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1. Præsentation af NE(W)AVE – ReNEWAble e-Vet-læring 

NE(W)AVE E-toolkittet for VET-undervisere (VET = Vocational education and training, dansk: 

erhvervsuddannelse) er udviklet i forbindelse med implementeringen af projektet NE(W)AVE - 

renewable e-Vet learning1. NE(W)AVE E-toolkittet er en vejledning, som er klar til brug med det 

samme! Projektkonsortiet ønsker med denne udgivelse at øge opmærksomheden på de metoder, 

som kan opgradere og styrke dine undervisningskompetencer på erhvervsuddannelserne (VET) og 

skabe en øget interesse for at anvende e-læring i forbindelse med mobilitetsforløb for VET-

kursister. Dette toolkit er udarbejdet af EUROTraining i tæt samarbejde med CESIE, St.H, 

Heliotech, EU Syd og die Berater. 

Den primære målsætning med NE(W)AVE-projektet er at kunne bidrage til en øget jobparathed 

blandt og inklusion af VET-kursister, unge fagfolk fra relevante tekniske brancher samt de såkaldte 

NEETs (Not engaged in Education, Employment or Training, dvs. unge, som hverken er i 

beskæftigelse eller under uddannelse). Dette gøres ved at:  

-  Udvikle et undervisningsprogram, som skal opgradere og omsætte nuværende kompetencer 

efter den aktuelle efterspørgsel i den vedvarende energisektor. 

- Oprette erhvervsmæssige VET-partnerskaber inden for vedvarende energi på baggrund af 

arbejdsbaseret læring blandt de deltagende lande: Italien, Grækenland, Danmark, Østrig og 

Spanien.  

NE(W)AVE er et innovativt projekt i forhold til design, metode og implementering. Projekts 

primære målsætning er at integrere tekniske færdigheder, som allerede er dækket af VET, i nye og 

                                                      

1 Læs mere om projektet på projektets hjemmeside: (NE(W)AVE | reNEWAble e-Vet learning, 2020) 

https://newaveproject.eu/ 

https://newaveproject.eu/
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opdaterede færdigheder i forhold til den vedvarende energisektor. Dette er baseret på et stærkt 

samarbejde mellem interessenter fra uddannelses-, erhvervs- og forskningssektoren samt på en 

kombination af e-læring og mobilitet. Mobilitet omfatter praktisk læring, som finder sted via 

praktikophold i virksomheder. Det skaber en øget internationalisering af VET-uddannelsen inden 

for bæredygtig strøm med aktører fra hele Europa, og hvor de forskellige dele har fokus på VET-

kursister, mentorer, organisationer med forskellige aktiviteter, som alle er forbundet til hinanden. 

NE(W)AVE supplerer tidligere erfaringer med udviklingen af VET-forløb, omfatter emner med 

fokus på miljøet samt gensidig deling af bedste praksisser inden for miljøøkonomi. Derudover 

bidrager projektet også med nye innovative idéer sammenlignet med eksisterende programmer.  

1.1  E-toolkittets betydning for VET-undervisere  

Dette dokument er udarbejdet af EUROTraining i tæt samarbejde med CESIE, St.H, Heliotech, EU 

Syd og die Berater. Det er et vigtigt værktøj for de VET-undervisere, som ønsker at anvende Open 

Online Course (OOC), dansk: det åbne online-kursus for VET-kursister, på en måde, der fremmer 

den metodologi og det indhold, der er udviklet i projektet. Dette gøres ved at benytte forskellige 

værktøjer som f.eks. videoer og interaktive ressourcer – baseret på undervisere, som har erfaring 

med mobilitetsforløb. Forventningen til dette værktøj er, at VET-underviserne vil få en øget 

opmærksomhed på og styrke deres kompetencer inden for de opgraderede VET-metoder, ligesom 

de også vil få en øget interesse i at deltage i e-læring og skabe flere mobilitetsmuligheder for VET-

kursister.  

