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Förord 
"Fit for 4.0: training trainers and teachers for the 4.0 paradigm" är ett projekt som 

samfinansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för Erasmus+-programmet. Dess 

mål är att stödja lärare och utbildare i övergången till det nya lärandeparadigmet som krävs 

av den digitala transformationen och den fjärde industriella revolutionen. 

Industri 4.0, digital revolution, smarta fabriker, global sammankoppling – dessa är 

nyckelorden som beskriver den nuvarande utvecklingen i arbetsvärlden. Yrkesutbildning kan 

bli "första valet" för att leva denna omvandling, men för närvarande kan bara ett fåtal 

utbildningscentra i Europa utnyttja nödvändig utrustning och, ännu viktigare, lärare och 

utbildare är inte medvetna om dimensionen av sådana förändringar, eller kan utnyttja de 

nödvändiga verktygen (konceptuella och metodologiska först, snarare än tekniska). Vissa av 

dem tenderar att fokusera på undervisning snarare än på lärande; vissa är inte helt medvetna 

om befintliga onlineverktyg för lärande, undervisning, bedömning; vissa interagerar inte med 

varandra så mycket som de kunde, och tror att de har kunskap att "försvara"; vissa behöver 

en tydligare bild av 4.0-paradigmets natur, implikationer och verkliga innebörd, som inte bara 

är ”Industri” 4.0 och teknik, utan också involverar hela samhället. 

För att göra yrkesutbildning hållbar är det relevant att uppdatera sina tider och verktyg, vilket 

gynnar samarbete mellan lärare/utbildare, elever, utbildningsleverantörer, företag, sociala 

delar, lokala myndigheter. 

Fit for 4.0 har för avsikt att anta denna utmaning genom att beskriva en uppsättning 

kompetenser som är användbara för yrkesutbildningslärare, och genom att utveckla och testa 

en uppsättning utbildningsmoduler som passar för "4.0", i strikt samarbete med företag. 

Fit for 4.0 utförs av ett starkt konsortium av 10 partners i 8 EU-medlemsstater: Italien, 

Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Portugal, Sverige, Storbritannien, som representerar en 

kompetent och skicklig blandning av utmärkta europeiska yrkesutbildningsspelare, i anda att 

tillhandahålla ett verkligt "strategiskt partnerskap". 

Detta dokument beskriver det tredje projektets resultat, som presenterar en uppsättning av 7 

utbildningsenheter, baserade på de distinkta kompetenser som identifierats för "4.0-färdiga" 

lärare och utbildare (se "Set med kompetenser som riktar sig till train-the-trainer-

programmet", tillgänglig på projektwebbplatsen på www.fitfor4-0.eu ). Som titeln på detta 

dokument säger, är kompetenserna som utgör inlärningsresultatet av denna väg inte tekniska, 

utan täcker snarare de didaktiska, strategiska och personliga domänerna, i syfte att ge lärare 

och utbildare bättre medvetenhet, användbara verktyg och starkare förmåga att designa , 

leverera och utvärdera de inlärningsmöjligheter de erbjuder eleverna. 

Detta dokument är också fritt tillgängligt online på projektets webbplats. 

 
  

http://www.fitfor4-0.eu/
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1. Projektet Fit for 4.0 
 

Logisk grund 
Projektet följer en utvecklingsväg i tre steg. 

Steg 1 , baserat på befintliga studier och direkta erfarenheter från lärare i partnerländerna om 

förändringar som Industry 4.0 åstadkommit, syftar till att: 

 beskriva och lyfta fram kompetenser som är nödvändiga för utbildare, med särskild 

hänvisning till mekaniker/mekatronik/bilsektorn, med tanke på IKT-färdigheter som 

motorn för "4.0-världen". Fokus ligger mest på tvär/mjuka färdigheter, utöver de 

professionella som lärare redan besitter eller lättare kan utveckla. 

 Leverera ett onlineverktyg som gör det möjligt för utbildare att själv bedöma sin 

beredskap att hantera och bädda in 4.0-ämnen i sitt dagliga arbete. 

Steg 2 designar och testar ett träna-utbildarna-program, strukturerat i utbildningsenheter 

baserat på läranderesultat, med en genomgripande och "intelligent" användning av IT-

verktyg. Programmet kommer att utvecklas i samarbete med lokala industripartner, särskilt 

när det gäller lärandemål, och kommer till exempel att omfatta: 

 4.0-paradigmet: scenariot som ligger till grund för värdeskapandekedjan för varor och 

tjänster, i en globalt sammankopplad miljö; 

 viktiga möjliggörande teknologier för 4.0: chanser, konsekvenser, didaktik; 

 hur man designar "4.0 lärandeupplevelser": planering, instruktionsdesign; 

 4.0 som ett tvärvetenskapligt ämne: hur man integrerar 4.0 i alla ämnen, hur man får 

utbildare att samarbeta; 

 samdesign med företag: hur man förbättrar samarbetet mellan lärare, utbildare, 

företag; 

 gemensam bedömning av lärande av utbildare och företag, inklusive bedömning av 

informellt och icke-formellt lärande; 

 hur man håller sig uppdaterad med utvecklingen av 4.0. 

Alla ämnen kommer att förmedlas till en Massive Online Open Course (MOOC), inklusive 

övningar, videoklipp, frågesporter och forskningsmaterial. 

