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INTRUDUKTION 
 
Projekt og konsortium præsentation 
  
WEDEVET -projektet har til formål at studere, designe og skabe retningslinjer for, hvordan man arbejder og 
tager ansvar ikke kun som lærer, men også som leder og leder, der arbejder med unge mennesker, i 
forskellige læringsmiljøer, herunder Practice Enterprise -konceptet. 
Projekt resultat VET Teacher Skills Portfolio er det første værktøj, der nogensinde er skabt, der gør det 
muligt for erhvervsskole -lærere at øge deres bevidsthed om teambuilding, ledelse og påvirkningsevner, 
mens de underviser fremtidige fagfolk i EU. 
  
Projektpartnere 
  
LIBA 
Foreningen "LIBA", etableret i 2015, er et nonprofit-organisation, der yder støtte til det litauiske 
praksisnetværk. LIBA blev oprettet af en gruppe aktive mennesker og organisationer, der arbejder med 
praktikvirksomhedskonceptet i Litauen. Foreningens hovedmål er at fremme livslang 
læringskoncept; Samarbejde med litauiske og europæiske foreninger, der arbejder med 
iværksætteruddannelse og livslang læringskoncept, erhvervsuddannelse og andre institutioner. 
  
IBC 
International Business College (IBC) er en af Danmarks 5 største erhvervsuddannelsesudbydere. SIMU 
Learning er en separat afdeling. SIMU Learning har udviklet praksisorienterede systemer i løbet af de sidste 
25 år. De bruges i de fleste praktikcentre i hele landet, med dagligt omkring 500 (150 samtidige) brugere, 
der arbejder i deres virtuelle virksomheder, med mere end 100 undervisere, der er direkte relateret til 
SIMU Learnings 'kerneforretning. SIMU Learning er det danske hovedkontor i det verdensomspændende 
Practice Enterprise Network. 
  
OSAO 
Educational Consortium OSAO (VET) er et uddannelsesfællesskab af erhvervseksperter i Finland, der leverer 
færdigheder i arbejdslivet og kontinuerlig læring. OSAO tilbyder opdateret uddannelse, der er i 
overensstemmelse med arbejdslivets behov. Uddannelse er baseret på individualiserede læringsveje for 
hver elev. Læringsvejene til faglige kvalifikationer varierer i længde og indhold afhængigt af elevens 
færdigheder, egenskaber og tidligere know-how og studier. Elevvenlighed og studiestøtte er vigtige 
principper for OSAO's operationer. Internationalisering spiller en vigtig rolle i alle OSAO's 
handlinger. Omkring 8500 unge og voksne studerer på fuld tid på OSAO. Det samlede antal ansatte er 855. 
  
EUROPEN-PEN International (EUROPEN) 
EUROPEN er en nonprofit organisation, der leverer koordinering af og støtte til de europæiske og 
internationale praktikvirksomhedsnetværk. Det europæiske netværk består af 20 non-profit nationale 
centrale kontorer, der tilsammen omfatter tusindvis af praktikvirksomheder, der hvert år uddanner 
hundredtusinder af praktikanter fra hele Europa, herunder i en række større europæiske universiteter samt 
universiteter uden for Europa, både i Amerika og i Asien. 
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Praktikvirksomheder (PE) metodik 
  
Dette projekt er stærkt baseret på de erfaringer, der er opnået i PE -metodikken, der anvendes på 
erhvervsuddannelsesskoler i hele Europa og verden. 
I et PE-arbejdsmiljø simulerer virkeligheden i et arbejdsliv. Studerende arbejder som ledelsesteam for PE -
organisationer, planlægger og udfører forretningsprocesser og beslutninger. PE konceptet har en lang 
historie med at udvikle værktøjer til problem- og arbejdsbaseret læring. For en lærer, der underviser i en PE 
adskiller sig noget fra den traditionelle måde, i PE-miljø er en elevcentreret metode, der understreger 
læring ved at handle og ved fejl. 
Undervisere fra erhvervsskoler deler forståelsen for, at eleverne skal have en praktisk mulighed for at 
udføre et erhverv. Ægte professionalisme er baseret på praktisk dygtighed til at udføre arbejdet og opleve 
fejlene. Ikke kun teori. Dette har været kernen i PE-pædagogik fra begyndelsen. 
  
Arbejdsbaseret uddannelse, erhvervsuddannelse og PE-konceptet 
  
VET Teacher Skills Portfolio er designet til lærere og undervisere, der arbejder inden for arbejds- og 
praksisbaseret uddannelse og erhvervsuddannelse. Fordi uddannelsessystemerne adskiller sig nationalt og 
internationalt, vil denne portefølje for lærerfærdigheder referere til praksisbaseret uddannelse og omfatte 
alle forskellige vilkår, internationalt og nationalt. 
 
Desuden har WEDEVET-konsortiet valgt PE -konceptet som et eksempel på bedste praksis og vil henvise til 
PE i hele porteføljen for lærerfærdigheder. Dette koncepteksempel blev valgt, fordi PE blev tildelt 
topkarakteren (3 stjerner) samt en international anerkendelse som god praksis inden for unge i erhverv og 
træning af iværksætteri af European Training Foundation (ETF). 
Ikke desto mindre bør porteføljen for lærerfærdigheder forstås og anvendes som et fleksibelt værktøj til at 
understøtte kompetenceudvikling for lærere og undervisere inden for praksisbaserede 
uddannelsesområder. 
  
VET og PE Lærerrollen 
  
En arbejdsbaseret læring eller en PE-lærer indtager forskellige roller. Afhængig af situationen skal de være 
ledere, trænere, lærere og mentorer. Dette er meget krævende for læreren, derfor har de brug for 
forskellige færdigheder inden for ledelse, teambuilding, indflydelse og social bevidsthed. 
  
Forklaring af færdigheder, Portfoliostruktur og anvendelsesmåder 
  
Denne portefølje er et inspirationsværktøj til opbygning af færdigheder indenfor team building, lederskab, 
influencing og hvordan man kan udvikle social bevidsthed og etisk samvittighed. Porteføljen er inddelt i 
forskellige sektioner som giver mulighed for at gå til den del du vil vide mere om. Du kan altså læse fra start 
til slut, eller i mindre dele afhængig af hvad du har brug for.  
Hvis du foretrækker digitale værktøjer, kan du finde WEDEVET hjemmesiden på 
https://wedevet.penworldwide.org/ hvor du også kan tage en quiz for at finde ud af hvilke færdigheder du 
har mulighed for at forbedre. 
 

  
  

https://wedevet.penworldwide.org/
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1. BAGGRUND 
  
WEDEVET - projektkonsortiet udviklede et spørgeskema og spurgte lærerne om deres syn på 
undervisning. Lærerne blev spurgt, hvorfor de arbejder som lærere for at undersøge hvad der motiverer 
dem i jobbet. Næsten alle svar identificerede en stærk vilje i vejledning (især yngre) af elever og hjalp dem 
med at komme videre og lykkes i deres liv. Lærerne motiveres af, at de kan dele deres viden og udstyre 
unge mennesker med nødvendige færdigheder i livet. 
  
1.1. Karakteristika og færdigheder, der kræves af en lærer 
  
Vi spurgte respondenterne om de vigtigste kvaliteter  
en lærer har brug for, når han/hun underviser og interagerer 
 med studerende. 24 kvaliteter blev angivet og herefter 
 spurgte vi hvilke 8 der var de vigtigste.  
De kvaliteter flest valgte, er: 
 

 
  

På samme måde spurgte vi, hvilke færdigheder der er de 
mest vigtige for en lærer, når de underviser og interagerer 
med elever? De færdigheder flest valgte, er: 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
I lærernes arbejde er der forskellige krav, 
nogle i klasseværelset og nogle uden for det. Vi 
spurgte hvilke egenskaber og færdigheder som deres 
organisation kræver af dem som lærere? 
De 10 vigtigste færdigheder og egenskaber er: 
  
  
 
 
 
 
1.2. Situationer, der får lærere til at føle sig hjælpeløse og frustrerede 
 
For at finde ud af, hvilken slags værktøjer og metoder vi skulle finde på, spurgte vi lærerne, hvilke 
situationer der får dem til at føle sig hjælpeløse, uden midler og frustrerede? Den mest almindelige 
enkeltfaktor som får lærere til at føle sig hjælpeløse og frustrerede er elevernes mangel på 
motivation. Dette svar var inkluderet i 25% af alle anvendelige svar. Det understreger behovet for læreres 
motiverende, sociale ledelse og pædagogiske færdigheder, selvom årsagerne til dårlig motivation kan være 
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delvis uden for skolen. Andre svar bestod af f.eks. indlæringsvanskeligheder, psykologiske udfordringer, 
dårligt fungerende it -enheder og -tjenester og andre blandede årsager. 
Vi ville finde ud af, om der er generationsbaserede forskelle i, hvordan lærere tænker, og hvordan elever 
opfatter information. Generationsændringer påvirker, hvordan du griber sager og verden an. 
  
1.3. Udfordringer og muligheder for generationer 
  
Tabel 1. procentvis fordeling af generationerne i undervisernes egne organisationer efter deres eget skøn. 
  

Underviser Kollegaer Studerende 
Baby Boomer 26,09% 4,35% 8,70% 
Generation X 47,82% 65,22% 0% 
Generation Y - Millinials 21,74% 26,08% 17,39% 
Generation Z 0% 0% 69,56% 
Andre 4,35% 4,35% 4,35% 

 
  

          
 
Som et groft skøn kunne det konkluderes, at X-generations lærere sammen med nogle få Baby Boomers 
underviser Z-generationens unge. Der er også en mindre andel af Millinials i lærergruppen. Det er vigtigt at 
forstå forskellen mellem X- og Z-generationen og hvordan de opfatter verden. Hvilke værdier er vigtige, og 
hvilke slags ting folk ønsker af deres liv. De kan være markant anderledes og besværligt at forstå 
generationerne imellem. Så ved at forstå den anden persons udgangspunkt og respektere det uden 
fordomme, kan to meget forskellige verdener komme sammen og supplere hinanden. Det er således meget 
vigtigt at forstå forskellige kulturer, også generationskulturer. 
Generation X er mere direkte end millennials og Z'ers, så de sætter pris på åbne og ærlige 
samtaler. De er ligeglade med finesser. Mens millennials bliver chokerede, når de modtager 
feedback, behøver generation X'ere ikke at blive rost, men er snarere motiveret af at finde måder at 
forbedre sig på. X'ere sætter pris på balance mellem arbejde og privatliv, brugte mindre tid på deres 
telefoner end Millinials eller Z'ere , men kan lide e-mail. De værdsætter også samarbejde, fordi det er 
Google i 80'erne og 90'erne. Generation Z forventer, at arbejdsgiveren skaber værdi for medarbejderne og 
muligheder for at komme videre i deres karriere. De ser deres første job som et springbræt og vil 
sandsynligvis skifte job. Millennials er ikke så motiverede af penge som Z'ers. Millennials og Z'ers føler ikke, 
at de er forbundet med deres job som ældre generationer, så ledere bør skabe en kultur og teamånd for at 
fremme fællesskab med virksomheden. Medlemmer af generation Z er digitale indfødte, der bruger sociale 
medier aktivt, så de forventer meget feedback og kræver masser af muligheder for at engagere sig. 
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1.4. Studerendes mening 
  
konsortiet interviewede også nogle Z-generations studerende under et projektmøde i Finland. Eleverne gav 
deres syn på, hvilke færdigheder, egenskaber de forventer af en lærer, og hvad der motiverer dem i deres 
liv og i studier. 
 

  

Hvad forventer 
eleverne af lærere 

(færdigheder)? 

Vær lidenskabelig

Giv viden

Vær begejstret

Ærlighed

Tillid / vær troværdig

Vær omsorgsfuld / 
empatisk

Respekt

Internationalitet

At have en vision

Vejledning

Vær ægte

Åbenhed

Humor og alvor 
Forståelse

Karakteristika 
generelt og 
vedrørende 

kommunikation:

Respekt

Ærlighed

Bevarelse af personlige 
grænser

Være opmærksom

Forståelse

Vær alsidig

Positivitet

Energisk Fokus Giver et 
"sikkert" rum til 
kommunikation

Hvad motiverer 
dig? 