Dette Ε-toolkit består af følgende underkapitler: Det indledende kapitel, som beskriver NE(W)AVE-

projektets omfang og målsætning. Det andet kapitel præsenterer udviklingen af NE(W)AVE-

forløbet og beskriver den teoretiske baggrund, som forløbet er baseret på. Forløbets 

målsætninger og målgrupper beskrives ligeledes i dette kapitel. Efter det indledende kapitel gives 

en præsentation af begrebet modulopbygget undervisning, hvor du kan læse mere om, hvad det 
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indebærer, hvilke fordele der er forbundet med det, og hvordan det hænger sammen med 

NE(W)AVE-projektet. Med udgangspunkt i den generelle baggrund for modulopbygget 

undervisning kan du se, hvordan det bruges mere konkret i e-lærings-platformen Moodle. Den 

innovative platform Moodle præsenteres sammen med de fordele, den giver brugerne – hvad 

enten det er undervisere eller kursister. Derudover vil du også kunne se en undervisningsvideo, 

som viser, hvordan du bruger Moodle-platformen. Her kan du logge ind som både underviser og 

kursist, så du kan sætte dig ind i platformens interaktive muligheder.  

Dernæst vil brugen af undervisningsvideoer i undervisningen ligeledes blive gennemgået – både i 

forhold til formål og fordele. Her beskrives det også, hvad en god undervisningsvideo indeholder 

og består af, hvor du vil få gode råd til, hvordan du kan vurdere, om en video er god nok til at 

indgå i undervisningen – eller hvordan du evt. kan lave dine egne undervisningsvideoer. I den 

næste del af vejledningen gennemgås NE(W)AVEs online-læringsplatform, som består af 4 

moduler. Dette kapitel er opdelt og indeholder en kort præsentation af NE(W)AVE-modulerne 1 til 

4, det anbefalede overvågnings- og evalueringssystem, som giver gode råd og anbefalinger til, 

hvordan eksamener kan udarbejdes, samt en række retningslinjer med Do’s og Don’ts for en 

effektiv undervisning.  

Afslutningsvis præsenteres den sidste del af NE(W)AVE E-toolkittet for VET-undervisere i form af 

en introduktion til det særskilte dokument ‘NE(W)AVE - Mini-kursus i Mobility Management 

(mobilitetsstyring) for mentorer.’ Dette dokument giver et indledende overblik over mentorernes 

rolle, fordelene ved international mobilitet samt mentorernes kompetencer. 

2. Præsentation og kontekstualisering af NE(W)AVE-forløbet  

NE(W)AVE-projektet er baseret på den antagelse, at overgangen til vedvarende energikilder er et 

positivt skridt i håndteringen af risici, herunder klimaforandringer. De europæiske lande befinder 
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sig netop i overgangperioden til vedvarende energi, og der findes et hav af nyheder og ressourcer i 

forhold til de enkelte landes initiativer og vej hen imod en bæredygtig udvikling inden for 

energikilder. For at finde ud af hvordan vedvarende energi er tæt forbundet med VET-

undervisning i dette projekt, er det også vigtigt at vide, hvilken effekt den har på overgangen til 

nye jobs.  

Jobskabelse som resultat af udviklingen af vedvarende energi klassificeres ofte på 3 måder: 