Steg 3 syftar till att säkerställa integrering och effekt av resultat i partnerområdena. Utbildare 

i urvalsgruppen kommer att utnyttja resultaten i sina dagliga aktiviteter genom att 

granska/ställa in delar av/fullständiga program baserat på lärdomar. Utbildare och 

praktikanter i partnerområden kommer att delta i en vänskaplig tävling och tävla om att 

leverera bästa praxis. Effektiviteten kommer att bedömas tillsammans med associerade 

partners och resultaten samlas in i riktlinjer, inklusive historier som beskriver fall som dyker 

upp från tävlingen. 
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Mål 

Projektets mål är: 

- beskriver ett "minimum" av färdigheter, nämligen didaktiska och transversella, som 

behövs av lärare/utbildare, särskilt de som är involverade i högre yrkesutbildning 

(HVET), med avseende på 4.0-övergången; 

- utveckla ett verktyg för självbedömning av kompetens som gör det möjligt för 

yrkesutbildningslärare/-utbildare att mäta sin beredskap för 4.0-världen och digital 

transformation; 

- utveckla och testa, i starkt samarbete med företag, ett resurspaket för utbildare, ett 

utbildningsprogram levererat som en MOOC (Massive Online Open Course), komplett 

med exempel på utbildningsmaterial, metoder för inlärningsbedömning, innovativa 

verktyg för utbildning och lärande; 

- utnyttja denna MOOC för att utbilda en exempelgrupp av utbildare, som kommer att 

pilotera deras lärande genom att tillsammans med företag utforma 

utbildningsmoduler/program i detta nya 4.0-koncept; 

- göra sådana produkter tillgängliga för alla, även utanför partnerskapet, genom en 

kunskapsbas av Open Educational Resources (OER) fritt tillgänglig via samma 

onlineplattform som används av provgruppen; 

- identifiera en uppsättning policyrekommendationer/förslag till lokala, nationella och 

europeiska beslutsfattare för framtida uppdatering av lärares och utbildares 

kompetens. 

För att säkerställa konkretion fokuserar projektet på mekanik-, mekatronik- och 

fordonssektorerna, där avancerad digital kompetens är nödvändig, den digitala revolutionen 

redan har startat och meningsfull företagserfarenhet är på plats. 

Train-the-trainer-programmet syftar främst till att förbättra färdigheter för undervisning, 

med hjälp av innovativa metoder och verktyg, inbädda 4.0-paradigmet i det dagliga arbetet. 

Det är därför det handlar om ämnen som att förstå betydelsen och inverkan av 4.0-paradigmet 

på studier och arbete, eller hur man utvecklar och driver tvärvetenskapliga 4.0-

lärandeupplevelser tillsammans med kollegor och företag, hur man använder 

utbildningsmetoder som speglar operativa processer på arbetsplatsen, hur man bedömer 

kompetenser i den digitala eran, och så vidare. 

Detta train-the-trainer-program är praktiskt och samtidigt "inneboende digitalt", byggt upp 

med samma instrument som det erbjuder, det vill säga av transnationella team sammansatta 

av utbildare och företagsexperter som använder sig av online-kooperativa plattformar. 

Utbildare som tar programmet kommer att lära sig genom att besöka företag, genom att 

diskutera med kamrater (även på distans), genom att utnyttja designtänkande och 

instruktionsdesigntekniker, genom att utbyta åsikter med experter och proffs och genom att 

spela "på allvar". 
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De viktigaste förväntade resultaten är: 

- mer skickliga yrkesutbildningslärare och utbildare; 

- förbättrad kvalitet på lärandet, därav bättre anställbarhet för studenter och 

yrkesutbildningens attraktivitet; 

- ökat och stabilt samarbete mellan utbildningsanordnare, lärare/utbildare och företag; 

- tillgång till hållbara verktyg som kan överföras till andra ekonomiska sektorer och 

andra europeiska länder. 

Figur 1 syntetiserar projektkonceptet och modellen. 

 

 

Figur 1 – Fit for 4.0-modellen 



 

Utbildningsvägen – 7 

2. Utbildningsvägen _ 

2.1. Utvecklingsprocessen 
Målet med de genomförda aktiviteterna var att definiera och beskriva utbildningsenheterna 

(TU) för utbildningsvägen för lärare och utbildare, som skulle implementeras i en MOOC i de 

efterföljande stadierna av projektet. I detta skede var innehållet och utbildningsmaterialet 

inte ett problem. Snarare låg fokus på läranderesultat. 

Partners utgick från uppsättningen av 8 icke-tekniska kompetenser som identifierats och 

beskrivits i termer av kunskap, färdigheter och attityder (KSA) i de tidigare faserna av 

projektet. De är listade i figur 2. I själva verket samverkar och arbetar lärare och utbildare i ett 

underbyggande tekniskt/digitalt sammanhang, med ett didaktiskt syfte, genom att uppleva 

livslångt lärande och egen personlig utveckling, med en övergripande sikte på strategiska 

ständiga förbättringar: det är därför , tilldelade vi deras kompetens till en av dessa tre 

domäner. Domäner är nivåoberoende (eller nivåöverskridande), eftersom de definierar 

expertområden, snarare än att mäta i vilken utsträckning en kompetens bemästras. Gränser 

för domäner överlappar varandra och kräver anpassning i olika sammanhang: om en 

kompetens kan referera till fler av dem, tilldelade vi den till den som passar bäst. 

 

Figur 2 – De åtta undersökta kompetenserna 

 

I syfte att utforma en inlärningsväg för lärare och utbildare började partnerna med att 

"översätta" den övergripande uppsättningen av KSA som omfattas av de 8 kompetenserna i 

figur 2. till lärandemål: som inkluderade gruppering, omformulering, syntetisering. 

Läranderesultaten ”klustrades”, baserade på logisk närhet och förväntad 

inlärningseffektivitet och effektivitet. Luckor och överlappning mellan lärandemål 

kontrollerades för att definiera den slutliga kärnan i ett antal utbildningsenheter. Varje enhet 

fick sedan en titel och ett sekvensnummer. Den "första" TU:n i sekvensen numrerades "0", 

Teknologisk/digital underbyggande kontext 

 

   titel  

 

d
om

än
 

Didaktisk 

D.1. – Designa inlärningsupplevelser med en 4.0-strategi  

D.2. – Implementera lärandeupplevelser med en 4.0-strategi  

D.3. – Bedöm lärandeupplevelser med en 4.0-metod  

D.4. – Interagera i lärmiljöer 4.0-orienterade  

Personlig 
P.1. – Hålla sig uppdaterad  

P.2. – Informations- och kunskapshantering  

Strategisk 
S.1. - Processförbättringar  

S.2. – Innoverande  
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eftersom det står som en introduktion till alla andra enheter. Mer, det föreslagna 

sekvensnumret följer en logisk ordning i inlärningsprocessen, men bör bara betraktas som en 

referens, eftersom det inte finns något krav på att ta enheterna i rad, vilket förklaras 

ytterligare i avsnitt 2.2. 