Giv gode eksempler

Oplevelse fra 
virkeligheden / 

eksempler / referencer

Konkurrence

Resultater

Begejstrede mennesker

Glade personer

Lidenskabelige 
mennesker

Organisation (ikke rodet)

Åbne mennesker

Personer tæt på "os" 
(familie, venner osv.)
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2. Færdigheder for at nå fremtidens studerende 

  
2.1. Hvad er en lærer i dag og i morgen? 
  
Lærere bør lære at fremme udvikling af transformative kompetencer hos elever 
“... OECD Learning Compass 2030 definerer 'transformative competencies‘ som de typer viden, 
færdigheder, holdninger og værdier, eleverne har brug for til at ændre samfundet og forme fremtiden for 
et bedre liv. Disse er blevet identificeret som at skabe ny værdi, forene spændinger og dilemmaer og tage 
ansvar. ” 
Eksempel er det mest effektive undervisningsværktøj. Lærer 2020 bør udtrykke høje humane værdier i 
deres undervisning, hvis vi ønsker at udvikle nye fagfolk med 'transformative competencies‘. 
 

 
  
Skolerne vil ikke være i stand til at møde digitalisering, økonomiske, sociale og andre udfordringer uden der 
er lærere i centrum af processen. Alle lærere (yngre og ældre) skal hele tiden være involveret i opdatering 
af færdigheder for skolernes og elevernes fremtid. 
Lærernes faglige udvikling skal ses i sammenhæng med grundlæggende ændringer i skolens organisation og 
metoder. På de fleste skoler er almindelige klasser blevet erstattet af praksis som: 
  

• Team-orienteret træning 
• Til udviklingen af elevernes lederskabskvaliteter 
• Kompetencer, der spiller en vigtig rolle i påvirkning af andre 
• Fremme af social bevidsthed og etisk samvittighed 

  
Derfor taler vi i denne Skills-portefølje om: 
  
Underviser - Teambuilder 
En teambuilder værdsætter hver enkelt elevs unikhed som person og elev. En teambuilder gør det muligt 
for elever at arbejde sammen hen imod læringsmål. En teambuilder, der er tro mod teamideologien, 
forstår, at teammedlemmer lykkes og mislykkes i deres læring sammen, ikke som individer. En teambuilder 

Underviser på erhvervsskole

I skolesamfund er vi alle LIGE. Vi har alle intellekt, følelser, køn, seksualitet og 
hjemmekultur. De kan variere meget eller ikke så meget.

Læreres respektfulde 
adfærd skaber et sikkert 

miljø for alle. 
Interkulturalisme betyder 

støtte til tværkulturel 
dialog.

Interkulturalisme betyder 
støtte til tværkulturel 

dialog.

Generalisering og 
stereotyper bør bruges 

med omhu.

Vi kommer fra forskellige 
ETNISITETER og KULTURER. 

I skolen arbejder vi 
sammen.

Religioner og nationaliteter 
bør ikke forveksles.
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understøtter teams ved at hjælpe dem med at fokusere på hvert teammedlems styrker og evner. De støtter 
også teams som en arbejdsenhed. Teamarbejde er et vigtigt læringsmål i karriere- og 
iværksætteruddannelse. Teambuilder værdsætter (og vurderer) teamworkprocessen såvel som teamets 
andre (måske fagbaserede) indholdslæringsresultater. 
  
  
Underviser -Leder 
En leder tager ansvar for sit eget arbejde og adfærd. En leder forstår, at vi alle lærer mere af eksempler end 
af ordrer eller retningslinjer givet til os. En leder kan delegere beslutningsmagt, men ikke ansvar. En leder 
løser eller deltager også aktivt i at løse argumenter og konflikter indenfor teamet på en måde, der er i 
overensstemmelse med gruppens/ organisationens værdier og driftsprincipper. 
  
Underviser – påvirker (Influencer) 
En influencer går ind for universelle sociale værdier frem for værdier for deres egen kultur og etnicitet. En 
influencer udtrykker disse værdier i deres arbejde. De vil også aktivt søge måder at lære, der udvikler 
forståelse og påskønnelse af hele menneskeheden.   
  
Underviser - Udvikling af social bevidsthed og etisk samvittighed 
Udviklere af social bevidsthed og etisk samvittighed er åbne for kritik fra studerende om ting, der på en 
eller anden måde udelukker eller skaber følelse af at være ekskluderet. Det kan f.eks. være processer, 
eksplicitte/implicitte værdier, undervisningsmaterialer eller traditioner. En etisk opmærksom underviser 
forstår, at de bruger magt i de fleste af deres handlinger som underviser. De vil ønske at bruge denne magt 
på en måde, der gør beslutningsprocesser gennemsigtige og fair. Hvis en underviser accepterer 
ekskluderende eller uretfærdig adfærd i sig selv, vil de samtidig gøre det acceptabelt i andre 
magtpositioner. 
  
2.2. De vigtigste kvaliteter og færdigheder TOP16 
  
Lærerkvalifikationsporteføljen for underviser på erhvervsskoler anvender resultaterne af undersøgelsen, 
der blev præsenteret i kapitel 1 - Baggrund og fokuserer på de 16 bedste kompetencer, der blev valgt af 
undervisere (og lærere) som de vigtigste for lærer-, træner- eller lederrollen. Alle seksten færdigheder vil 
blive undersøgt og beskrevet i detaljer. Potentielle materialer til udvikling og forbedring af de respektive 
færdigheder vil også blive præsenteret. 
  
Alle færdigheder hænger sammen og påvirker hinanden. Det er imidlertid vigtigt og nyttigt at definere hver 
færdighed separat for at give de bedst mulige træningsmuligheder og læringsresultater. Det er afgørende 
at huske på, at det 21 århundrede bringer en række udfordringer for lærerfaget og træner roller. På grund 
af øget globalisering, den fjerde industrielle revolution, udviklingen af AI (kunstig intelligens) og 
digitalisering gennemgår de nødvendige færdigheder til uddannelse og undervisningsstillinger betydelige 
ændringer. Lærerens rolle, uanset om det er på gymnasialt niveau, erhvervsuddannelser, 
videreuddannelsesinstitutioner eller på universitetet, har ændret sig markant. I praksis undervisning og 
læringsmiljøer, er en træner nu anses for at handle mere som en leder, en igangsætter eller en influencer i 
stedet for den 20h århundrede underviser-centrerede læringstilgang. Derfor vokser nødvendigheden af 
kontinuerlig udvikling og uddannelse af undervisere, men ofte også en udfordring, da der er begrænset tid 
og ressourcer for undervisere til at fokusere på personlig forbedring. 
  
Da jobprofiler varierer og fortsætter med at udvikle sig, skal de færdigheder som arbejdsstyrken har behov 
være meget fleksible. Derfor er undervisere nødt til bestandigt at opnå ny viden og færdigheder, medens 
de bevæger sig igennem deres faglige og personlige karriere (cf. “Preparing Tomorrow’s Workforce for 4 IR” 
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by Deloitte, s. 16). På denne måde, kan de udvikle social bevidsthed og etisk samvittighed hos deres 
studerende. 
  
Deloitte offentliggjorde en undersøgelse med titlen “Preparing Tomorrow’s Workforce for 4 IR, som 
definerer fire store færdighedskategorier der skal tages i betragtning for at forberede og støtte de ansatte i 
den 21- århundrede: ”arbejdsstyrke parathed”, ”bløde færdigheder”, ”Tekniske Færdigheder ”, og” 
Entreprenørskab ” (jf. S. 16, tabel). I betragtning af at "Tekniske færdigheder" er mere jobspecifikke, 
omfatter de tre andre kategorier de udvalgte top seksten færdigheder, der skal ses nærmere på i 
porteføljen. Færdigheder som kommunikation, kreativitet, optimisme og tidsstyring er blandt andet stærkt 
tværgående færdigheder, som gør det muligt for undervisere og elever at blive fleksible og tilpasse sig nye 
arbejdsmiljøer, job og udviklinger. 
 
Porteføljen vil derfor se på følgende top16 færdigheder for undervisere: 
 
Alle top16 færdigheder er blevet valgt som de mest 
vigtige til at udvikle lærerfaget. Hver færdighed vil blive defineret 
ved hjælp af en beskrivelse af den adfærd, der tilskrives den 
respektive færdighed, faktorer der bidrager til at udvikle sig 
færdigheden, eksempler og forslag til forbedring af 
hver færdighed samt bedste praksis. 
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2.3 Færdighedsbeskrivelser, tips og bedste praksis 
  

2.3.1 Veje til at blive en Team Builder 
  
  

Hvordan bliver en underviser en Team builder? Du har brug for: Færdigheder 

 At være kommunikativ til at arbejde succesfuldt med forskellige 
mennesker       1. kommunikation 

 At være motiveret og kunne motivere elever og kolleger       2. Motivation 

 At kunne planlægge opgaver og holde et godt overblik over, hvad der 
har været, bliver og bliver gjort       3. Planlægning 

 At have gode organisatoriske evner og bevare roen i udfordrende 
situationer       4. Organisation 

  
  

Fæ
rdighed: Kom

m
unikation 

Beskrivelse 

  
Kommunikation er en vigtig færdighed og selve fundamentet for menneskelig interaktion. Ofte 
kan manglen på kommunikation (og andre) færdigheder potentielt føre til konflikt. Derfor er 
dybe kommunikationsevner grundlaget for et sundt og vellykket personligt såvel som 
professionelt liv. Det er vigtigt at huske på, at kommunikationsevner ikke udelukkende 
refererer til talesprog, men også omfatter en persons kropssprog. 
  
Når man ser på kommunikation som en færdighed, inkluderer dette en bred vifte af 
parametre, såsom valg af ord, tonen og volumen i stemmen, syntaksens kompleksitet, det 
talte sprog (indfødt/lærer), tidspunktet for en kommentar, talerens/modtagerens holdning og 
bevægelser, personernes roller, det rum, kommunikationen finder sted i osv. 
  
Adfærd relateret til denne færdighed 
  

Faktorer, der bidrager til at udvikle 
denne færdighed 
  

  
For at kommunikere med succes er det vigtigt at 
  
 Oprethold positivt samspil       
 En åben og tydelig kommunikation       
 Empatisk kommunikation       
 Vær selvsikker       
  

  
Individuelle faktorer: alder og 
udviklingstrin, følelsesmæssig 
intelligens, personlighedstræk, 
opdragelse, uddannelsesvej, interesser 

Kulturelle faktorer: sprog, 
overbevisninger, skikke, kulturel 
baggrund, peer group 

Kontekstuelle faktorer: 
rollen/positionen for de personer, der 
kommunikerer, rum, (dag) tid, 
omgivelser, kommunikationsmidler - 
dvs. personligt, online, skrevet osv. 
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Tips og eksempler til at udvikle denne færdighed 
  

  
 lyt godt til alle involverede       
 se dit eget kropssprog       
 Prøv at undgå at være meget følelsesladet       
 tag en pause eller skridt væk       
 respekter interkulturelle forskelle       
 respektere generationsforskelle       
 Vær tålmodig og empatisk       
  

  
 se andres kommunikation       
 reflektere over positive og 

negative       
 indrøm, hvis du ikke ved noget       
 roligt tempo og pauser       
 bruge retoriske værktøjer smart       
 være bevidst om dit valg af ord       
 holde øjenkontakt       
  

Eksempler på færdigheden: PE -kontekst, situationer, bedste praksis 
  

  
A. Illustration: Tag et kig på TED Talker Julien Treasure om “Hail” 
kommunikation: Ærlighed: vær klar og tydelig; Ægthed: vær dig selv; Integritet: vær dit 
ord; Kærlighed: ønsker dem alt godt. Treasure introducerer stemmens kraft som et værktøj, 
der kan bruges, når man holder en tale, taler foran en klasse eller generel kommunikation. 
  