Direkte, indirekte og induceret beskæftigelse. NE(W)AVE-projektet indgår direkte i den direkte 

beskæftigelse, da der opstår direkte jobs inden for byggeri, installation, drift og vedligeholdelse af 

de vedvarende energifaciliteter, f.eks. for certificerede VVS’ere eller elektrikere med grønne 

kompetencer. Indirekte beskæftigelse udspringer af aktiviteter, som understøtter ovenstående, 

f.eks. transport eller stålproduktion, hvor induceret beskæftigelse refererer til jobs, som har 

relation til begge dele – f.eks. jobs inden for beværtning, udbud af indkvarteringsmuligheder og 

andre services, som er afledt af det forbrug, de ansatte i grønne virksomheder har.2 For at kunne 

måle hvor mange jobs der er blevet skabt inden for vedvarende energi, henviser kilderne til 

bruttobeskæftigelseseffekten, som måler det samlede antal jobs, som enten allerede er skabt eller 

ventes at opstå inden for vedvarende energi. Der henvises ligeledes til 

nettobeskæftigelseseffekten, som måler bruttoantallet af jobs, som er blevet skabt inden for 

vedvarende energi, minus tabet af jobs inden for fossile brændstoffer. Undersøgelser har vist, at 

VET og uddannelserne generelt ser ud til at være lige effektive i skabelsen af alle typer fordele.3 

                                                      

2https://www.researchgate.net/publication/321398329_The_Employment_Effects_of_Renewable_Energy_Developm

ent_Assistance 

3https://www.cedefop.europa.eu/files/4121_en.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/321398329_The_Employment_Effects_of_Renewable_Energy_Development_Assistance
https://www.researchgate.net/publication/321398329_The_Employment_Effects_of_Renewable_Energy_Development_Assistance
https://www.cedefop.europa.eu/files/4121_en.pdf


 

  Side 9 af 37  

EU-Kommissionens støtte til produktionen af denne udgivelse indebærer ikke, at Kommissionen har godkendt indholdet. Udgivelsen 
afspejler udelukkende forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for anvendelsen af de oplysninger, der er 
indeholdt i udgivelsen. 

Hvad angår de bredere fordele ved VET-uddannelser, herunder udvikling og styrkelse af sociale 

kompetencer, bedre sundhed og mindre kriminalitet, da kursisterne bliver mere 

konkurrencedygtige på jobmarkedet, er effekten af den indledende generelle uddannelse og 

livslang læring stort set identisk. I lyset af at meget livslang læring er vedvarende, har VET vist, at 

udbyttet ved indledende generel uddannelse og vedvarende VET er ens. Hvor de fleste 

undersøgelser ikke skelner mellem uddannelse og træning, men derimod behandler disse under 

ét, har Cedefop forsøgt at identificere nogle konkrete fordele ved VET (indledende og vedvarende) 

i rapporten ‘Benefits of vocational education and training in Europe for people, organisations and 

countries’ – på dansk svarende til: Fordelene ved erhvervsuddannelse og -træning i Europa for 

personer, organisationer og lande’. Rapporten kan findes her. Selvom der er stor forskel på VET-

organisationerne og deres status i Europa, har undersøgelser vist, at VET har potentialet til at 

kunne skabe adskillige økonomiske og sociale fordele for samtlige lande. Det efterfølgende afsnit 

giver en nærmere beskrivelse af målene og målsætningerne for det åbne online-kursus, OOC 

(Open Online Course), som er udviklet i forbindelse med NE(W)AVE, ligesom der også gives en 

beskrivelse af målgruppen. Det innovative element i NE(W)AVE-forløbet omfatter miljøuddannelse 

som tværsektoriel problemstilling, styrkelse af kursisternes mobilitet inden for 

erhvervsuddannelse og     -træning samt støtte af samarbejdet mellem uddannelses- og 

beskæftigelsesområdet. 

2.1 Præsentation af det åbne online-kursus - OOC (Open Online Course) – 

målsætninger og indhold 

Som nævnt i det tidligere afsnit om kontekstualisering af projektet er det primære formål med det 

åbne online-kursus – OOC (Open Online Course) – at styrke de innovative læringsmuligheder inden 

for VET ved at udvikle, teste, tilpasse og implementere et NE(W)AVE OOC (Open Online Course) 

om vedvarende energi med henblik på at integrere eksisterende tekniske færdigheder med 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4121
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udviklingen af tværgående og bløde færdigheder. Du kan læse mere om det åbne online-kursus på 

dette link: Open Online Course. 