Tabell 1 visar uppsättningen av träningsenheter. 

 

n. titel 

TU0 Introduktion & utveckla din egen kompetens 

TU1 Mitt område i förhållande till 4.0 

TU2 Designa inlärningsmiljöer och lärandeupplevelser med ett 4.0-förhållningssätt 

TU3 Implementera lärandeupplevelser med en 4.0-strategi 

TU4 Bedöma lärandeupplevelser med en 4.0-strategi 

TU5 Innoverande: idéer för undervisning och lärande 

TU6 Utbildning för praktik och interaktion med intressenter 

Tabell 1: uppsättningen träningsenheter 

 

Mer, tabell 2 samlar figur 2 och tabell 1, som visar hur TU:er täcker den initiala uppsättningen 

av kompetenser. 

 

TU 
Kompetenser som omfattas 

D.1 D.2 D.3 D.4 P.1 P.2 S.1 S.2 

TU0 – Introduktion & utveckla din egen kompetens         

TU1 - Mitt område i förhållande till 4.0         

TU2 - Designa lärmiljöer...         

TU3 - Implementera lärande erfarenheter ...         

TU4 - Bedöma lärandeupplevelser ...         

TU5 - Innoverande: idéer för undervisning och lärande         

TU6 - Utbildning för praktik och interaktion...         

Tabell 2: kompetenser som omfattas av utbildningsenheter 

 

Det är ganska uppenbart att varje TU omfattar mer än en kompetens, och att varje kompetens 
omfattas av fler TU:er. Denna redundans är naturlig, eftersom vissa TU:er täcker en del av 
KSA för en given kompetens, och andra TU:er kan täcka andra delar av KSA kopplade till 
samma kompetens. Redundansen är också avsiktlig, varhelst samma KSA behövde behandlas 
ur olika synvinklar, eller återkallas och fördjupas. 

Efter att ha definierat antal, titlar och läranderesultat för TU:erna kom partnerna överens om 
en struktur för deras beskrivning, ett antal förklarande fält (se nästa stycke). Varje enhet 
tilldelades sedan en grupp partners (en var ansvarig för den slutliga beskrivningen av TU och 
de andra som samarbetade), som utvecklade den enligt en gemensam mall. 
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Utkastet till versionen av varje TU granskades sedan av andra partners än utvecklarna, enligt 
denna sekvens: 

 självutvärdering av TU-författarna 
 peer review av 2 partners, baserat på samma frågor som självbedömningen 
 onlinemöte mellan författare och recensenter 
 baserat på feedback från peer review, möjliga justeringar av enstaka TU:er 
 validering av produktion av alla partners. 

Den slutliga versionen av TU:erna visas i avsnitt 2.3. 

Varje partners roll i utvecklings- och granskningsprocessen finns i bilaga 1. 

 

2.2. Utbildningsenheternas struktur 
Varje utbildningsenhet kännetecknas av en uppsättning attribut som tydligt identifierar den, beskriver 

den och belyser relevanta aspekter som rör leveransen. Valet av dessa attribut gjordes på grundval av 

två behov, som översattes till två mål för partnerna: 

1. i form av utbildning : att ge lärare och utbildare en tydlig indikation om syftena med varje 

utbildningsenhet, det vill säga de resultat som kan uppnås när enheten har godkänts, och en 

rad riktlinjer (beträffande innehåll, metoder och stödjande åtgärder). verktyg) användbara för 

att bidra till bästa möjliga genomförande av enheten; 

2. i termer av överförbarhet : att gynna antingen erkännande av kompetens som 

förvärvats/förbättrats genom genomförandet av enheterna, och anpassning till andra 

länder/sammanhang. 

Ett val lades till ovanstående mål: att indikationerna för varje utbildningsenhet inte är uttömmande . 

All information om innehåll, rekommenderade träningsmetoder, tränare och elevstöd, varaktighet etc. 

ska förstås som förslag snarare än instruktioner och lämnades i många fall avsiktligt allmänt. I grund 

och botten var det vägledande kriteriet här att tillhandahålla den nödvändiga och tillräckliga 

informationen för utformningen och implementeringen av TU:erna, när läranderesultaten hade 

definierats i detalj. Med andra ord är detta en möjlig implementeringsmodell snarare än modellen . 

Från ovanstående faktorer skapades strukturen för TU:erna. Varje utbildningsenhet kännetecknas 

därför av: 

siffra 

Detta är ett progressivt nummer som ges till TU:er, bara för referens i väglistan. 

Titel 

Detta är namnet på TU, som tydligt identifierar den av praktiska skäl. 

Kort beskrivning 

Det här är några meningar för att eleverna snabbt ska kunna förstå vad TU handlar om. 

Länkar till andra utbildningsenheter 
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Dessa identifierar TU:s "position" inom en möjlig komplett utbildningsväg och dess relation till andra 

delar av det bredare programmet. Det är dock värt att påminna om att varje TU är designad för att vara 

självständig och kan tas oberoende av resten av vägen, beroende på elevens behov. 

Lärandemål 

Vad eleven måste visa att han har förvärvat, för att "godkänna" TU (och de aktiviteter han/hon måste 

kunna utföra på jobbet). 

Innehåll 

Detta är beskrivningen av de ämnen som behandlas i TU. 

Föreslagna leveranssätt och verktyg 

Detta är en syntetisk beskrivning av rekommenderade TU-leveransmetoder (föreläsning, 

laboratorium, praktik, distansutbildning, självträning, etc.). Denna beskrivning är en översikt och 

innehåller inte mycket detaljer, vilket gör att läraren kan använda ett brett utbud av metoder och 

verktyg, beroende på eleverna och sammanhanget. 

Föreslagna bedömningsmetoder 

Detta är en sammanfattande beskrivning av hur uppnåendet av lärandemål skulle kunna mätas. 