B. PE -kontekst: Kommunikation inden for PE -konteksten er af største betydning. En af mange 
gode fremgangsmåder til at fremme proaktiv og frugtbar kommunikation er regelmæssige 
teammøder. Disse teammøder bør have en struktur for at undgå distraktion og uendelige 
samtaler. Teammøder bør dog give et rum for alle til at tale og rapportere, hvad de arbejder 
med, hvis der er udfordringer og giver mulighed for at planlægge de næste opgaver. Du bør 
også se på det sociale aspekt ved disse teammøder, hvilket for eksempel kan betyde, at hvert 
teammøde slutter med en social runde på 10-15 minutter for at give tid til, at praktikanter 
(studerende) kan snakke sammen. Dette er afgørende for at opbygge en god holdånd og giver 
trænere mulighed for at observere praktikantens adfærd. 
  
C. Konfliktsituation: Når man arbejder med andre mennesker, er konflikter og forskellige 
meninger uundgåelige - og hvis de håndteres følsomt og progressivt, kan disse have positive 
resultater. For eksempel, hvis en gruppe praktikanter diskuterer et emne som nyt 
marketingmateriale og dets design, kan der opstå mange forskellige holdninger. I stedet for at 
undgå konflikter er det vigtigt at omfavne de forskellige synspunkter og bede hver elev om 
deres mening og begrundelsen bag. Hvis en konflikt bliver ophedet, kan en kort pause for at 
køle ned og nærme sig en situation være en fordel. Det er yderst vigtigt, at undervisere / 
lærere faciliterer situationen ved at spørge ind til årsagen, så bliver det lettere at forstå 
hinanden. 
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Fæ
rdighed: M

otivation
 

Beskrivelse 

  
Beskrivelse: Hvad er motivation? Cambridge Dictionary beskriver 'motivation' som villighed, 
fornuft eller entusiasme til at gøre noget. Derfor, hvis nogen ikke forstår 'hvorfor' han / hun 
formodes at handle eller udføre en opgave, er han / hun sandsynligvis ikke motiveret til at 
arbejde. 
 
Årsagen bag motivationen kan være mangfoldig: Det kan være, at en person har en personlig 
interesse i emnet, de får fordele ved at udføre en opgave, de modtager ros for deres arbejde, 
eller de får deres motivation ved at støtte en ven eller kollega. 
  
Adfærd relateret til denne færdighed 
  

Faktorer, der bidrager til at udvikle denne 
færdighed 
  

  
For at motivere andre kan deling af vores 
personlige oplevelser være et passende middel 
til at nærme sig et emne eller en opgave. 
Inden for uddannelse skal eleverne være 
opmærksom på årsagen bag deres opgaver. 
Dette kan opnås gennem personlige oplevelser 
og historier, eksempler, ros, karakterer osv. Om 
muligt bør fokus ligge i den indre 
motivation. Trænere kan for eksempel finde ud 
af deres elevers mål og ønsker og visualisere 
læringsvejen for deres elever for at nå deres 
mål og opfylde deres ønsker. 
  

 
Individuelle faktorer: Alder og 
udviklingstrin, følelsesmæssig intelligens, 
personlighedstræk, personlige oplevelser, 
gavn / gevinst ved en opgave, personlig 
tilfredshed, formål 

Kulturelle faktorer: Sprog, overbevisninger, 
skikke, ros fra samfund / socialt miljø, status 

Kontekstuelle faktorer: Fordel / gevinst ved 
en opgave, peer group, arbejdsstruktur og 
position, karakterer, løn 

Tips og eksempler til at udvikle denne færdighed 
  

  
 Lyt omhyggeligt og nøje for at afdække dine 

elevers ønsker og mål       
 Giv eksempler       
 Vejled i stedet for at give løsningen       
 Byg et rum for kreativitet og fantasi       
 Spørg om andres oplevelser og personlige 

eksempler       
  

  
  Respekt, at motivationen kan komme 

fra forskellige kilder       
  Visualiser og hjælp andre med at 

visualisere 'hvorfor' en opgave er 
gavnlig       

  Tillad plads til fiasko       
  Tillad forskellige tilgange       
  Værdsat forskellige synspunkter og 

meninger       
Eksempler på færdigheden: PE -kontekst, situationer, bedste praksis 
  

  
A. Situation: Et problem skal løses, men teamet sidder fast i deres arbejde og mister 
motivation og fokus, da løsningen ikke ser ud til at være nær. I stedet for at lægge pres eller 
bare give løsningen som vejleder, kan det være en god idé at holde en pause og bevidst rejse 
uafhængige, sjove emner i pausen. På denne måde kan alle træde væk fra problemet og 
genstarte ned en ny tilgang. 
 
B. Bedste praksis: Afhængigt af opgaven og målet kan kreative tilgange til en udfordring være 
meget motiverende og gavnlige for læringsvejen og resultaterne. For eksempel kan 'Design 
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Thinking', hvor tilgangen til et problem kan involvere tegning, udformning, brainstorming og 
en mulig løsning bliver præsenteret, implementeret og revideret et par gange, tillade en at 
involvere en række forskellige færdigheder, for eksempel teamarbejde, respekt, kreativitet og 
mange flere, som alle kan føre til øget motivation. 
 
C. PE -kontekst / bedste praksis: PE -miljøet i sig selv har vist sig at være meget motiverende 
af forskellige årsager. For eksempel kontormiljø hos en praktikvirksomhed (PE) er anderledes 
end den traditionelle klasseundervisning og det gør det muligt for eleverne at komme ind i 
rette tankegang og forlade lærer- centreret miljø. Desuden indtager hver elev sin egen 
position inden for PE og påtager sig dermed ansvaret for sine opgaver. At påtage sig ansvar og 
ejerskab motiverer eleverne på en anden måde, fjerner fokus på eksamener og karakterer og 
styrer det i retning af arbejdsrelaterede opgaver, projekter og praktiske aktiviteter. 
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Fæ
rdighed: Planlæ

gning 

Beskrivelse 

  
Der er flere handlinger involveret, en person er god til at planlægge, når han / hun har et godt 
overblik over de opgaver og trin, der skal foretages. Gode planlæggere, undersøger og 
strukturerer en handling eller en begivenhed. De ser på det større billede og ikke udelukkende 
på, hvad der sker nu. Gode planlæggere forsøger at forudsige, hvad der vil ske, og foregribe, 
hvor der kan opstå problemer. De visualiserer ofte situationerne på forhånd. 
Planlægningsevner omfatter også at kunne bygge en eller flere strategier, der fører til 
målet. Opgaverne er forudbestemt, beslutninger taget, og en tidslinje udarbejdes. Nogle af de 
centrale spørgsmål ville være "hvad skal der gøres?", "Hvornår og hvor skal det gøres?", 
"Hvordan kan vi indse det?" Eller "hvad nu hvis ...?". Når det kommer til læringsmiljøet, er 
planlægning af visse rutiner også vigtige, for at automatisere tilbagevendende opgaver og 
arbejdsgange. 
  
Adfærd relateret til denne færdighed 
  

Faktorer, der bidrager til at udvikle denne 
færdighed 
  

  
 Personer med gode planlægningsevner 

ser ofte på situationen, begivenheden 
eller opgaven som helhed       

 Planlæggere er meget strukturerede 
mennesker og gode til at visualisere 
ideer       

 Planlæggere ser forholdet mellem 
opgaver, resultater, potentielle 
problemer       

 De forudser løsninger-Planlæggere 
fokuserer ikke kun på én plan, men 
forsøger at have nogle alternativer til alle 
eventualiteter       

  

  
Individuelle faktorer: Alder og udviklingstrin, 
følelsesmæssig intelligens, 
personlighedstræk; erfaring, personlig 
ledelse, tidsstyring, viden om koncepter & 
nyttige værktøjer 
Kulturelle faktorer: Told, 
uddannelsessystemer, uddannelse, 
uddannelsesvej, opdragelse 
Kontekstuelle faktorer: Teamet, de arbejder 
med, rolle/ position i gruppen eller teamet. 

  

Tips og eksempler til at udvikle denne færdighed 
  

  
 Skift miljø at komme ind i en anden 

tankegang. 
 Gør brug af rutiner, ved hvornår du 

skal bryde dem. 
 Visualiser, hvad der kan komme op.       
 Hvis du går i stå, gå væk fra situationen 
 Tillad dig selv en pause       

  

  
 Vær fleksibel!       
 Efterlad plads til kreativitet og 

brainstorming       
 Lav ikke en urealistisk plan.       
 Picture den værst tænkelige og bedste 

fald       
 Tag dig tid til at brainstorme, strukturere 

og planlægge.       
  

Eksempler på færdigheden: PE -kontekst, situationer, bedste praksis 
  

  
A. Situation / bedste praksis: En klassisk situation, hvor planlægningsevner er afgørende, er 
begivenhedsplanlægning. Inden man kan handle (se organiseringsfærdigheder) skal 
begivenheden og alt, hvad der fører til den, planlægges. Der er nogle bedste praksis metoder, 
der kan hjælpe med at forbedre planlægningsevnen, f.eks. De velkendte opgavelister, 
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brainstorming, idékort eller tankekort. Ved at bruge en eller flere af disse metoder kan det 
være lettere at indsamle ideer og bringe dem i orden. 
B. Situation / Best Practices: Folk er ofte udfordret, når en masse trin og 
opgaver skal planlægges. Meget enkle, men meget nyttige metoder er for eller imod lister 
samt prioritetslister. Du vil måske gøre det mere visuelt, hvis du arbejder med et team og 
skriver hver opgave / emne på et enkelt stykke papir for at sætte dem i orden, men også for at 
bevare en smule fleksibilitet. 
C. Best Practice / PE -kontekst: Især i læringsmiljøer bør fejl være velkomne, da vi alle lærer 
bedst af vores egen erfaring og vores egne fejl. Det er imidlertid også vigtigt at lære at undgå 
forudsigelige problemer og forhindre, at der opstår problemer. En anden enkel, men effektiv 
metode er en What-If-analyse. Denne teknik anvender også brainstorming og andre metoder 
til at bestemme, hvad der kan gå galt i forskellige scenarier og identificere konsekvenserne på 
forhånd. I PE -konteksten kan denne metode anvendes til personer, der udfører en opgave for 
første gang eller sammen i et teammøde. 
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Fæ
rdighed: O

rganisation 

Beskrivelse 

  
I sammenligning med færdigheden 'planlægning' kan 'organisatoriske færdigheder' beskrives 
som at omsætte ideer eller handle. Organisatoriske færdigheder fokuserer mere på udførelsen 
af den planlægning, der er foretaget på forhånd. Derfor omfatter organisatoriske færdigheder 
arbejdsgange og tidsstyring af opgaver og begivenheder. For eksempel, hvis en plan eller 
struktur skal tilpasses, kommer evnen til at vurdere situationen, spontant prioritere eller 
ændre prioriteter i aktion. 
Når man taler om organisatoriske færdigheder, kan det være nyttigt at spørge, "hvordan og 
hvornår nogen gør noget" og "hvem gør det".  
Adfærd relateret til denne færdighed 
  

Faktorer, der bidrager til at udvikle denne 
færdighed 
  

  
 Hold roen og håndter stress       
 Juster dine planer       
 Ryd op i kaotiske situationer 
 Tag objektive beslutninger       
 Opdag svagheder       
 Få overblik       
 Delegere og prioriter       

  
Individuelle faktorer: alder og 
udviklingstrin, følelsesmæssig intelligens, 
personlighedstræk, erfaring, 
stressmodstand, fysisk tilstand, jobtryk 
Kulturelle faktorer: sprog, overbevisninger, 
skikke 
Kontekstuelle faktorer: miljø (varme, støj, 
hektiske situationer osv.), Forventninger til 
arrangøren 

Tips og eksempler til at udvikle denne færdighed 
  

  
At have effektive og progressive organisatoriske 
færdigheder: 
 Vær tålmodig men proaktiv.       
 Lyt til tilbagemeldinger       
 Undgå at være for følelsesladet       
 Kommuniker tydeligt       
 Vær fleksibel       

  
 Vær fleksibel!       
 Efterlad plads til kreativitet og 

brainstorming       
 Lav ikke en urealistisk plan.       
 Picture den værst tænkelige og bedste 

fald       
 Tag dig tid til at brainstorme, strukturere 

og planlægge.       
  