Mål og målsætninger for det åbne online-kursus - OOC (Open Online Course) 

Målet for det åbne online-kursus – OOC (Open Online Course) – er at skabe en øget jobparathed 

blandt og inklusion af VET-kursister samt de såkaldte NEETs (Not engaged in Education, 

Employment or Training, dvs. unge, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse), at 

skabe bedre erhvervsmuligheder for unge fagfolk, styrke de innovative læringsmuligheder inden 

for VET - og endelig - at understøtte VET-underviseres og -mentorers faglige udvikling. 1. modul er 

et indledende kapitel for kursister, 2. modul omhandler bløde færdigheder, 3. modul omhandler 

tekniske færdigheder for VVS’ere og elektrikere, hvor det 4. modul omhandler job- og 

uddannelsesmuligheder i Europa.  

 

• Modul 1 

Det 1. modul, som henvender sig til både VVS’ere og elektrikere, giver kursisten en præsentation 

af NE(W)AVE-projektet og teamet bag projektet, strukturen for det åbne online-kursus (OOC), 

regler inden for miljø og byggeri - EU-krav, samt eksempler på holistiske projekter og bedste 

praksisser i Europa.  

• Modul 2 

I 2. modul er målsætningen, at de studerende skal udvikle afgørende bløde færdigheder, som giver 

dem mulighed for at kunne konkurrere og arbejde inden for den vedvarende energisektor, at 

støtte dem i at styrke eller opnå nye entreprenørskabskompetencer, som er nødvendige for at 

kunne leve op til arbejdsmarkedets krav og imødegå dets udfordringer, opnå ledelsesmæssige og 

multikulturelle kompetencer, så de kan arbejde i forskellige miljøer og teams, at opnå større 

https://newaveproject.eu/course/
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bevidsthed om de påkrævede sprog- og IKT-kompetencer som de vigtigste værktøjer for at kunne 

arbejde i den grønne sektor, og at opnå ny viden og forbedre deres kompetencer, så de bliver 

klædt godt på til at kunne anvende teori og praksis og dermed bedre vil kunne arbejde i den 

grønne energisektor.  

• Modul 3 

Det 3. modul er forskelligt for VVS’ere og elektrikere og omfatter tekniske færdigheder med 

temaer som materialer på solfangere, biomasse som varmekilde og biomasse som biogaskilde. 

Derudover omfatter det 3. modul også færdigheder målrettet elektrikere, nemlig solceller og 

biomasse som strømkilde.  

• Modul 4 

I det 4. og sidste modul lærer kursisterne, hvordan de øger deres konkurrenceevne på 

arbejdsmarkedet samt om jobmuligheder i sektoren. Derudover får de også oplysninger om 

medarbejderes jobparathed i Europa samt om uddannelsesmuligheder inden for Erasmus+ 

programmet. Modulet indeholder ligeledes lektioner om, hvordan man kan ansøge om en 

praktikplads i udenlandske virksomheder og vejledninger i, hvordan man skriver et europæisk CV - 

Europass (et dokument, som indeholder en persons færdigheder og kvalifikationer, så de nemt 

kan identificeres). Endelig giver modulet oplysninger om etablering af grønne start-ups. 

OOC henvender sig til VET-kursister/NEETs, som er interesseret i elmekanik og VVS, VET-

undervisere og -mentorer med henblik på at understøtte deres professionelle udvikling ved at 

stille et E-toolkit til rådighed, som er baseret på helt nyt undervisningsmateriale, samt 

beslutningstagere og interessenter inden for VET og vedvarende energi. 
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3. Håndtering af modulopbygget undervisning  