Återigen är detta en allmän beskrivning och utan mycket detaljer, för att läraren ska kunna använda 

ett flexibelt förhållningssätt till bedömningen. 

Förutsättningar 

Dessa är utbildningsförutsättningar eller kompetenser som behövs för att lönsamt få tillgång till TU. 

Dessa är orienterande snarare än föreskrivande, avsedda att informera eleverna om vad som krävs för 

att få ut det mesta av TU. 

Föreslagen varaktighet 

Uttryckt i timmar, har ett vägledande värde som förslag. Det är upp till läraren, beroende på det 

specifika sammanhanget, att fastställa den effektiva längden på utbildningsåtgärden. 
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2.3. Uppsättningen av utbildningsenheter 
Här nedan beskrivs de 7 utbildningsenheterna som utvecklats av partners. Sammantaget bygger de 

upp en omfattande utbildningsväg, som kommer att implementeras i en MOOC i nästa fas av projektet. 

Det är dock värt att göra två anmärkningar: 

1. varje utbildningsenhet utformades för att vara självstående, det vill säga varje enhet kunde 

levereras eller tas på egen hand, som en oberoende utbildningsmodul; 

2. dessa enheter kommer att förmedlas i en MOOC, men det är definitivt inte det enda sättet att 

leverera dem: utbildare av utbildare kan välja vilket sätt de anser lämpligt för sina elever, eftersom 

det vi introducerar här i grunden är ett ramverk och ett stödjande verktyg. 

TU0 – Introduktion & utveckla din egen kompetens 
siffra TU0 

Titel Introduktion & utveckla din egen kompetens 

Kort beskrivning Denna TU introducerar eleverna till hela Fit for 4.0-vägen. 

Länkar till andra 
utbildningsenheter 

Ingen direkt. 

Denna TU är dock tänkt som en introduktion till hela utbildningsvägen, 
så det rekommenderas att följa den som det första inlärningssteget. 

Lärandemål 

 

TU4_LO1. Läraren/tränaren kan citera de mest kända 
inlärningsteorierna och de mest använda 
undervisningsmetoderna, och beskriva styrkorna och 
svagheterna med sina egna färdigheter och kvalifikationer. 

TU4_LO2. Läraren/tränaren kan definiera och genomföra en plan för 
att uppnå uppsatta mål 

TU4_LO3. Läraren/tränaren kan visa anpassningsförmåga (till 
förändringar, nya situationer och sammanhang etc.) och 
flexibilitet (för att klara av dem) 

TU4_LO4. Läraren/utbildaren kan analysera information och 
lärandeprocesser genom olika metoder 

TU4_LO5. Läraren/utbildaren kan söka, välja och hitta relevant 
information om ämnet. 

TU4_LO6. Läraren/tränaren är redo att dela med sig av kunskap och 
läromedel och få ytterligare insikt genom denna delning. 

Innehåll 

 

TU4_C1. Vad är den här enheten till för? Vilka är målen och 
omfattningen av Fit for 4.0 Training Pathway? 

TU4_C2. Huvudsakliga lärandeteorier och undervisningsmetoder för 
grundläggande förståelse för eget lärande och 
undervisningsupplägg 

TU4_C3. Användning av grundläggande projektledningsstrategier 
och verktyg för att definiera och implementera mål 
(inlärningsresultat) 

TU4_C4. Planeringsflexibilitet (med tanke på redan ett alternativt 
scenario för att uppnå de uppsatta målen) 

TU4_C5. Möjliga metoder för att analysera information och 
lärandeprocesser 
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TU4_C6. Incitament till kunskapsdelning 

Föreslagna 
leveranssätt och 
verktyg 

Föreläsningar, fallstudier, frågesporter, självskattningsuppgifter 

Föreslagna 
bedömningsmetoder 

Peer review med kollegor 

Förutsättningar Ingen 

Föreslagen varaktighet 6 timmar (inklusive peer review) 

 

TU1 – Mitt område i förhållande till 4.0 
siffra TU1 

Titel Mitt område i förhållande till 4.0 

Kort beskrivning Denna TU ger en kort introduktion till Industri 4.0, som hjälper elever att 
förstå hur ämnet/ämnena de lär ut relaterar till det ämnet och hur de bäst 
kan hjälpa sina elever att förstå sådana relationer. 

Länkar till andra 
utbildningsenheter 

Uppströms: TU0 

Nedströms: alla andra TU:er. 

Lärandemål 

 

TU2_LO1. Läraren/tränaren kan ge en översikt över fenomenet Industry 
4.0 (både i ett internationellt och nationellt perspektiv) och 
beskriva dess huvudsakliga egenskaper och konsekvenser, 
med hjälp av ett lämpligt språk och en nivå av detaljer som är 
lämpliga för hennes/hans samtalspartner (studenter, elever, 
kollegor, föräldrar, institutioner...). 

TU2_LO2. Läraren/tränaren kan lista och beskriva de viktigaste 
särdragen hos Industry 4.0-verktyg och tekniker, särskilt 
relaterade till hennes/hans område 

TU2_LO3. Läraren/tränaren kan bygga upp planer för införande av 
Industry 4.0-verktyg och tekniker inom områden där de inte 
används för närvarande. 

TU2_LO4. Läraren/tränaren kan arbeta med eleverna för att bygga upp 
planer för introduktion av Industry 4.0-verktyg och tekniker 
inom områden där de för närvarande inte används 

TU2_LO5. Läraren/tränaren kan arbeta med lokala industrier för att 
utveckla liveprojekt som gör det möjligt för eleverna att hjälpa 
till att planera för användning av Industry 4.0-verktyg och 
tekniker i verkliga situationer 

TU2_LO6. Läraren/tränaren kan beskriva industri 4.0-koncept för 
studenter och kollegor utanför sitt hemland 

Innehåll 

 

TU1_C1. Hur man beskriver Industry 4.0 för ett brett spektrum av 
människor, nationellt och internationellt (LO1, LO2, LO6) 

TU1_C2. Hur man planerar, tillsammans med en rad andra, för 
användningen av Industry 4.0-verktyg (LO3, LO4) 

TU1_C3. Hur man tillsammans med företag introducerar Industry 4.0-
verktyg i arbetssituationer för användning av studenter (LO5) 
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Föreslagna 
leveranssätt och 
verktyg 

Utveckling av enkla, multimediala översikter av koncept, exempel på 
branschsammanhang där verktyg skulle kunna användas, exempelfall på 
faktisk användning av I4.0-verktyg, kritiserade av företagsanvändare (om 
möjligt). 