Eksempler på dygtighed: PE -kontekst, situationer, bedste praksis 
  

  
Din praktikvirksomhed (PE) forbereder sig på en messe for at fremvise specifikke produkter, 
introducere nye produktlinjer og repræsentere din praktikvirksomhed. Der er udarbejdet en 
plan med præcise trin og handlinger. De specialdesignede flyers og brochurer kommer dog 
ikke, før du tager afsted til messen, og alle afdelinger er skuffede og bliver stressede, da de 
frygter, at det kan påvirke deres messe deltagelse negativt. Med dine gode organisatoriske og 
problemløsningsevner kan du berolige alle, tage et øjeblik til at træde væk fra problemet og 
reflektere. Du vil måske tage et hvidt ark papir eller rydde tavlen og starte en brainstorming 
om alternativer, der spørger “Hvilke andre værktøjer kan bruges til at vise vores tilbud?” Eller 
“Er der en anden udskrivningsmulighed, som vi ikke har tænkt over? ”, Eller“ Kan vi gøre dette 
til noget positivt og bruge det som en CER -strategi (dvs. undgå papir)? ”. 
B. Situation: Du deltager i en messe med dit team for at præsentere din virksomhed og dens 
produkter. Du er klar, planlægning og forberedelser er gennemført, og de første besøgende 
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ankommer. Alt kører problemfrit. Selvom der ikke er noget problem (endnu), er det vigtigt for 
en god arrangør og teamleder at sikre, at alt fortsat kører problemfrit. Tag dig tid til 
regelmæssigt at foretage kontrol. Dette kan omfatte at tjekke ind med dine kolleger for at se, 
om der mangler noget, eller om noget ikke virker. Dette betyder også at sikre, at der er 
nok materiale til rådighed, og at standen ser pæn ud. Hvis dagen er særlig travl, er det en god 
idé at udarbejde en kort tjekliste for at holde styr på alt. 
C. Bedste praksis / metode: Der er flere gode værktøjer og metoder, der kan hjælpe dig med 
at forbedre dine organisatoriske færdigheder. Men variation betyder ikke, at du skal bruge 
dem alle, men du bør prøve at finde ud af, hvad der fungerer bedst for dig. Et par - ofte 
undervurderede - 'klassikere' er: 
- To-Do Lister: Simple bullet points af hvad der skal gøres. 
- Prioritetslister: En opgaveliste, hvor du prioriterer hvert punkt i forhold til resten. Hold listen 
fleksibel. Hvad der kan være din prioritet i starten af dagen kan ændre sig i løbet af dagen, 
og det er ok. Digitale lister giver mere fleksibilitet uden at skulle omskrives, og derudover kan 
de normalt forbindes til kalendere eller kolleger, hvilket kan gøre kommunikationen lettere. 
- Mindmaps: Selvom disse mest bruges til at strukturere brainstorming -ideer, nyder folk, der 
er meget visuelle, ofte at have et overblik over opgaver og tjeklister arrangeret som en 
mindmap på en side. 
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2.3.2 Veje til at blive leder 
 
 
  

Hvordan bliver en underviser en leder? Du har brug for: Færdigheder 

 At være fleksibel og forandringsparat       1. Fleksibilitet 

 Evnen til at skabe struktur fra kaos       2. Struktureret 

 At være innovativ og lytte til andres ideer       3. Innovation 

 At træffe beslutninger på en informeret baggrund       4. Beslutningstagning 

  
  

Fæ
rdighed: Fleksibilitet 

Beskrivelse 

Fleksibilitet er et personlighedstræk, der beskriver, i hvilket omfang en person kan klare 
forandringer og løse problemer og opgaver på nye, kreative måder.    
Vi skal være fleksible for at kunne klare de udfordringer, vi står over for hver dag. På arbejde, i 
skolen og derhjemme. Hvis vi mangler den færdighed, risikerer vi at få psykiske og fysiske 
problemer som stress, angst og depression. 

Adfærd relateret til denne færdighed 
  

Faktorer, der bidrager til at udvikle denne 
færdighed 
  

For at være fleksibel er det vigtigt at 

 Være tilpasningsdygtig i sin tilgang og 
komfortable med at gøre noget nyt.       

 Reagere på forskellige måder til forskellige 
situationer.       

 Vær tydelig i din kommunikation       
  

Individuelle faktorer: modstandsdygtighed, 
personlighed, erfaring 
Kulturforståelse: kollektivistisk samfund, 
fokus på gruppen i stedet for individet, 
Kulturel baggrund: overbærende kultur 
Kontekstuelle faktorer: Work-life-balance 
  

Tips og eksempler til at udvikle denne færdighed 
  

For at udvikle din fleksibilitet: 

 Boost din selvtillid       

 Fokuser på succes i stedet for fiasko       

 Sæt spørgsmålstegn ved din indre kritiker       

 Plej dig selv       

 Involver dig 

 Forvent ændringer       

  

 Prøv noget nyt - sid ikke fast i rutiner       

 Accepter ændringer som noget positivt       

 Gå forrest i forandringsprocessen       

 Overvej/lyt til andres bekymringer?       

 Forbliv optimistisk       

 Lyt       
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Eksempler på færdigheden: PE -kontekst, situationer, bedste praksis 
  

Vær nysgerrig. Stil mange spørgsmål. Undr dig, udforsk og overvej, før du dømmer og 
beslutter.  

Lav supportsystemer, lad være med at lave forandringer alene. Se til mentorer, venner, 
trænere, betroede jævnaldrende, professionelle kolleger osv.  
Forstå din egen reaktion på forandring. Du skal være klar over dine egne følelser og tanker om 
ændringer, så du kan være ærlig overfor andre.  

 
 
  



Developing VET Teaching Skills – Leading the Success of Tomorrow’s Students 

 

19 
 

 

Fæ
rdighed: Struktureret 

Beskrivelse  

Hvis du er gladest når din dag er planlagt med lister over ting at lave og et tætpakket skema, 
kan du lide at leve et struktureret liv. Når noget er struktureret, arrangeres det efter en 
bestemt plan. Det giver dig mulighed for at maksimere din produktivitet, forbedre din 
præstation og effektivt opnå professionelle mål.    

Adfærd relateret til denne færdighed 
  

Faktorer, der bidrager til at udvikle denne 
færdighed 
  

 Vedholdenhed - gør det samme hver gang       
 Forudsigelighed - at forvente eller vide, hvad 

der kommer til at ske       
 Følg planen uanset konsekvensen ("sig hvad 

du mener og mener hvad du siger")       
  
  

Individuelle faktorer: mental styrke, 
personlighed, planlægning og 
organisatoriske færdigheder 
Kulturelle faktorer: stærke individuelle 
samfund 
Kontekstuelle faktorer: arbejdskrav, 
autonomi 

Tips og eksempler til at udvikle denne færdighed 
  

For at blive struktureret: 

 Opbyg Gode vaner       
 Foretag små ændringer i stedet for store       
 Opret påmindelser       
 Kommuniker med andre       
 Vær forberedt       
 Evne til selvledelse       

  

 At kunne organisere 

 Lav planer til opfølgning 

 Gå et skridt tilbage 

 Grupper opgaver 

 Gennemgå planen 

 Start forfra  

Eksempler på færdigheden: PE -kontekst, situationer, bedste praksis 
  

Som underviser i en PE er det vigtigt at være struktureret for at håndtere de udfordringer du 
vil møde hver dag. 

 Gør noget for dig selv først       
 Giv dig selv to timer at tackle de vigtigste opgaver for dagen       
 Check Kontroller derefter din e-mail       
 Gå videre til dagens næst vigtigste opgaver       
 Giv dig selv en mental pause       
 Tjek derefter din e -mail igen       
 Før du går hjem, lav en liste       
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Fæ
rdighed: Innovation 

Beskrivelse  

  
Innovation behøver ikke at være store ideer med en 10-trins plan for implementering, det kan 
også være i mindre skala, det vigtige er at det giver værdi. 
Innovation er en proces, der ofte involverer flere mennesker, der udvikler og finpudser idéen 
indtil den, er klar til implementering/produktion. 
  
Adfærd relateret til denne færdighed 
  

Faktorer, der bidrager til at udvikle denne 
færdighed 
  

 En innovativ person takler et problem ved at 
involvere andre på en væsentlig måde for at 
udvikle ideer og stærkere løsninger.       

 For at skabe innovation skal man ikke være 
bange for at fejle. Nogle gange kan en idé 
være god, men du har ingen muligheder for 
at føre den ud i livet.        

  

Individuelle faktorer: gode lytte- og 
kommunikationsevner, uddannelse, 
interesser, at være fleksibel, tillid, 
problemløsningsevner 
Kulturelle faktorer: skikke, kulturel 
baggrund 
Kontekstuelle faktorer: arbejdsmiljø, 
ledelse/ledelse, teamwork, ressourcer 

Tips og eksempler til at udvikle denne færdighed 
  

At udvikle innovation: 

 Vær ikke bange for nye idéer       
 Konfronter udfordringer gennem visionær 

tænkning       
 Skab en forandringskultur       
 Løbende forbedringer       
 Lyt       
  
  
  
  

  

 Vær fleksibel!       
 Efterlad plads til kreativitet og 

brainstorming       
 Lav ikke en urealistisk plan.       
 Forestil dig det bedste og værste 

udfald       
 Tag dig tid til at brainstorme, strukturere 

og planlægge.       
  

Eksempler på færdigheden: PE -kontekst, situationer, bedste praksis 
  

 Vælg en kollega, du føler dig tryg ved, og gør jer ansvarlige over for hinanden. Tilskynd ham 
eller hende til at blive ved med at prøve nye ting, uanset om det er at prøve et nyt sted til 
frokost, foreslå en idé på en uortodoks måde eller bare lave gammeldags 
brainstorming. Det er bedre - og lettere - sammen.       

 Fordelene ved små innovationer er store. Prøv at ændre mange små ting, f.eks. Hvordan du 
afslutter dine e -mails, hvordan du belønner dig selv for godt arbejde, eller hvordan du 
starter møder.       
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Fæ
rdighed: Beslutningstagning 

Beskrivelse  

Beslutningstagning indebærer valg af et handlingsforløb blandt to eller flere mulige 
alternativer for at nå frem til en løsning på et givent problem 

Adfærd relateret til denne færdighed 
  

Faktorer, der bidrager til at udvikle denne 
færdighed 
  

 En beslutningstager er ofte analytisk og 
forsøger at se eller håndtere spørgsmål, før 
de bliver til reelle problemer       

 En god beslutningstager tager alle 
tilgængelige oplysninger i betragtning       

 En beslutningstager forudsiger resultatet af 
hver mulighed for at nå den bedste 
løsning.       

  

Individuelle faktorer : evnen til at lytte, 
evnen til at se alle muligheder, ikke bange 
for fejl, gode kommunikationsevner, at 
kunne delegere, uddannelse 
Kulturelle faktorer : skikke 
Kontekstuelle faktorer : et tillidsfuldt miljø, 
ikke at blive straffet for fejl, lov til at træffe 
meningsfulde beslutninger, hierarki/roller 

Tips og eksempler til at udvikle denne færdighed 
  

For at træffe effektive beslutninger: 

 Tænk over fejl       
 Fokuser på dine succeser       
 Forsøg at delegere       
 Evaluer før og efter en beslutning       
 Benyt konflikthåndtering       
 Lav din research       
  
  
  

  

 Vær detalje-orienteret, prioriter       
 Multitasking: prioriter eller delegér 

opgaver.       
 Hold dit arbejdsområde rent og 

ryddeligt       
 Tag initiativ       
 Vær rolig og positiv       

Eksempler på færdighed: PE -kontekst, situationer, bedste praksis 
  

 Det er mere end blot at undersøge fakta og logistikken i en beslutning - at få en andens 
mening kan også forbedre din beslutningsproces ved at give dig den tillid og tryghed, at du 
tager den rigtige beslutning. Uanset om det er at spørge din mekaniker ven før et bilkøb 
eller kontrollere forbrugerrapporter, inden du køber et nyt apparat til dit køkken, er 
rådgivende informationer ganske nyttige.         

