D3.2

Är någon mer än du involverad i bedömningsarbetet?

D3.3

Analyserar du ditt val av betygsunderlag och metoder
för bedömning i relation till kursens lärandemål?

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
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Nej
Kollegor
Företrädare för branschen
Studerande som ger kamratrespons
Nej, det är inte nödvändigt
Det har jag faktiskt inte tänkt på
Ja, en gång om året då vi granskar och reviderar
utbildningen/kursen
❑ Ja, regelbundet

Kompetens D.4: Samverka i lärmiljöer för 4.0
n.

Text

Possible answers

D4.1

Vilket påstående beskriver dig bäst?

❑ Jag är aktiv i att utveckla strategier, utveckla lösningar och utföra
uppgifter
❑ Jag är snabb med att själv tänka ut en strateg, för att sen diskutera
den med andra
❑ Jag kommer inte själv med lösningar, utan gillar att utveckla dem
ihop med kollegor i gruppen
❑ Jag är redo att implementera strategier som andra har utvecklat

D4.2

När jag diskuterar lärandemål för en utbildning…

❑ Tycker jag att en ska utgå från nationella läroplaner/kursplaner
❑ Tycker jag att utbildare själva borde besluta om lärandemål som
sedan anpassas efter branschens behov
❑ Tycker jag att företagen borde beskriva sina kompetensbehov I syfte
att utbildare sedan kan ta fram lärandemål baserat på detta
❑ Tycker jag att lärandemål borde utvecklas i samverkan mellan alla
intressenter, dvs. utbildare, bransch, studerande och myndigheter

D4.3

När jag ingår i en arbetsgrupp med medlemmar med
olika kompetens, bakgrund och erfarenhet…

❑
❑
❑
❑

Lyssnar jag mycket
Lär jag mig av andra
Kan vi hjälpa varandra att utvecklas
Kan vi nå våra gemensamma mål mycket snabbare
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Kompetens P.1: Hålla sig uppdaterad
n.

P1.1

Text

Planerar du och sätter upp mål i syfte att ständigt
utvecklas och hålla dig själv uppdaterad
yrkesmässigt?

Possible answers

❑
❑
❑
❑
❑
❑

P1.2

Utvärderar du dina egna prestationer på jobbet?

❑
❑
❑
❑

P1.3

Är du uppdaterad gällande information om Industri
4.0?
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Nej
Ja, ibland
Ja, regelbundet
Ja, en gång om året går jag igenom min utvecklingsplan
tillsammans med min chef
Jag gör en plan, men jag följer den inte alltid
Jag gör en plan som jag följer och gör regelbundna
uppdateringar av
Nej, det behövs inte
Inte formellt, det sker naturligt varje dag genom återkoppling
från mina studerande, kollegor och min chef
Ja, ibland tanker jag på mina prestationer och mina
framtidsmål
Ja, jag sätter upp mål och utvärderar mina prestationer och min
måluppfyllelse

❑ Nej, men jag vet var jag kan hitta relevant information
❑ Nej, men jag har viss generell kunskap
❑ Ja, jag vet var jag ska söka information och jag gör det
regelbundet
❑ Ja, och jag kan utbilda och stödja andra i informationssökning
gällande Industri 4.0

Kompetens P.2: Informations och kunskapshantering
n.

Text

Possible answers

P2.1

Tillförlitlig information är avgörande för allt lärande.
Vilket påstående stämmer bäst på dig?

❑ Jag litar på mitt sunda förnuft när det gäller att avgöra vad som är
tillförlitlig information
❑ Jag har några källor som jag litar på och litar på den information jag
hittar där
❑ Jag kontrollerar regelbundet relevant information mot officiella källor
❑ Jag genomför regelbunden källkritik av relevant information

P2.2

Utbildare letar ofta efter nytt och intresseväckande
utbildningsmaterial. Vilket påstående stämmer bäst på
dig?

P2.3

Industri 4.0 förutsätter kritiskt tänkande. Hur uppmuntrar
du till kritiskt tänkande hos dina studerande?