Här kan läraren/utbildaren använda lokala fallstudier snarare än en 
generaliserad uppsättning exempel. 

Föreslagna 
bedömningsmetoder 

Flervalsquiz i MOOC, kort fallstudiepresentation, inklusive 
verktygsbeskrivningar och beskrivning av planering för faktisk 
användning av Industry 4.0-verktyg 

Förutsättningar Läraren/utbildaren ska ha eller etablera relevanta branschkontakter 

Föreslagen varaktighet 5 timmar 

 

TU2 – Designa lärmiljöer och lärandeupplevelser med ett 4.0-
förhållningssätt 

siffra TU2 

Titel Designa inlärningsmiljöer och lärandeupplevelser med ett 4.0-
förhållningssätt 

Kort beskrivning Denna TU behandlar utformningen av inlärningsupplevelser och 
inlärningskontexter 4.0-orienterade, det vill säga främja förståelsen av 
I4.0 organisatoriska och tekniska implikationer och antagandet av 
varierade, digitala, arbetsbaserade metoder, tekniker och verktyg av 
lärare och utbildare . 

Länkar till andra 
utbildningsenheter 

Uppströms: TU0, TU1 

Nedströms: TU3, TU4, TU6 

Lärandemål TU2_LO1. Målgrupp 

Läraren/tränaren, med hänsyn till eleverna/användarna,  

 kommer att kunna beskriva egenskaper och definiera profiler för 
hennes/hans målgrupper; 

 kommer att kunna analysera allmänna lärandebehov hos 
hennes/hans målgrupp (inom Industry 4.0-sammanhang) och 
individuella lärandebehov hos hennes/hans elever. 

TU2_LO2. Pedagogiskt förhållningssätt 

Läraren/utbildaren kommer att kunna designa studentcentrerade 
lärandeupplevelser inom Industri 4.0-perspektiv; i detalj: 

 kommer att visa sig vara bekant med pedagogiska tillvägagångssätt 
lämpliga för industri 4.0-sammanhang; 

 kommer att kunna definiera läranderesultat som stöder elevernas 
kompetensutveckling i Industri 4.0 och mjuka/korsade färdigheter; 

 kommer att kunna sekvensera de designade 
inlärningsupplevelserna i engagerande och meningsfulla faser som 
är lämpliga för olika lärmiljöer; 

 kommer att kunna skapa en realistisk tidsram för den designade 
inlärningsupplevelsen. 

TU2_LO3. Lärandeaktiviteter 
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Läraren/tränaren kommer att kunna skapa meningsfulla 
lärandeaktiviteter som främjar uppnåendet av lärandemålen. I detalj: 
 kommer att kunna samdesigna lärandeupplevelser med kollegor 

och arbetslivsrepresentanter; 
 kommer att kunna designa lärandeaktiviteter som är engagerande, 

simulera autentiska arbetsuppgifter och stödja utvecklingen 
relaterad till Industry 4.0 och mjuka/korsade färdigheter; 

 kommer att kunna modifiera aktiviteter i termer av elevers 
individuella lärandebehov och stödja kommunal 
informationsuppbyggnad och kompetensdelning. 

TU2_LO4. Lärresurser och verktyg 

Läraren/tränaren kommer att kunna välja lämpliga inlärningsresurser 
och verktyg i termer av de uppsatta lärandemålen och en vald 
inlärningsmiljö. I detalj: 
 kommer att kunna välja lämpliga inlärningsmiljöer med hänsyn till 

element som fysisk, psykologisk, social och digital; 
 kommer att kunna välja lärande som passar målgruppen; 
 kommer att kunna analysera resursernas känslighet, jämlikhet och 

lämplighet inom industri 4.0-sammanhang; 
 kommer att kunna kommunicera med intressenter i arbetslivet för 

att möjliggöra autentiska resurser, t.ex. videor från 
produkttillverkare. 

Innehåll TU2_C1. Lärarcentrerad pedagogisk designprocess 

TU2_C2. Studentcentrerade undervisningsstrategier 

TU2_C3. Utforma lärandecentrerade läranderesultat och aktiviteter 

TU2_C4. Allestädes närvarande lärmiljö, digitala verktyg och 
lärresurser 

TU2_C5. Samdesign och samarbete. 

Föreslagna 
leveranssätt och 
verktyg 

Detta förslags metodologiska aspekter har sina rötter i den 
lärandecentrerade inlärningsdesignmetoden. Det som en iterativ 
process och fokuserar på kvaliteten på lärandet. Detta tillvägagångssätt 
ser eleverna som aktiva aktörer som tar med sin egen kunskap, tidigare 
erfarenheter, utbildning och idéer som bör användas för att lyfta både 
planering och genomförande av lärande. 

Lärare/utbildare uppmuntras att samdesigna en lärandeupplevelse, som 
inkluderar avsedda läranderesultat, lärandeaktiviteter och 
inlärningsmiljöer, och att dela med sig av sin designade 
inlärningsupplevelse för att inspirera andra. 

Föreslagna 
bedömningsmetoder 

Kontinuerlig och transparent bedömning genom att använda själv- och 
datorstödda bedömningsmetoder och verktyg. 

Förutsättningar Läraren/tränaren bör vara bekant med ILO:er för TU0 och TU1. 

Föreslagen varaktighet 5 timmar 
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TU 3 – Implementera lärandeupplevelser med en 4.0-strategi 
siffra TU3 

Titel Implementera lärandeupplevelser med en 4.0-strategi 

Kort beskrivning Denna TU handlar om förmågan att ge lärandechanser genom metoder 
som speglar den miljö som eleverna kommer att hitta på jobbet, i ett 4.0-
sammanhang. Detta inkluderar att använda innovativa strategier och 
verktyg, och att ägna särskild uppmärksamhet åt en mängd olika mjuka 
färdigheter. 