 Ved at ændre noget småt og evaluere resultatet, får du øvet dig på at træffe beslutninger 
og ræsonnere uden større konsekvenser. Det kan være noget småt så som at begynde at 
spise noget nyt til morgenmad. At vælge din nye morgenmad, kan omfatte ting som din 
økonomiske situation, tid, hvor ofte du vil spise det, om du vil spise på farten og meget 
mere.       
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2.3.3 Veje til at blive influencer på 
  

Hvordan bliver en underviser influencer: Du har brug for Færdigheder 

At være tålmodig for at give folk tid til at være åbne for indflydelse Tålmodighed 

At have humor, for let at kunne komme i kontakt med eleverne Humor 

At være professionel i egne fag og altid have villighed til at lære mere Villig til at lære 

For at gøre det, skal eleverne stole på dig, og dine mål skal være rettet mod dem. Troværdig 

  
  

Fæ
rdighed: Tålm

odighed 

Beskrivelse  

Tålmodighed er en færdighed, der gør det muligt for dig at arbejde effektivt med grupper af 
mennesker uden at miste besindelsen eller blive utålmodig, samtidig med at du opnår folks 
tillid og påskønnelse. 

Adfærd relateret til denne færdighed 
  

Faktorer, der bidrager til at udvikle denne 
færdighed 
  

 Oprethold positivt samspil       
 En åben og tydelig kommunikation       
 Empatisk kommunikation       
 Vær selvsikker       
  

Individuelle faktorer: alder, 
personlighedsfaktorer, åbent sind, 
værdsættelse af individet. 
Kulturelle faktorer: for eksempel 
magtafstand. 
Kontekstuelle faktorer: tålmodighed kan 
anvendes i alle sammenhænge, selvom 
læringsmålene er klare og ikke kan 
diskuteres, kan de stadig diskuteres. Ved at 
diskutere og forklare årsagerne til tingene 
muliggøres bedre læring af enkeltpersoner. 

Tips og eksempler til at udvikle denne færdighed 
  

 Du kan træne dig selv til at blive en bedre lytter. Som et ordsprog siger, har personen to 
ører og en mund.       

 Gennemføre en fantasi øvelse; tænk på dine egne livserfaringer. Har du nogensinde været 
i en situation, hvor ingen lyttede, eller du ikke forstod noget og ikke kunne få 
hjælp? (Lærere som lyttere)       

 Koncentrer dig, anerkend dine følelser og utålmodige følelser, mens du er i en 
klasselokale-situation. Du kan bevidst styre dine handlinger       

Eksempler på dygtighed: PE -kontekst, situationer, bedste praksis 
  

 Du kan udføre en praktisk aktivitet "Lærere som lyttere" ved at demonstrere en situation, 
hvor en af deltagerne vil blive udeladt fra diskussion og ikke blive lyttet til. Tal om dine 
oplevelser af situationen og dem fra din tidligere erfaring.       
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 Studerende slukker for din lyd online. Hold en online undervisning, og giv eleverne ret til at 
slå din stemme fra, hvis de føler for meget information på én gang. Følg reaktionerne og 
bed om elevernes følelser.       

  
  

Fæ
rdighed: Sense o f hum

or 

Beskrivelse  

Humor er en færdighed, der gør det muligt for en person at finde sjove sider i sagerne og 
præsentere dem sjove og med god smag, samt at kunne grine med andre og sig selv. At have 
en sans for humor letter ofte samtaler og letter at lære mennesker at kende. 

Adfærd relateret til denne færdighed 
  

Faktorer, der bidrager til at udvikle denne 
færdighed 
  

 Situationsbevidsthed       
 Kulturel og social forståelse       
 Fleksibel tankegang       
 At kunne bosætte sig selv under grin       
  

Individuelle 
faktorer: personlighedsfaktorer, åbent sind, 
selvopfattelse. 
Kulturelle faktorer: hierarki, magtafstand 
Kontekstuelle faktorer: humor er et meget 
kraftfuldt, men alligevel tvetydigt 
værktøj. Når det bruges korrekt i en 
passende situation, kan det fremme 
gruppesammenhængskraft og 
samarbejde. Det kan ligeledes fornærme en 
person eller en gruppe mennesker, hvis det 
bruges uforsigtigt. Især når det kommer til 
at gøre grin med religion, etnicitet, seksuel 
orientering eller andre personer 
(f.eks. Studerende) bør man udvise ekstrem 
forsigtighed, når man fungerer som 
rollemodel (lærer). 
  

Tips og eksempler til at udvikle denne færdighed 
  

  

 Gør grin med noget, ikke nogen (hvis det ikke er dig selv)!       
 Øv dig på at grine af dig selv. Hvis du virkelig kan grine af dine egne fejl og præstationer, 

har også andre mennesker lettere ved at grine med dig.       
 Prøv at forestil dig, hvordan du ville have det med din vittighed, hvis den var målrettet dig 

eller dine handlinger. Føles det sjovt eller gør det dig utilpas? Hvis sidstnævnte, overvej 
om det overhovedet er sjovt.       

Eksempler på dygtighed: PE -kontekst, situationer, bedste praksis 
  

CV -foto: Tag selfies af dig selv og bed eleverne om at fortælle, hvilken der er professionel, 
hvilken ikke og hvorfor. Overdriv dine ansigtsudtryk og kameravinkler. Tag billeder, hvor du er 
træt, vred, kærlig, sej, tag en hue på, vis håndtegn ( f.eks. Sejr) ... Eleverne kan grine sammen 
med dig og forholde sig til deres egne oplevelser. 



Developing VET Teaching Skills – Leading the Success of Tomorrow’s Students 

 

24 
 

 
 
  
 

Fæ
rdighed: Villighed til at læ

re 

Beskrivelse  

Villighed til at lære betyder, at du tager en åben og positiv holdning til nye ting, information, 
begreber og færdigheder. Det betyder at du indser og respekterer andres færdigheder og 
viden. Du er ivrig efter at lære ting, der er nye for dig, og du er opmærksom på de færdigheder 
og viden, du ikke besidder. 

Adfærd relateret til denne færdighed 
  

Faktorer, der bidrager til at udvikle denne 
færdighed 
  

 Nysgerrighed.       
 erkender, at livet er en lang vej for 

læring; ingen ved alt.       
 Lyst til at gøre fremskridt med din karriere, 

som person eller andre perspektiver.       

Individuelle faktorer: ambition, åbent sind, 
personlige mål i livet, tro på personlig 
udvikling. 
Kulturelle faktorer: hierarki, 
uddannelsessystem og respekt for 
uddannelse, magtafstand. 
Kontekstuelle faktorer: Nysgerrighed er et 
krav for vilje til at lære. Meget ofte er det 
nøglen til at skubbe personen til at lede 
efter nye oplysninger, færdigheder og 
metoder. I samfund, der muliggør 
individuelle fremskridt, der ikke er 
begrænset af hierarkiske forhindringer eller 
kulturelle forventninger, fremmes vilje til at 
lære ved at fremme uddannelse og 
tilgængelige læringsmuligheder. 

Tips og eksempler til at udvikle denne færdighed 
  

 Kast dig ud af din komfortzone, lær et nyt sprog eller en færdighed       
 Respekter andres færdigheder og viden       

Eksempler på dygtighed: PE -kontekst, situationer, bedste praksis 
  

Som en gruppeøvelse kan man bruge karriere-relaterede problemer i deres reflektion: 
Et gruppearbejde, hvor eleverne undersøger et problem, der er relateret til deres 
karriere/professionelle vej. I undersøgelsen skal de overveje problemets konsekvenser for 
enkeltpersoner, lokalt, nationalt og globalt. De skal også sige, hvad der er etisk forkert og 
rigtigt om konsekvenserne. 1) Forskellige studerende tager en "interessent" pr. Person. 2) 
”Interessenters” synspunkter/implikationer indsamles og præsenteres som en præsentation.   
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Fæ
rdighed: Trovæ

rdighed 

Beskrivelse  

At være troværdig betyder at opføre sig pålideligt og troværdigt. En troværdig person er en 
oprigtig og ærlig person, der gør hvad han/hun lover og hvem du kan dele selv akavede 
oplevelser med, vel vidende at han/hun ikke vil give det videre. Troværdig kan også betyde en 
person, der kendes pålidelig ved ansættelsens karakteristika, f.eks. Politi eller lærer 
(generalisering). 

Adfærd relateret til denne færdighed 
  

Faktorer, der bidrager til at udvikle denne 
færdighed 
  

 At være ærlig og ikke lyve, på trods af 
situationen.       

 At tage ansvar.       
 Evne til at identificere og afsløre de vinkler, 

der er i modstrid med dine egne meninger 
eller overbevisninger.       

 At give kredit og anerkender resultaterne af 
andre.       

Individuelle faktorer: sundt selvværd, 
retfærdighed, respekt for andre, 
sandfærdig. 
Kulturelle faktorer: "Ansigt" som et 
sociologisk begreb, magtafstand. 
Kontekstuelle faktorer: Troværdighed kan 
opfattes forskelligt alt efter situation og 
kultur. Nogle situationer og kulturer kan 
forvente din totale loyalitet over for din 
overordnede, selvom de handler imod 
social etik. I en anden situation, der kræver 
troværdighed, ville det forventes, at du 
afslører mulig uagtsomhed og omhyggeligt 
følger regler og etik. 

Tips og eksempler til at udvikle denne færdighed 
  

  

 Tænk på situationer, hvor du ikke behøver at fortælle sandheden eller handle imod din 
egen etik. Hvordan kunne du undgå disse situationer eller handle på en måde, så du kan 
holde dine principper og forblive tro mod dig selv?       

 Tænk på en situation, hvor din ven spørger, om hendes make-up er perfekt. Du kan se, 
at det er forfærdeligt, men du vil ikke fornærme din ven, ved at sige det lige ud. Hvordan 
ville du fortælle hende, at makeuppen ikke er god, men alligevel gøre det på en måde, der 
ikke krænker hende?       

 Hold en liste over ting, du lover at gøre, og følg den. Kom tilbage til folk for at informere 
dem, når du har gjort, hvad du har lovet, eller at det er forsinket, og hvornår du forventer, 
at det bliver afsluttet.       

Eksempler på dygtighed: PE -kontekst, situationer, bedste praksis 
  

Dine elever stiller dig et spørgsmål om dit eget personlige speciale område. Du kender ikke 
svaret. Du kan komponere en historie omkring emnet, for at se ud som om du kender det, 
men dine elever vil sandsynligvis have mistanke om din oprigtighed. Hvis du forklarer, at du 
ikke husker eller kender svaret, kan du derefter vende tilbage til emnet næste gang, efter at du 
har studeret det. Det er ingen skam at indrømme, at selv en lærer ikke ved alt, hvilket ofte 
opbygger tillid til læreren. Du kan også tildele det som en opgave for eleven at finde svaret (e). 
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2.3.4 veje til at udvikle social bevidsthed og etisk samvittighed 
  

Beskrivelse: Hvad er en lærer som opfordrer til social bevidsthed og etisk 
samvittighed? Du har brug for:  Færdigheder 

At have en positiv indstilling, der ikke overskygger elevernes autonomi, 
bestemmer den naturlige læringsstil Positivitet 

At samarbejde og samtidig opbygge effektivt teamwork på arbejdspladsen, der 
hjælper med at drive gruppen mod succes Samarbejdsvillig 

For at øge lykke og tilfredshed og give et bedre syn på livet gennem en finpudset 
social færdighedsstyring 

Social 
færdighedsstyring. 

At handle uden frygt for vanskeligheder, at tage ansvar og 
identificere, analysere og løse problemerne. Problemløsning 

  

Fæ
rdighed: Positivitet 

Beskrivelse  

Positivitet er at se muligheder på individuelt niveau for at gøre en forskel, at være eller have 
tendens til at være positiv og optimistisk i sin indstilling. 