Hvordan kan kvalificerede medarbejdere forberede sig til fremtidens jobmarked, som kræver 

tværfaglige og flere færdigheder fra forskellige discipliner, som konstant udvikler sig? De relevante 

fagdiscipliner inden for vedvarende energi vil højst sandsynligt fortsætte med at ændre sig 

dynamisk over tid. Folk skal derfor blive ved med at lære, genopfriske og opgradere deres 

færdigheder og kvalifikationer igennem hele deres karriere. Derfor er der behov for at tilbyde 

bredere uddannelsesmuligheder og fremme disse ved en innovativ opdeling af kvalifikationer og 

skabe en ikke-lineær karriere og uddannelsessti. Modulopbygget uddannelse og træning er en del 

af løsningen på disse problemer, og modulopbyggede studieordninger bliver i højere grad udviklet 

og anvendt. 

Modulopbygget undervisning er baseret på uddannelsesprogrammer, som inddeler kvalifikationer 

i mindre, relativt selvstændige "portioner", som kan kombineres på en fleksibel måde – i 

undervisningsmodulerne, hvor hvert enkelt modul er baseret på sine egne læringsmål og har sin 

egen lærings- og kvalifikationseffekt. Modulisering og inddeling af VET-programmer og 

kvalifikationer ses vidt og bredt som en del af løsningen for at få dækket behovet for fleksibilitet – 

både i forhold til arbejdsmarkedet og hos kursisterne selv.4 Dette afspejles også i “The Bruges 

Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the 

period 2011 – 2020”5 (2010) – på dansk svarende til ”Kommuniké fra Brugge om styrkelse af EU-

samarbejdet om erhvervsuddannelse og -træning i perioden  2011 – 2020”, som krævede, at de 

skiftende behov på arbejdsmarkedet integreres i VET-bestemmelsen på den lange bane, og at VET-

indholdet, -infrastrukturen og -metoderne opdateres regelmæssigt for at kunne følge med 

                                                      

4 Se også: CEDEFOP (2015): Working Paper No. 26: https://www.cedefop.europa.eu/files/6126_en.pdf 

5 Rådet for den Europæiske Union, EU-Kommissionen: http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2010/75928.pdf  

https://www.cedefop.europa.eu/files/6126_en.pdf
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2010/75928.pdf
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ændringerne i de eksisterende erhverv og skiftet til ny produktionsteknologi og 

arbejdsorganisation. Derudover er der behov for at styrke forbindelsen mellem uddannelse og 

erhvervsliv og sikre, at bestemmelserne for uddannelse og træning bedre kan imødekomme 

efterspørgslen hos arbejdsgivere og interessenter. 

Der er flere grunde til, at modulopbyggede uddannelsesprogrammer og modulopbygget læring er 

til gavn for faglærte arbejdere6:  

• Det gør dem i stand til at udbygge og tilpasse deres nuværende uddannelsesbaggrund, så 

de opnår bedre karrieremuligheder og erhvervsmobilitet.  

• Det giver kursisterne mulighed for at kombinere kompetencer på forskellige områder, alt 

efter hvilken karrierevej de ønsker at følge, f.eks. ved at kombinere tekniske færdigheder 

med analyse- og kommunikationsfærdigheder. 

• Det giver mulighed for livslang læring, da medarbejderne kan tillære sig nye færdigheder 

på kortere tid, herunder også på arbejdet.  

• Det motiverer til selvstudier. Det guider kursisterne til at gennemgå og indstudere 

informationer. For at kursisterne kan afprøve, om de kan stoffet, stilles der eksempler og 

praktiske øvelser til rådighed.  

• Det øger muligheden for at opnå eller forbedre sine kompetencer inden for indlæring og 

selvstudie. Kursisterne udvikler en ansvarsfølelse, når de fuldfører de opgaver, som er 

indeholdt i modulet. Da de kun får ganske lidt eller slet ingen hjælp fra underviseren, kan 

kursisterne gøre fremskridt på egen hånd. De lærer at lære – selvstændigt.  