Länkar till andra 
utbildningsenheter 

Uppströms: TU0, TU2 

Nedströms: TU4, TU6 

Lärandemål 

 

TU3_LO1. TU3_LO1 Läraren/tränaren, medveten om sin roll som lärare-
designer av inlärningserfarenheter, kan: 
 att utföra ett lärandeprogram/-process i sin helhet; 
 att analysera sin egen undervisningsmetod, modifiera och 

förbättra den; 
 att stoppa en aktivitet eller ändra en plan, om eleverna 

inte är väl engagerade, inte redo att hantera situationen, 
distraherade av något yttre. 

TU3_LO2. Läraren/tränaren, med hänsyn till omvärldens viktiga roll, kan: 
 att interagera med alla aktörer i inlärningsprocessen; 
 att skapa interaktioner, kopplingar och länkar mellan 

ämnena; 
 att stimulera och hantera interaktioner mellan andra 

intressenter, såsom institutionerna och 
arbetsmarknadsrepresentanterna; 

 att samla in input från alla aktörer som är involverade i 
lärandeprocessen. 

TU3_LO3. Läraren/tränaren kan identifiera -i varje skede av 
inlärningsprocessen- alla komponenter i lärandeupplevelsen 
(ämnen, aktiviteter, innehåll, kanaler och omvärlden) och 
deras roll för varje elevs inlärningsupplevelse. 

TU3_LO4. Läraren/tränaren kan dela läranderesultaten med klassen på 
ett tydligt och specifikt sätt, så att eleverna kan vara delaktiga 
och engagerade i inlärningsprocessen och medvetna om de 
slutliga resultaten. 

TU3_LO5. Läraren/tränaren, som tolkar sin undervisning som att skapa 
elevcentrerade lärprocesser, kan: 
 att välja rätt verktyg och kanaler för att arbeta och 

kommunicera, 
 att schemalägga aktiviteterna och hålla planeringen, 
 att ta hänsyn till de olika elevernas färdigheter och 

säkerställa lika tillgång till hans undervisning. 

TU3_LO6. Läraren/tränaren kan utföra aktiva lärandeaktiviteter: 
 genom att skapa positiva lärandekontexter där eleverna 

uppmuntras att förvärva nya kunskaper, förmågor och 
kompetenser, delta och samarbeta med varandra; 
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 genom att involvera elever i olika situationer, allt från att 
arbeta individuellt till att arbeta i par eller i grupp för att 
utföra en uppgift, för att utforska en miljö eller en 
situation, för att diskutera ett ämne; 

 genom att utveckla elevernas färdigheter som autonomi, 
kreativitet, problemlösning, kritiskt tänkande, samarbete, 
kommunikation, förhandling och aktivt lyssnande. 

TU3_LO7. Läraren/tränaren kan använda: 
 tiden i klassrummet för att diskutera problem, svara på 

frågor, föreslå aktiviteter utformade för att aktivera 
klassrummet; 

 tiden hemma för att få eleverna att studera 
kursmaterialet (bok, pdf, videor...), genom att använda 
metoden "flipped classroom". 

TU3_LO8. Läraren/tränaren kan: 
 att ge eleverna all rätt information för att de ska kunna 

utföra uppgiften; 
 att visa innehåll som hjälper eleverna att kombinera ny 

information med tidigare inlärd information; 
 att stödja dem under kursen efter olika behov. 

TU3_LO9. Läraren/tränaren kan: 
 att följa elevernas framsteg genom olika metoder och 

verktyg, uppmuntra dem att göra framsteg 
 att ge vägledning och feedback till eleverna. 

Innehåll 

 

TU3_C1. Inlärningsprocessen: planera, leverera, förändra, förbättra 

TU3_C2. Intressenterna: identifiering av behov och resurser samt 
samverkan 

TU3_C3. Inlärningsupplevelsen: ämnen, aktiviteter, innehåll, kanaler 
och omvärlden; engagemang, engagemang, aktivt lärande; 
mjuka färdigheter; övervakning och feedback. 

Föreslagna 
leveranssätt och 
verktyg 

Det metodologiska tillvägagångssättet som föreslås är baserat på vikten 
av erfarenheten och det följer den klassiska Kolbes cykelstegen: 

● Konkret upplevelse: presentera en konkret upplevelse (fallstudie) 

● Reflekterande observation: få lärare/tränare att reflektera över 
den presenterade fallstudien och börja välja de väsentliga 
faktorerna, förstå sekvenserna och dess nyckelegenskaper. 

● Abstrakt konceptualisering: lärarna/utbildarna kan nu börja dra 
allmänna slutsatser från observationen av upplevelsen 

● Aktivt experimenterande: lärarna/instruktörerna tillämpar de 
inlärda begreppen i nya verkliga eller realistiska sammanhang. 

Tränare kan mycket väl använda sig av: 

● videoklipp 

● Fallstudier för att föreslå exempel och erfarenheter när det gäller 
replikerbarhet 

● Texter och pdf 

● Infografik 
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● Individuella aktiviteter, kamratlärande för att uppmuntra eleverna 
att omsätta sina kunskaper och att utveckla förmågor och 
kompetenser 

● Aktiviteter fokuserade på att lära känna nya verktyg för att 
förbättra elevernas interaktion (användbart särskilt för det 
utökade klassrummet) 

Föreslagna 
bedömningsmetoder 

Formativ bedömning : aktiviteter utan betyg (quiz, reflekterande 
frågesporter och aktiviteter, kamratutvärdering) 

Summativ bedömning : betygsatta frågesporter, från 5 till 10 frågor som 
formellt utvärderar användarens kunskapsnivå efter att ha följt denna 
utbildningsenhet. 

(Också nödvändigt för att få certifikatet i slutet av MOOC). 

Förutsättningar Läraren/tränaren bör vara bekant med ILO:er för TU0, TU1 och TU2. 