Adfærd relateret til denne færdighed 
  

Faktorer, der bidrager til at udvikle denne 
færdighed 
  

 Lyt til, hvad nogen siger       
 Dyrk dine styrker       
 at være proaktiv, motivere og støtte 

kolleger       
 Udtryk påskønnelse og positivitet verbalt og 

non-verbalt       
 Vis taknemmelighed for store og små ting i 

livet       
 Udtryk optimisme og forsøger at finde et 

glimt af lys       
 Tilpasning i alle situationer       
 Tænk på dit sprog og kropssprog       

Individuelle faktorer: alder, udviklingstrin, 
følelsesmæssig intelligens, uddannelse, 
oplevelser, personlighedstræk, 
overbevisninger, sindstilstand, skikke osv. 
Kontekstuelle faktorer: muligheden for at 
dyrke og leve i et positivt miljø. 
  

Tips og eksempler til at udvikle denne færdighed 
  

 Adskil fakta fra fiktion. Det første trin i at lære at fokusere på det positive kræver, at man 
ved, hvordan man stopper negativ selvtalelse i sine spor. Jo mere du kredser om negative 
tanker, jo mere magt giver du dem. De fleste af vores negative tanker er netop det - 
tanker, ikke fakta.       

 Identificer en positiv tanke. Først skal du give din vandrende hjerne lidt hjælp ved bevidst 
at vælge noget positivt at tænke på. Enhver positiv tanke vil øge din hjernes 
opmærksomhed.       
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 Dyrk en taknemmelighed. Du opdyrker en holdning til taknemmelighed ved at tage timeout 
hver dag for at fokusere på det positive. Hver gang du oplever negative eller 
pessimistiske tanker, kan du bruge dette som en ledetråd til at skifte gear og tænke på 
noget positivt. Med tiden vil en positiv indstilling blive en livsstil.       

 Find det optimistiske synspunkt i en negativ situation. En af de enkleste, men mest 
effektive måder at opbygge et mere positivt syn på, er at stille flere nyttige spørgsmål så 
ofte som muligt. - Hvad er en ting, der er positiv eller god ved denne situation? Hvad er en 
mulighed i denne situation?       

Eksempler på dygtighed: PE -kontekst, situationer, bedste praksis 
  

Efter at have stiftet bekendtskab og gennemført praktiske opgaver vil elever (studerende) 
bedre kunne kende deres personlighed, navngive deres styrker og svagheder, genkende deres 
følelser og lære at håndtere dem. 
Mulige metoder: samtale, diskussioner, individuelt arbejde, gruppearbejde, 
skuespillersituationer. 
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Fæ
rdighed: Sam

arbejdsvillighed 

Beskrivelse  

At være samarbejdsvillig er villig til at hjælpe eller gøre, hvad folk beder om, og for at nå det 
sammen med andre og nå et fælles mål. Effektivt samarbejde på arbejdspladsen hjælper med 
at drive organisationen mod succes, at være samarbejdsvillig er en af de vigtigste færdigheder 
for teammedlemmerne. 

Adfærd relateret til denne færdighed 
  

Faktorer, der bidrager til at udvikle denne 
færdighed 
  

 Virkelig koncentrere sig om fælles 
mål       

 Være fleksibel over for de situationer 
man møder på vejen, tackle 
udfordringer uden at vise for mange 
tegn på stress eller pres    

 At udføre opgaverne i prioriteret 
rækkefølge, ikke nødvendigvis i den 
rækkefølge de er givet       

 Koncentrere sig fuldt ud om det, der 
bliver sagt       

 Være generøs med gode råd eller tips til 
at hjælpe dine teammedlemmer, 
selvom det ikke er i din 
stillingsbeskrivelse       

 Være støttende og respektfuld over for 
andre       

 Genkende egne fejl       

Individuelle 
faktorer: personlighedsfaktorer, åbent sind, 
selvopfattelse. 
Kulturelle faktorer: hierarki, magtafstand 
Kontekstuelle faktorer: humor er et meget 
kraftfuldt, men alligevel tvetydigt 
værktøj. Når det bruges korrekt i en 
passende situation, kan det fremme 
gruppesammenhængskraft og 
samarbejde. Det kan ligeledes fornærme en 
person eller en gruppe mennesker, hvis det 
bruges uforsigtigt. Især når det kommer til 
at gøre grin med religion, etnicitet, 
seksuel orientering eller andre personer 
( f.eks. Studerende) bør man udvise 
ekstrem forsigtighed, når man fungerer 
som rollemodel (lærer). 
  

Tips og eksempler til at udvikle denne færdighed 
  

 Husk altid at alle i gruppen skal føle sig respekteret og værdsat. At erkende dette faktum og 
værdsætte forskellige meninger og oplevelser, vil hjælpe langt hen ad vejen for at nå i 
mål. At sikre, at alle i gruppen får chancen for at tale, stille spørgsmål og deltage, får 
gruppen til at fungere bedre       

 Aktiv eller opmærksomme lytning. Aktiv lytning er afgørende for at udvikle stærk 
kommunikation med kooperative gruppemedlemmer. At være en aktiv lytter betyder, at 
du ikke kun koncentrerer dig om ordene, der siges, men også ordens betydning og 
overvejer talerens synspunkt.       

 Giv positiv feedback. Positiv feedback er at sige noget godt om nogen eller noget ved at 
undgå over brugte, rosende ord som godt, fint, fremragende og super. Ved at vælge en 
bestemt detalje at rose, undgår vi misforståelser, hvor et eller flere medlemmer tror, at du 
fuldt ud støtter den ene eller anden idé. Vi lader også personen vide præcis, hvad de har 
gjort godt.       

 Stil spørgsmål, når du er forvirret eller har brug for mere information eller afklaring. Der er 
ikke noget, der hedder et dumt spørgsmål. Men ofte føles det som om vi udsætter os selv 
for latterliggørelse, når vi sætter spørgsmålstegn ved noget, som alle andre synes at 
forstå. Det er dog altid bedre at bede om afklaring. Selvom du tror, at du forstår noget, er 
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det faktisk en god idé at sætte spørgsmålstegn ved en taler. For det første kan taleren 
finde mere at sige eller præsentere sine tanker på en dybere eller mere meningsfuld 
måde. Derudover vil medlemmer, der har spørgsmål, men ikke stillede, have fordel.       
  
  

Eksempler på dygtighed: PE -kontekst, situationer, bedste praksis 
  

Efter at have fundet ud af deres talenter og interesser, vil eleverne være i stand til at omsætte 
specifikke måder / metoder, der udvikler iværksætter- og lederegenskaber.  
Mulige metoder: Brainstorming, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, diskussion. 
Praktiske øvelser "Sælg en vare" eller "Sælg en tjeneste" 
Gruppearbejde. 
Opgave: " Lad os sælge en vare" eller " Lad os sælge en service". 
Eleverne er opdelt i grupper på 4, får objektets navn uden at vise det til andre grupper. Inden 
for 15 minutter skal de finde på alle deres talenter for at sælge denne vare/service til andre 
grupper. Salg af gruppeartikler/tjenester bør tage op til 10 minutter. Det er muligt at bruge 
talenterne fra en iværksætter og en leder i denne opgave, kreativitet og kommunikation 
udvikles. 
Tilgængelige varer: Kedel, pen, tv, håndtaske, sko noter, termokande, etc. 
Tilgængelige tjenester: Massage, Fotografi, tøjdesign, Kørelærertjenester, stylisttjenester. 
Træningsværktøjer: noter. 
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Fæ
rdighed: Social fæ

rdighedsstyring 

Beskrivelse  

Sociale færdigheder bruges til at kommunikere og interagere med hinanden, både verbalt og 
ikke-verbalt, gennem gestus, kropssprog og personligt udseende. Håndtering af disse 
færdigheder er afgørende, da mange mennesker kæmper med sociale færdigheder, og dette 
kan ske af forskellige årsager. 

Adfærd relateret til denne færdighed 
  

Faktorer, der bidrager til at udvikle denne 
færdighed 
  

 være i flere og bedre relationer ved at 
udvikle sociale færdigheder, personen bliver 
mere karismatisk, og folk er mere 
interesserede i karismatiske mennesker, da 
karismatiske mennesker er (eller i det 
mindste ser ud til at være) mere 
interesserede i dem.       

 omgås mennesker og være i stand til at 
arbejde i store grupper udvikler naturligvis 
ens kommunikationsevner.       

 kommunikerer effektivt. Hvis personen er 
god med mennesker, kan han lettere undgå 
at være sammen med de mennesker, han 
ikke kan lide så meget som andre.       

 fremme af karrieremuligheder. De fleste  
værdifulde job har en 'menneskelig 
komponent', og de mest lukrative stillinger 
involverer ofte en stor mængde tid, der 
bruges på at interagere med medarbejdere, 
medier og kolleger.       

 stigende samlet lykke. At komme sammen og 
forstå mennesker vil hjælpe med at åbne 
mange personlige og karrieremæssige 
døre. Et smil og 'hej' i en social situation kan 
føre til, at der dannes et venskab.       

Individuelle faktorer: stadium af moralsk 
udvikling, personlighedstræk, familie og 
peer -påvirkning. 
Kulturelle/sociale faktorer: værdier, 
normer og standarder, der findes og 
accepteres i samfundet. 

Tips og eksempler til at udvikle denne færdighed 
  

 Opfør dig som en social person. Tag beslutningen om at tale med nye mennesker og indgå i 
samtaler, selv når du føler dig nervøs for det.       

 Spørg åbne spørgsmål. Stil spørgsmål, der kræver mere end et ja eller nej -svar, og du kan 
åbne døren for at invitere den anden person til at fortsætte samtalen.       

 opfordre andre til at tale om sig selv. De fleste mennesker nyder virkelig at tale om sig 
selv.       

 Opret personlige mål. Etablering af selv et lille mål er begyndelsen på arbejdet med 
strategier, der vil forbedre det sociale liv.       
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 komplimenter generøst. Komplimenter kan være en god måde at åbne døren til en 
samtale.       

 Læs bøger. Der er mange bøger på markedet, der kan hjælpe dig med at lære specifikke 
sociale færdigheder.       

 Øv gode manerer. Gode manerer går langt i at forbedre sociale færdigheder. Øv dig i at 
være høflig, vise taknemmelighed og bruge god bordskik.       

 Vær opmærksom på kropssproget. Ikke-verbal kommunikation er meget vigtig. Vær 
opmærksom på den type kropssprog, du bruger.       

 Hold dig ajour om aktuelle begivenheder. Læs om aktuelle tendenser og nyhedshistorier, så 
du har noget at tale om med mennesker. Prøv at undgå alt, der er for kontroversielt, 
såsom politik, religion og andre følsomme temaer. Tal om nyheder, der kan være 
interessante, det kan være en god måde at starte en samtale på og kan hjælpe dig med at 
holde dig til neutrale emner.       

 Identificer og erstat negative tanker. Negative tanker om personlige sociale interaktioner 
kunne blive en selvopfyldende profeti. At identificere negative tanker, der trækker dig ned 
og erstatte dem med mere realistiske og positive tanker, vil forbedre din livskvalitet.       

  

Eksempler på dygtighed: PE -kontekst, situationer, bedste praksis 
  

De spil, der blev brugt i undervisningen, er yderligere opdelt i 'isbrydere', der er designet til at 
flytte gruppens elever, øge deres energi, flytte fra et emne til et andet og forretnings- og 
simuleringsspil. Indholdet af emnespil har lidt at gøre med virkelige situationer, men dets 
resultater eller opgaveudførelse har stor kognitiv eller anvendt værdi. Disse er forskellige spil 
dedikeret til emnerne motivation, kommunikation, lederskab. 
  
Praktisk øvelse "Min T-shirt" 
Træningsværktøjer: Papirkopier med en "T-shirt" til hver deltager, forsiden af trøjen er tegnet 
på den ene side og bagsiden på den anden. Farveblyanter og tusch. 
Processen med øvelsen. Instruktioner til at give: ”Mange af os bærer T-shirts med tegninger 
eller påskrifter. Hvis tegningen er på brystet, ses den af de mennesker, der kommer forfra, 
som vi interagerer med osv. Tegninger og inskriptioner på bagsiden ses af folkene bag 
os. Vi ser normalt ikke, om de ser på vores ryg eller lægger mærke til, hvad der er afbildet der. 
  