Overordnet set består et undervisningsmodul af en række læringsaktiviteter, som er koncentreret 

om et klart defineret tema.7 På baggrund af forskellige historiske og kulturbaggrunde og 

                                                      

6 https://www.cedefop.europa.eu/files/6126_en.pdf 

https://www.cedefop.europa.eu/files/6126_en.pdf
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forskellige lokale behov er der også forskellige modulstrukturer og forskellig begrebsforståelse af 

læringens byggesten i de europæiske lande. Et online-læringsmodul kan indeholde elementer som 

instrukser, forhåndsvurderinger, bestemte læringsmål, undervisning-lærings-aktiviteter baseret på 

input i forskellige formater samt multimedie-formater, f.eks. læsestof, henvisning til links, 

undervisningsvideoer og vurdering ved hjælp af kriteriebaserede måleinstrumenter. Med hjælp af 

dette design kan kursisten selv kontrollere sin læring.  

4. Præsentation af den fleksible e-lærings-platform: Moodle og 

tilhørende værktøjer  

Μoodle er verdens mest populære og mest anvendte Learning Management System (LMS) til 

online-undervisning. Det startede først som en platform, som skulle stille den nødvendige 

teknologi til rådighed for underviserne, så de kunne undervise i et personligt miljø, som danner 

grundlag for interaktion, forespørgsler/henvendelser og samarbejde. Det er en 

undervisningsplatform, som giver administratorer og kursister et enkelt robust, sikkert og 

integreret system, som kan skabe et personligt læringsmiljø. Det indeholder en række effektive 

kursistcentrerede værktøjer og kollaborative læringsmiljøer, som fremmer både undervisning og 

læring. Moodle har en meget enkel brugergrænseflade, træk-og-slip-funktioner og 

veldokumenterede ressourcer, ligesom brugervenligheden løbende forbedres, og systemet er 

derfor både nemt at lære og anvende. Her8 finder du en side med en meget udførlig vejledning i, 

hvordan du bruger platformen. Vejledningen er oversat til flere sprog. 

                                                                                                                                                                                

7 ibid 

8 https://docs.moodle.org/38/en/Main_page 

https://docs.moodle.org/38/en/Main_page
https://docs.moodle.org/38/en/Main_page
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4.1  Beskrivelse af Moodle 

Som underviser kan du oprette kurser og forløb, hvor du kan tilføje ressourcer og aktiviteter. Det 

kan enten være en meget enkel side med dokumenter, der kan downloades, eller det kan være en 

side med mange opgaver, hvor læringen følges og sker via interaktion. På Moodle er du som 

underviser ansvarlig for samtlige materialer, der er indeholdt i et kursus/forløb, hvor du kan 

administrere tilmeldinger til kurset og ændre layoutet på kursussiden. Karaktergivning, evaluering 

af kursister, begrænsning af adgang samt oprettelse af kurser er blot nogle af platformens mange 

funktioner. Her9 finder du en detaljeret vejledning til, hvordan du opretter et kursus. 

4.2  Moodles primære funktioner  

Undervisere kan bruge Moodle til at vurdere og evaluere kursister  

Du kan tilmelde, filtrere og søge blandt kursister. En forbedring, som er blevet foretaget i Moodle 

3.4, er muligheden for at kunne tilmelde og administrere kursisterne fra en enkelt skærm. På den 

måde forløber administrationsprocessen for kurset meget nemmere, mens brugervenligheden 

også øges. Derudover kan du også kontrollere, hvilke opgaver og aktiviteter kursisterne har 

fuldført. Kursisterne kan ligeledes følge deres aktiviteter og se, hvilke opgaver de har fuldført, og 

de vil således kunne følge deres fremskridt på Moodle ved hjælp af afkrydsningsfelterne, som står 

på aktivitetssiden. Kursisterne kan uploade dokumenter som .docx, .odt og PDF, hvor du som 

underviser kan kommentere direkte på kursistens indsendte opgaver. På den måde kan Moodle 

også bruges til bedømmelse af mindre opgaver. 