Föreslagen varaktighet 5 timmar 

 

 

TU4 – Bedöma lärandeupplevelser med en 4.0-strategi 
siffra TU4 

Titel Bedöma lärandeupplevelser med en 4.0-strategi 

Kort beskrivning Denna TU behandlar förmågan att bedöma lärande i perspektivet att 
använda de förvärvade kunskaperna och färdigheterna i en komplex, 
digital, sammankopplad arbetsmiljö. 

Länkar till andra 
utbildningsenheter 

Alla andra TU:er. 

Lärandemål 

 

TU5_LO1. Läraren/tränaren kan beskriva och övervaka elevens 
lärande; 

TU5_LO2. Läraren/tränaren kan bedöma och undersöka riskerna med 
att byta inlärningsmoduler/enheter, i elevens väg, och att 
definiera resultatorienterade strategier; 

TU5_LO3. Läraren/tränaren kan rapportera och dela med sig av 
resultaten från regelbundna granskningar och diskutera 
resultaten av dessa bedömningar, vilket säkerställer 
användningen av gemensamma bedömningskriterier för var 
och en av inlärningsmodulerna/enheterna); 

TU5_LO4. Läraren/tränaren kan utvärdera lärande regelbundet, 
definiera specifika utvärderingsmoment (diagnostisk 
utvärdering; initial och mellanliggande övervakning; slutlig 
utvärdering) och använda verktyg för digital bedömning 
och distansbedömning (formulär, whiteboards, appar, etc.); 

TU5_LO5. Läraren/utbildaren kan välja de bedömningsmetoder som 
bäst passar elever och lärande sammanhang (inklusive 
självbedömning och kamratbedömning); 

TU5_LO6. Läraren/tränaren kan välja de bedömningsverktyg som bäst 
anpassar sig till elever och lärande sammanhang; 
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TU5_LO7. Läraren/utbildaren kan använda digitala metoder för att 
övervaka och hantera projekten (inklusive de som är 
relaterade till I4.0); 

TU5_LO8. Läraren/utbildaren kan motivera metoderna för ledning av 
projekten och de bedömningsverktyg som valts för 
ändamålet. 

Innehåll 

 

TU5_C1. Förstå de olika bedömningsteknikerna och deras 
omfattning; 

TU5_C2. Allmän kunskap om lärandemålen och innehållet i andra 
moduler/lärenheter (om sådana finns) som utgör 
studentens väg; 

TU5_C3. Kunskap och definition av förväntade individuella och 
kollektiva läranderesultat, till varje 
lärandemoduler/enheter; 

TU5_C4. Verktyg för digital bedömning och distansbedömning och 
deras omfattningssammanhang (användningsområde, 
fördelar och nackdelar); 

TU5_C5. Identifiering och tillämpning av innovativa 
bedömningsstrategier; 

TU5_C6. Anpassning av tillgängliga resurser till 
utvärderingsprocessen; 

TU5_C7. Processhanteringsmetoder (till exempel klassisk, Agile, 
XPM, Scrum, lean, Kanban, etc.) och deras relationer med 
I4.0 (till exempel big data, IoT, etc.) 

Föreslagna 
leveranssätt och 
verktyg 

Utbildningsprogrammet bör innehålla en komponent för att lära sig 
innehåll genom en expositorisk och frågeform (visa videor, läsa 
dokument, fallstudier, frågeformulär, frågesporter, uppgifter etc.) och 
användning/experimentering av olika digitala verktyg (formulär, 
whiteboards, appar) , etc.). 

Föreslagna 
bedömningsmetoder 

Flervalsfrågesporter; former; videor med handledningssessioner; peer 
review med kollegor. 

Förutsättningar Ingen 

Föreslagen varaktighet 5 timmar 
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TU 5 – Innovating: idéer för undervisning och lärande 
siffra TU5 

Titel Innoverande: idéer för undervisning och lärande 

Kort beskrivning Denna TU handlar om förmågan att förlita sig på erfarenhet, men 
samtidigt tillföra innovation och föreslå förändringar i undervisnings- 
och lärprocesserna. 

Länkar till andra 
utbildningsenheter 

Alla andra TU:er. 

Lärandemål 

 

TU6_LO1. Läraren/tränaren kan beskriva och övervaka elevens 
lärande; 

TU6_LO2. Läraren/utbildaren kan på ett tydligt sätt kartlägga 
trenderna i samhället, tekniken och arbetslivet 

TU6_LO3. Läraren/utbildaren kan skapa ett nätverk av personer som 
arbetar i innovativa organisationer/företag 

TU6_LO4. Läraren/utbildaren kan skapa ett nätverk av 
människor/kollegor med hjälp av innovativa 
undervisningsmetoder 

TU6_LO5. Läraren/tränaren kan under sin utbildning använda 
innovativa metoder (som till exempel designtänkande, 
samskapande och lärar-/utbildarecentrerad innovation) 

TU6_LO6. Läraren/utbildaren kan överföra innovation till 
lärandemöjligheter 

TU6_LO7. Läraren/tränaren kan skapa ett proof of concept för ett 
innovativt utbildningsspår/kurs 

TU6_LO8. Läraren/tränaren kan stimulera kritiskt tänkande under 
inlärningsprocessen 

TU6_LO9. Läraren/utbildaren kan se kritiskt på innovation och avgöra 
om innovationen bidrar till en bestämd 
strategi/organisation/läroplan/lärprocess 

Innehåll 

 

TU6_C1. Förstå de olika bedömningsteknikerna och deras 
omfattning; 

TU6_C2. Utvärdering av miljön: trender i samhälle, teknik och 

arbetsmarknad (LO1) 

TU6_C3. Aktivt nätverkande (intra och extra muros) för att skapa ett 

hållbart samarbete (LO2 & LO3) 

TU6_C4. Innovativa undervisningsmetoder: Design Thinking, 

Hackaton, speed dating (on & offline), real life business 

case, co-creation, lärar-/utbildarecentrerad innovation 

(LO4 & LO5) 

TU6_C5. Ett proof of concept för ett innovativt utbildningsspår/kurs 

(LO6) 

TU6_C6. Kritisk reflektion kring innovation i en bestämd strategi 

/organisation/läroplan/lärprocess (LO7 & LO8) 
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Föreslagna 
leveranssätt och 
verktyg 

Läraren/utbildaren skulle kunna leverera den teoretiska beskrivningen 
av varje ämne (max 1 sida + länkar till intressanta webbplatser/youtube-
kanaler/extra information), och sedan bjuda in lärare/utbildare att 
tillämpa och implementera den teoretiska kunskapen i sin lärmiljö, och 
sedan rapportera och peer review. 