Nu tegner du tegninger, symboler, noter på de ark, du får, der afspejler, hvad andre 
mennesker ved om dig, dit "sociale mig". Tegn din "skjulte mig" på bagsiden af din T -shirt - 
hvad andre mennesker ikke ved om dig, hvad du undgår at vise andre. Slap af komfortabelt, så 
ingen generer dig. Vælg dine blyanter omhyggeligt, fordi du også kan farvekode dine 
oplysninger. ”20 minutter til malerierne. Hvis nogen mangler tid - kan du tilføje et par 
minutter. Tegninger diskuteres bedst i en cirkel. En person præsenterer de tegnede tegninger 
og fortæller om dem, så meget som de kan. Yderligere spørgsmål kan stilles til både 
facilitatoren og andre deltagere. Det diskuteres, hvad der var lettere at tegne, og hvorfor, 
hvordan man præsenterede sin tegning, hvad man lærte om sig selv fra andre, hvordan man 
har det og så videre. 
I slutningen: 
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I kommunikation bliver selvværdet mere realistisk. Deling af oplysninger om dig selv hjælper 
dig med at kende dig selv bedre. Evnen til at lytte til både positive og negative holdninger om 
dig, udtrykt af dem omkring dig er også meget vigtig. Vi skal lære at respektere os selv og 
vores individualitet, at tillade os selv at drømme om et erhverv, der er acceptabelt for os og 
tilfredsstiller os. På trods af de forskellige faktorer, der påvirker os på en eller anden måde, 
skaber og evaluerer vi os selv og vores erhverv. Derfor afhænger selvværdet af, hvad vi vil 
skabe os selv til. 
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Fæ
rdighed: Problem

løsning 

Beskrivelse  

Evner til at løse problemer er træk, der sætter folk i stand til at vurdere flere slags situationer 
og roligt identificere løsninger. Problemløsning handler om at bruge logik såvel som fantasi til 
at give mening om en situation og komme med en intelligent løsning. Problemløsningsevner er 
forbundet med flere andre færdigheder. 

Adfærd relateret til denne færdighed 
  

Faktorer, der bidrager til at udvikle denne 
færdighed 
  

 analytisk tænkning ved at observere og 
undersøge et problem eller emne       

 En tværgående tankegang. Tænker, mens du 
bruger en indirekte og kreativ tilgang via 
ræsonnement, der ikke umiddelbart er 
indlysende.       

 Ensartethed. At tage intelligente 
beslutninger, især i dagligdagen og være 
rolig og fornuftig, selv i vanskelige 
situationer.       

 Tilpasningsevne og fleksibilitet. Disse to 
egenskaber hænger sammen.       

 parathed og evne til at handle.       
 Evnen til hurtigt at komme sig efter 

vanskeligheder.       
 Påvirkning - evnen til at bringe andre til din 

tankegang uden kraft eller tvang       

Individuelle faktorer: temperament og 
andre personlige træk, 
kommunikationsevner, tidligere erfaringer 
Kontekstuelle faktorer: forholdet mellem 
mig selv og en anden person eller gruppen, 
roller og forventninger, magt og position 

Tips og eksempler til at udvikle denne færdighed 
  

 Vide, hvordan du definerer problemet. Prøv at forstå mere om, hvorfor du tror, der er et 
problem, det er ofte her, folk kæmper. Forstå din rolle i problemet, og hvordan du i høj 
grad kan påvirke løsningen.       

 Se på mulige årsager til problemet. Det er vigtigt at få input fra andre mennesker, der 
bemærker problemet, og som er påvirket af det.       

 Identificer alternativer til metoder til løsning af problemet. Brainstorm til løsninger på 
problemet med andre.       

 Find en tilgang til at løse problemet. Vælg den bedste tilgang, der er den mest realistiske og 
vil løse problemet på lang sigt.       

 Lav handlingsplanen. Overvej alle trin, ressourcer og planlæg og kommuniker med andre.       
 Overvåg implementeringen af planen. Modtager du det, du havde forventet, var det 

realistisk, er planen udført efter planen, eller måske skal den ændres?       
 Kontroller, om problemet er blevet løst.       
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 Skriv dine bemærkninger ned. Succesen med problemløsningsindsatsen, og hvad du lærte 
som et resultat.       

Eksempler på dygtighed: PE -kontekst, situationer, bedste praksis 
  

Kreativ problemløsning er en metode, der kombinerer stærkt lederskab og stærk frihed. Det 
sikrer også, at centrale aspekter af problemløsning, skiftevis med forskellighed og ensartethed, 
vil blive behandlet i processen. Den kreative problemløsende tilgang betyder dybest set at løse 
problemer ved at undersøge følgende syv trin: 
1. Problemets udgangspunkt. 
2. Søg efter fakta. 
3. Problemidentifikation. 
4. Søg efter ideer. 
5. Find en løsning. 
6. Efter aftale. 
7. Udarbejdelse af en handlingsplan. 
På hvert trin kan vi anvende kendte metoder og teknikker. Kreativ problemløsning er en 
fleksibel metode, hvorfra mange andre metoder er afledt og baseret. Det betyder, at kreativ 
problemløsning ikke kun er en problemløsningsmetode, men også et træningssystem. De 
bedste resultater opnås, når den kreative problemløsningsmetode anvendes i grupper. Denne 
metode kan dog også give gode resultater, når der arbejdes individuelt. 
Praktisk øvelse. At tegne en gruppetegning på temaet "Hvis kreativitet var et dyr, hvad ville 
det så være?" Diskuter hvorfor. Bed om at tegne dele - hver deltager tegner et hoved, folder 
arket som en harmonika og sender det videre til sin nabo. Deltagerne fortsætter med at tegne 
kropsdele (op til taljen, benene) uden at se på den forrige tegning. Den sidste deltager 
kommer med et navn på dyret. 
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Kilder 
  

Kommunikation 

Ressource Beskrivelse Sprog 
 

TED Talk forklarer hvordan vi 
kan lære at kommunikere mere 
effektivt 

I denne video præsenterer Julien Treasure 
måder, hvordan vi kan bruge vores 
stemme, fagter osv. Til at kommunikere 
mere effektivt og få folk til at lytte til os. 

  
EN 

 

Link: www.ted.com/talks/julian_treasure_how_to_speak_so_that_people_want_to_listen?language=en  

Betydningen af god 
kommunikation på 
arbejdspladsen 

Artiklen giver et godt indblik i, hvorfor 
kommunikation er vigtig på arbejdspladsen 
og den giver også forslag til, hvordan man 
forbedrer kommunikation på 
arbejdspladsen. 

  
En 

 

  
Link: https://www.michaelpage.co.uk/advice/management-advice/development-and-
retention/importance-good-communication-
workplace#:~:text=Listen%20and%20show%20empathy%20%E2%80%93%20Communication,to%20addr
ess%20as%20an%20employer  

Kommunikation og effektiv 
undervisning 

US National Library of Medicine, National 
Institutes of Health, viser en let tilgang til 
kommunikation i klasseværelset. Hvorfor 
er det så vigtigt? Hvad hører 
kommunikation som en færdighed til? 

  
  
DA 

 

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1705977/ 
  

Motivation 

Ressource Beskrivelse Sprog 

“3 former for 
motivation, der 
kan inspirere dig til 
at gøre alt” 

Brianna Steinhilber undersøger forskellige typer og kilder til 
motivation, som hjælper med at forstå, hvorfor elever (og andre) 
enten er motiverede eller mangler motivation. 

  
EN 

Link: https://www.nbcnews.com/better/health/3-types-motivation-can-inspire-you-do-anything-
ncna781826 

Behovet for 
målrettet læring 
og arbejde 

I TED Talk “The Puzzle of Motivation” demonstrerer Dan Pink 
vigtigheden af, at nogen ser formålet bag at lære noget nyt eller 
løse en opgave på arbejde. ”Hvorfor‘et” bag en opgave, en øvelse 
eller en udfordring er afgørende for en vellykket læringsvej. 

  
EN 

Link: https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation 
21 enkle ideer til 
at forbedre 
elevernes 
motivation 

Artiklen viser 21 forslag til, hvordan man kan forbedre 
motivationen hos elever. Ideerne er enkle og fleksible og kan 
anvendes i forskellige læringsmiljøer. 

  
  
EN 

Link: https://www.teachthought.com/pedagogy/21-simple-ideas-to-improve-student-motivatio/ 
  

https://translate.google.com/translate?hl=da&prev=_t&sl=en&tl=da&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1705977/
https://translate.google.com/translate?hl=da&prev=_t&sl=en&tl=da&u=https://www.nbcnews.com/better/health/3-types-motivation-can-inspire-you-do-anything-ncna781826
https://translate.google.com/translate?hl=da&prev=_t&sl=en&tl=da&u=https://www.nbcnews.com/better/health/3-types-motivation-can-inspire-you-do-anything-ncna781826
https://translate.google.com/translate?hl=da&prev=_t&sl=en&tl=da&u=https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation
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Planlægning 

Ressource Beskrivelse Sprog 

10 tips til effektiv 
styring af tid 

  
Hvorfor er tidsstyring vigtig at have, lære og undervise i? Hvilke tips 
kan følges for at forbedre ens egen tidsstyring og gå foran med et 
godt eksempel? 

  
  
EN 
  
  

Link: https://www.projectsmart.co.uk/10-tips-for-managing-time-effectively.php 
“En måde at 
planlægge, hvis du 
er dårlig til at 
planlægge” 

At lære at planlægge - især hvis du er ny til at organisere din tid - 
kan være en frustrerende oplevelse. Her er nogle forslag fra 
Harvard Business Review om, hvordan du bliver en god planlægger. 

  
EN 

Link: https://hbr.org/2017/07/a-way-to-plan-if-youre-bad-at-planning 
“6 regler til 
effektiv 
planlægning og 
organisering” 

I denne artikel kan du finde seks regler, der gør din planlægning 
effektiv, og du kan lære af eksempler. 

  
  
EN 

Link: https://www.conovercompany.com/6-rules-to-be-effective-at-planning-and-organizing/ 
  

Organisatoriske færdigheder 

Ressource Beskrivelse Sprog 

“Bedste to-do 
liste-apps” 

  
En liste med de bedste ”To-Do-Apps” og deres fordele. Disse lister 
kan være nyttige at have på din mobiltelefon, så du kan justere på 
farten. 

  
  
EN 
  

Link: https://www.digitaltrends.com/mobile/best-to-do-list-apps/ 
"Top 
organisatoriske 
færdigheder som 
Arbejdsgivere 
værdsætter med 
eksempler" 

Forklaring om forskellige former for organisatoriske færdigheder 
og deres forhold til andre afgørende færdigheder. Her kan du finde 
ud af, hvilke færdigheder der er forbundne og vigtige at have - og 
vise arbejdsgivere. 

  
EN 

Link: https://www.thebalancecareers.com/organizational-skills-list-2063762 

“Organisatoriske 
færdigheder til dit 
CV” 

Organisatoriske færdigheder er afgørende for mange 
arbejdsopgaver - så det er bydende nødvendigt at fremvise dem på 
cv'et. Her er nogle eksempler på, hvordan du bringer dine 
organisatoriske færdigheder frem i lyset.  