❑ Utbildningsmaterial som jag utvecklar är på resultatet av min
kunskap och mina erfarenheter och därför delar jag ogärna med mig
av det till andra
❑ Det känns bäst att bara jag och mina studerande använder mitt
material, åtminstone till att börja med
❑ Jag delar gärna med mig av mitt material och bidrar till öppna
lärresurser på nätet, tex. lärplattformar, sociala media etc.
❑ Jag delar gärna med mig av mitt material till kollegor, för då kan
både materialet och jag utvecklas och blir bättre
❑ Jag tar inte upp den frågan om kritiskt tänkande
❑ Jag planerar särskilda lektioner då vi går genom detta
❑ Jag ger uppgifter som kräver kritiskt tänkande
❑ När jag planerar mina kurser lägger jag regelbundet in uppgifter där
de studerande får använda olika tekniker för kritiskt tänkande
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Kompetens S.1: Processförbättring
n.

Text

Possible answers

S1.1

Tänk på metodik för processförbättring som är
relevant för Industri 4.0, tex. PDCA, Agile, XPM,
Scrum, Lean, etc.

❑
❑
❑
❑
❑

S1.2

Processförbättring kräver regelbunden utvärdering
och revision. Fundera över hur relevant detta är i ditt
arbete.

S1.3

Utvärdering bör leda till förbättring. Fundera över
hur du ställer dig till att dela resultatet av din
utvärdering med andra.

❑ Jag utvärderar mitt arbete när min organisation ställer krav på
det
❑ Jag utvärderar mitt arbete när något särskilt inträffar
❑ Jag utvärderar mitt arbete regelbundet
❑ Jag utvärderar mitt arbete regelbundet samt när något särskilt
inträffar
❑ Jag brukar inte dela resultatet av min utvärdering med andra
❑ Jag delar med mig av resultatet av min utvärdering ibland
❑ Jag delar regelbundet med mig av resultatet av min
utvärdering
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Jag känner inte till metodiken
Jag känner till dem, men kan inte använda dem
Jag kan använda dem om jag får hjälp
Jag känner till dem och använder dem
Jag känner till dem, använder dem och kan utbilda andra i at
använda dem

Kompetens S.2: Innovation
n.

Text

S2.1

Jag burkar ta mig tid att utforska nya idéer och
trender i syftet att bedriva en mer kreativ utbildning

S2.2

När jag ser möjligheter till innovation kommer jag
med nya idéer och prövar nya tillvägagångssätt,
metoder och verktyg.

S2.3

Genom att använda proaktiva tekniker och
tillvägagångssätt uppmuntrar mina studerande till
ett öppet sinne och fritt tänkande

Possible answers

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Jag håller med
Jag håller med mindre än jag inte håller med
Jag håller med mer än jag inte håller
Jag håller inte med
Jag håller med
Jag håller med mindre än jag inte håller med
Jag håller med mer än jag inte håller
Jag håller inte med

❑ Jag håller med
❑ Jag håller med mindre än jag inte håller med
❑ Jag håller med mer än jag inte håller
Jag håller inte med
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3.

Nästa steg

Som beskrivs i kapitel 1 kommer projektet att översätta självskattningstestet till samtliga
nationella språk i projektet. När den öppna onlineutbildningen är under utveckling kommer
varje partner att utse en mindre pilotgrupp bestående av 2 – 3 utbildare som genomför
självskattningstestet följt av onlineutbildningen. Efter genomförd onlineutbildning kommer
utbildarna genomföra självskattningstestet en gång till för att se vilken påverkan
onlineutbildningen har haft på testresultatet.
Projektet kommer att studera den här processen och skapa en nätverksgrupp online där
samtliga deltagare från alla partners i pilotgruppen kan utbyta tankar och erfarenheter.
Projektet diskuterar också möjligheten att utöka självskattningstestet genom att addera
ytterligare frågor i en andra nivå av frågeställningar. Detta ingick inte i den ursprungliga
projektplanen, men en möjlighet skulle alltså vara att addera ytterligare 8 – 10 fördjupande
frågor per kompetens, i syfte att ge tillfälle för utbildare att bedöma sin beredskap för
Industri 4.0 på en mer detaljerad nivå.
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Projektpartners
I.F.O.A. – Istituto formazione Operatori Aziendali (Italien)
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (Belgien)
Berufsforderungsinstitut Oberösterreich (Österrike)
EDUGEP (Portugal)
EfVET – European forum of technical and Vocational
Education and Training (Belgien)
Göteborgs Tekniska College AB (Sverige)
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (Finland)
North West Regional College (Storbritannien – Nordirland)
Politecnico di Milano – METID (Italien)
Zealand Business College (Danmark)
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