Föreslagna 
bedömningsmetoder 

Format som kan hjälpa utbildaren att få färdigheter för att skapa en 
innovativ inlärningsmiljö. Snarare än ett test bör det vara en 
verktygslåda med användbara dokument, som en färdplan, för att hjälpa 
tränaren att överföra kunskapen till sina dagliga lektioner. 

Förutsättningar Öppenhet. 

Föreslagen varaktighet 5 timmar 

 

 

TU6 – Utbildning för praktik och interaktion med intressenter 
siffra TU6 

Titel Utbildning för praktik och interaktion med intressenter 

Kort beskrivning Denna TU ger utbildare möjlighet att utveckla mjuka färdigheter för att 
arbeta med praktik i I4.0. TU använder ”triangeln” student-utbildare-
mentor som utgångspunkt och fokuserar på hur alla tre kan vara 
delaktiga i att planera, genomföra och bedöma praktik med ett I4.0-
perspektiv. 

Länkar till andra 
utbildningsenheter 

Alla andra TU:er. 

Lärandemål 

 

TU6_LO1. Läraren/utbildaren kan identifiera lämpliga företag som 
matchar LO:erna i utbildningsprogrammet 

TU6_LO2. Läraren/tränaren kan matcha eleven med rätt företag, 
baserat på elevens profil/personliga mål och företagets 
behov av kompetens 

TU6_LO3. Läraren/utbildaren kan förbereda både student och 
mentor/utbildare på arbetsplatsen för sina respektive roller 
under praktiken, dvs kommunicera praktisk information, 
förklara hur LO:s ska bedömas och ställa rätt förväntningar 

TU6_LO4. Läraren/utbildaren kan kommunicera med elev och 
mentor/utbildare online och/eller genom att besöka 
arbetsplatsen 

TU6_LO5. Läraren/utbildaren kan kontinuerligt bedöma uppfyllandet 
av LO:s utifrån dialog med både elev och mentor/utbildare 

TU6_LO6. Läraren/utbildaren kan utvärdera praktik i dialog med både 
student och mentor/utbildare 

TU6_LO7. Läraren/utbildaren kan tillämpa ständiga 
förbättringstekniker, dvs PDCA, på praktikprocessen för att 
anpassa och förbättra praktikupplevelsen 

Innehåll 

 

TU6_C1. Metoder för att närma sig företag och involvera dem i 
lärande design och bedömning. 
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TU6_C2. Åtgärder som ska vidtas före, under och efter en praktik. 

TU6_C3. Samdesign av praktikplatser med företag och studenter. 

TU6_C4. Sambedömning av praktik med företag och studenter. 

TU6_C5. Kontinuerliga förbättringstekniker (t.ex. PDCA). 

Föreslagna 
leveranssätt och 
verktyg 

Före-Under-Efter arbetspraktik (WP); kortfilmer med frågor att 
reflektera över. Filmer fokuserar på bästa praxis för att förbereda sig för 
WP, under WP och efter WP. Syftet med enheten är att skapa en egen 
checklista för praktik, utifrån exemplen från filmerna 

Föreslagna 
bedömningsmetoder 

Flervalsfrågor och skapa en checklista för vad man ska göra före-under-
efter praktik i den egna organisationen. 

Förutsättningar Denna enhet är speciellt avsedd för utbildare som är eller kommer att 
ansvara för att planera, genomföra och utvärdera praktik för elever i 
yrkesutbildning. 

Föreslagen varaktighet 5 timmar 

 

 

 

3. Nästa steg 
Som beskrivs i kapitel 1 kommer partners att förmedla denna utbildningsväg till en MOOC ( 
Massive Online Open Course), som sedan kommer att testas av ett utvalt antal lärare och 
utbildare i motsvarande organisationer. Det testet skulle kunna leda till ytterligare justeringar 
av detta dokument. 
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Bilaga 1 – Partnerroller 
Många partners samarbetade för att utveckla och granska de utbildningsenheter som bygger 
upp denna utbildningsväg. Tabellen nedan sammanfattar varje partners roll. 

 

nr. Titel 

Partners 

IF
O

A
 

A
P

H
 

B
F

I-
O

O
E

 

E
D

U
G

E
P

 

G
T

C
 

JA
M

K
 

N
W

R
C

 

P
O

LI
M

I-
M

E
T

ID
 

Z
B

C
 

TU0 Introduktion & utveckla din egen kompetens DC  DL  PR DC  PR  

TU1 Mitt område i förhållande till 4.0 PR PR DC  DC  DL   

TU2 Designa lärmiljöer... PR DC PR   DL  DC  

TU3 Implementera lärande... DC  PR   PR  DL  

TU4 Att bedöma lärandeupplevelser...    DL DC DC  PR PR 

TU5 Innoverande: idéer för undervisning och lärande  DL DC  PR PR  DC  

TU6 Utbildning för praktik och interaktion... DC DC   DL   PR PR 

 

Legenda 

DL = utvecklingsledare 

DC = utvecklingsbidragsgivare 

PR = peer reviewer 

 
 

 

 





 

 

  



 

 

Partners 
 

IFOA – Istituto formazione Operatori Aziendali (IT) 

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (BE) 

Berufsforderungsinstitut Oberösterreich (AT) 

EDUGEP (PT) 

EfVET – Europeiskt forum för teknisk och 
yrkesutbildning (BE) 

Göteborgs Tekniska College AB (SE) 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (FI) 

North West Regional College (UK-NI)  

Politecnico di Milano – METID (IT) 

Zealand Business College (DK) 
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