  
  
EN 

Link: https://www.monster.ca/career-advice/article/organizational-skills-resume-examples 
  

 
 
  
  

https://translate.google.com/translate?hl=da&prev=_t&sl=en&tl=da&u=https://www.projectsmart.co.uk/10-tips-for-managing-time-effectively.php
https://translate.google.com/translate?hl=da&prev=_t&sl=en&tl=da&u=https://hbr.org/2017/07/a-way-to-plan-if-youre-bad-at-planning
https://translate.google.com/translate?hl=da&prev=_t&sl=en&tl=da&u=https://www.conovercompany.com/6-rules-to-be-effective-at-planning-and-organizing/
https://translate.google.com/translate?hl=da&prev=_t&sl=en&tl=da&u=https://www.digitaltrends.com/mobile/best-to-do-list-apps/
https://translate.google.com/translate?hl=da&prev=_t&sl=en&tl=da&u=https://www.thebalancecareers.com/organizational-skills-list-2063762
https://translate.google.com/translate?hl=da&prev=_t&sl=en&tl=da&u=https://www.monster.ca/career-advice/article/organizational-skills-resume-examples
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Fleksibilitet 

Ressource Beskrivelse Sprog 

Kraften i fleksibel 
tænkning 

Interview med forfatter: Leonard Mlodinow   
EN 

https://www.scientificamerican.com/article/the-power-of-flexible-thinking/ 
Beherske et fleksibelt 
sind 

Forslag til at blive mere fleksibel   
EN 

  
https://medium.com/@vickyprokopi/mastering-a-flexible-mind-6423347d2147 
5 måder at øge din 
følelsesmæssige 
fleksibilitet 

Fem måder at øge fleksibiliteten    
  
EN 

https://www.verywellmind.com/ways-to-increase-your-mental-flexibility-2337481 
  

Struktur 

Ressource Beskrivelse Sprog 

Sådan skabes mere 
struktur i dit liv 
  

Blogindlæg om, hvordan du opnår mere struktur   
EN 

https://theblissfulmind.com/create-more-structure-in-life/ 
5 måder succesrige 
mennesker 
strukturerer deres 
dag 

Forbes foreslår 5 konkrete måder at strukturere dit liv   
EN 

https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2014/06/05/5-ways-successful-people-structure-their-
day/#21a832bcf5fa 
Hvordan du 
strukturerer din 
dag, når du arbejde 
hjemme 

Forslag til, hvordan du får din dag til at fungere struktureret 
hjemmefra. 

  
  
EN 

https://www.digitalnomadsoul.com/structure-your-remote-work-day/ 
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Innovation 
  
Ressource Beskrivelse Sprog 

10 typer innovation: 
Kunsten at opdage et 
gennembrudsprodukt 

Information om 10 forskellige former for innovation   
  
EN 
  
  

https://www.visualcapitalist.com/10-types-of-innovation-the-art-of-discovering-a-breakthrough-product/ 

10 måder, du kan 
innovere på arbejde 
hver eneste dag - 
uanset hvor "kedelig" 
din jobtitel er 

Blogindlæg med forslag til at praktisere innovation/være 
innovativ 

  
EN 

https://www.themuse.com/advice/10-ways-you-can-innovate-at-work-every-single-dayno-matter-how-
boring-your-job-title 
Hvad er innovation: 
hvorfor næsten alle 
definerer det forkert 

Et kig på forskellige definitioner af innovation   
  
EN 

Link: https://digintent.com/what-is-innovation/ 
  

Beslutningstagning 

Ressource Beskrivelse Sprog 

Sådan bliver du en bedre 
beslutningstager 

  
Råd til at blive en bedre beslutningstager 

  
  
EN 
  

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-be-a-better-decision-maker 

Beslutningstagningsprocessen Beskriver de forskellige trin i en beslutningsproces   
EN 

https://www.umassd.edu/fycm/decision-making/process/ 
5 tips til bedre 
beslutningstagning 

Tips til bedre beslutninger   
EN 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/persuasion-bias-and-choice/201806/5-tips-better-decision-
making 

  
 

 
  
  



Developing VET Teaching Skills – Leading the Success of Tomorrow’s Students 

 

39 
 

 
Tålmodighed 

Ressource Beskrivelse Sprog 

Hvorfor tålmodighed er 
så vigtigt 

Blogindlæg rationaliserer, hvorfor tålmodighed er vigtigt, og 
hvordan det kan have en positiv indflydelse på dit liv. 

  
EN 

Link: https://medium.com/@AshleyWinn/why-patience-is-so-important-b83050a88419 
At have tålmodighed 
som lærer: Sådan 
håndteres uundgåelige 
irritationer 

En artikel om metoder til at forblive tålmodig som lærer.   
EN 

  
Link: https: //www.wgu.edu/heyteach/article/having-patience-teacher-how-cope-inevitable-pet-
peeves1711.html 
Færdigheder du har 
brug for – hjælp til at 
udvikle livskvaliteter 

En definition af tålmodighed og viden om det og hvordan man 
udvikler det i dig selv.  

  
  
EN 

Link: https://www.skillsyouneed.com/ps/patience.html 
  

  
Humoristisk sans 

Ressource Beskrivelse Sprog 

Der er ni forskellige 
former for humor. Hvilken 
har du? 
  

Humor kan være forskellig i udtryk og 
stilarter. Denne artikel præsenterer ni forskellige tilgange til 
humor. 

  
EN 

Link: https://www.huffingtonpost.com.au/2017/07/19/there-are-nine-different-types-of-humour-which-one-
are-you_a_23036626/ 
Udvikling af en sans for 
humor 

Denne artikel viser fordelene, betydningen af kontekst 
forskellige tilgange til humor. 

  
EN 

Link: https://www.skillsyouneed.com/ps/developing-humour.html 

Humor 
Artiklen taler om humor fra et psykologisk synspunkt.   

  
EN 

Link: https://www.psychologytoday.com/intl/basics/humor 
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Villighed til at lære 
  
Ressource Beskrivelse Sprog 

Villighed til at lære: Definition 
og vejledning til forbedring af 
det 

Definition og måder, hvordan du kan forbedre dine 
færdigheder og vilje til at lære. 

  
  
EN 
  
  

Link: https://www.businessphrases.net/willingness-to-learn/ 
En voksenvejledning til sociale 
færdigheder for dem, der 
aldrig blev undervist 

Forbes artikel om vigtigheden af vilje til at lære   
EN 

Link: https://www.forbes.com/sites/jpmorganchase/2017/03/20/why-willingness-to-learn-is-the-key-to-
success/ 

  

En forskning, der diskuterer om læreres villighed til at 
lære. I denne undersøgelse antages det, at "en vilje til 
at lære" skal være til stede, før lærerne deltager i 
egentlige læringsaktiviteter. 

  
  
EN 

Link: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwje3a6O97jsAhXB
_CoKHaTRDQkQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fdspace.library.% bibliotek 
2F18752%2FArtikel%2BVan%2BEekelen%2Bet%2Bal%2B2006%2BT%26TE.pdf%3Fsequence%3D1 & usg = 
AOvVaw3yIxssHwuGzogHua1qkukt 

  
Troværdig 

Ressource Beskrivelse Sprog 

Hej undervisere, er 
du troværdig? Fire 
måder at måle 
tillid i skolen 

  
Jennifer Abrams skriver om troværdighed i lærernes 
sammenhæng. 

  
  
EN 
  

Link: https://www.tieonline.com/article/2348/hey-educators-are-you-trustworthy-four-ways-to-gauge-
trust-in-schools 
Sådan opbygger du 
tillid med 
studerende 

En artikel af Janelle Cox, pædagogisk forfatter, om tillid og hvordan 
man kan omfavne den i klasseværelset. 

  
EN 

Link: https://www.wgu.edu/heyteach/article/how-build-trust-students1808.html 
Betydningen af 
tillid 

Artikel om tillid til uddannelse og tillidskultur.   
EN 

Link: https://teachforall.org/news/importance-trust 
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Positivitet 

Ressource Beskrivelse Sprog 

Sådan forbliver du 
positiv: 11 smarte 
vaner 

11 af de bedste, smarteste og mest effektive vaner for at gøre 
det, som forfatteren lærte i løbet af mere end et årti. 

  
EN 

Link: https://www.positivityblog.com/how-to-stay-positive/ 

Sådan opnår 
positivitetens magt 
  

Som det ser ud, er det menneskelige sind ikke i stand til ikke at 
tænke, i det mindste på det ubevidste plan. Vores sind er altid 
optaget af tanker, uanset om vi vil eller ej, og de påvirker vores 
handlinger. 

  
EN 

  
Link: https://www.lifehack.org/articles/lifestyle/how-to-tap-into-the-power-of-positivity.htmls 

9 grundlæggende 
opførsler af 
mennesker, der 
Positivt 
påvirker verden 

Mennesker med en følelse af formål er drevne, fokuserede, 
engagerede og oplyste indefra - ude af stand til at blive 
afskrækket eller distraheret af, hvad de mener er grunden til, 
at de er på denne planet på dette tidspunkt. Denne følelse af 
mening og formål giver dem en uudtømmelig drivkraft og tilbyder 
vejvisere langs stien.  

  
  
EN 

Link: https://www.forbes.com/sites/kathycaprino/2014/06/02/9-core-behaviors-of-people-who-
positively-impact-the-world/#42321ab26b41 
  

  
Samarbejdsvilje 

Ressource Beskrivelse Sprog 

Sådan er du 
samarbejdsvillig 
  

At dele færdigheder, talenter og frem for alt at lære at gå på 
kompromis er afgørende, når man arbejder med grupper af 
mennesker. 

  
EN 

Link: https://careertrend.com/how-2105053-be-cooperative.html 
20 Kvaliteter hos 
effektive 
kooperative ledere 

20 ønskelige kvaliteter i en kooperativ leder (selvom du måske ikke 
finder dem alle i et enkelt individ, håber du sandsynligvis at finde 
de fleste af dem): 

  
EN 

Link: http://communityandconsensus.blogspot.com/2011/09/20-qualities-of-effective-cooperative.html 

Betydningen af 
samarbejde på 
arbejdspladsen 

Samarbejde på arbejdspladsen kan gøre forskellen mellem succes 
og fiasko for mange virksomheder. På en samarbejdsrig 
arbejdsplads deltager enkeltpersoner frivilligt i åben 
kommunikation. 

  
  
EN 

Link: https://woman.thenest.com/importance-cooperation-workplace-14647.html 
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Sociale ledelsesevner 
  
Ressource Beskrivelse Sprog 

Træning i sociale 
færdigheder for 
voksne: 14 bedste 
vejledninger til at blive 
bedre socialt 
  

  
Der er mange ressourcer til træning af børns sociale 
færdigheder, denne ressource er social træning for voksne. 

  
  
EN 
  
  

Link: https://socialpronow.com/blog/social-skills-training-adults/ 
En voksenvejledning til 
sociale færdigheder for 
dem, der aldrig blev 
undervist 

Det er en skam, så få af os bliver undervist i det grundlæggende 
om, hvordan man interagerer konstruktivt med hinanden. Hvis 
du aldrig har lært det, vil denne ressource hjælpe 

  
EN 

Link: https://www.nytimes.com 2020/01/23/smarter-living/adults-guide-to-social-skills.html 
Træning i sociale 
færdigheder for voksne 
  

Forfatteren deler sin mening om, hvad han mener er effektiv 
social færdighedstræning, for voksne. 

  
  
EN 

Link: https://getthefriendsyouwant.com/social-skills-training-for-adults/ 
  

Problemløsning 

Ressource Beskrivelse Sprog 

Problemløsningsevner: 
Definition, trin og 
eksempler 

  
Fem trin, der oftest bruges til problemløsning, deres tilhørende 
færdigheder og eksempler på, hvor hvert trin bruges i 
forskellige karrieresektorer. 

  
  
EN 
  

Link: https://www.thebalancecareers.com/problem-solving-skills-with-examples-2063764 
Problemløsningsevner: 
Definitioner og 
eksempler 
  

Når arbejdsgivere taler om problemløsningsevner, refererer de 
ofte til evnen til at håndtere vanskelige eller uventede 
situationer på arbejdspladsen samt komplekse 
forretningsmæssige udfordringer. 

  
EN 

Link: https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/problem-solving-skills 
Problemløsning 
  

Kompleksiteten af problemløsning forklares i denne procedure.   
EN 

Link: https://www.skillsyouneed.com/ips/problem-solving.html 
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KONKLUSION 
  
WEDEVET projektet har sat fokus på underviseres og vejlederes færdigheder og de udfordringer der 
kommer ved forskellene mellem generationer. Færdighedsporteføljen blev testet af undervisere/vejledere 
fra alle partnerlande og den modtog god feedback. Projektets resultat bliver mere tilgængeligt via 
hjemmesiden, da færdighedsporteføljen der bliver inddelt i mindre dele. 
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