                                                      

9 https://docs.moodle.org/38/en/Teacher_quick_guide 

https://docs.moodle.org/38/en/Teacher_quick_guide
https://docs.moodle.org/38/en/Teacher_quick_guide
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Undervisere kan lægge undervisningsmaterialer på Moodle  

En af Moodles hovedfunktioner er en funktion, som kan bruges til at understøtte 

læringsprocessen, f.eks. via en fil eller et link. Du kan tilføje både bøger, filer, mapper til filer, 

mærkater, sider, URL-links og videoer eller filer i forskelige formater, f.eks. lydfiler. En anden vigtig 

funktion på Moodle er netop muligheden for at kunne uploade video- eller lydfiler. Hvis 

browseren er indstillet til “træk-og-slip” af filer, kan du aktivere redigerings-funktionen og trække 

lydfilen direkte ind på kursussiden. 

Der fremkommer nu en boks, hvor skal vælge, om du vil have lydfilen indlejret i en mærkat eller 

tilføjet som en klikbar fil. Video- eller lydfiler, linkede sider og aktiviteter til de forskellige lektioner 

kan nemt oprettes på Moodle. 

Underviserne kan motivere til samarbejde og kommunikation i fora  

Moodle giver mulighed for at skrive indlæg til alle grupper i forummet, oprette en database for 

medlemmer, oprette ordlister til kursisterne, aktivere gruppebeskeder eller sågar træffe valg for 

kursister, som ikke har overholdt deres deadlines. 

4.3 Vejledning i brug af Moodle  

Både undervisere og kursister kan gennemgå den tilgængelige Moodle-vejledning ved brug af 

brugernavn og password. Du kan altså både gennemgå Moodle som underviser og kursist. 

Vejledningen er tilgængelig her10.  

                                                      

10 https://school.moodledemo.net/mod/page/view.php?id=45 

 

https://school.moodledemo.net/mod/page/view.php?id=45
https://school.moodledemo.net/mod/page/view.php?id=45
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5. Brug af undervisningsvideoer  

Undervisningsvideoen er en trinvis guide til udførelse af aktiviteter og er en meget nem måde at 

dele informationer på. Kursisterne kan gennemgå kurserne lige så mange gange, de har behov for 

det, indtil de har opnået en bestemt kompetence. Denne funktion giver både mulighed for 

lydmæssige og visuelle informationer, så der kan bruges flere kommunikationskanaler i 

forbindelse med læringen. For at kunne benytte disse multimedie-elementer skal underviserne 

være villige til at søge materialer, som er relateret til deres fag, eller udarbejde disse, såfremt de 

endnu ikke er tilgængelige. 

Brugen af undervisningsvideoer er i høj grad med til at fremme inklusionen af alle kursister i 

forbindelse med undervisningen, da denne ressource skaber en bedre læring, motivation, 

forståelse og tilgængelighed. Samtidig er undervisningsvideoer til stor gavn for kursisterne i 

uddannelsesprocessen, da de hjælper dem til at styrke deres viden og mindste læringskløften.11 

Undervisningsvideoer er i meget høj kurs i dag og er blevet et meget vigtigt læringsværktøj. Ud 

over at de er nemme at oprette, så vidner muligheden for at kunne lytte, se, læse og endda 

interagere om et veludført vejledningsdesign, som giver os mulighed for at tilpasse og fremme 

kursisternes læringsproces.  

Brugen af videoer som undervisningsværktøj bliver endnu mere effektiv, hvis du tager højde for 3 

elementer i forhold til kursisterne12:  

• Håndtering af den kognitive belastning i videoen  

• Maksimering af kursisternes engagement, når de ser videoen  

                                                      

11 https://pcl.sitehost.iu.edu/rgoldsto/courses/dunloskyimprovinglearning.pdf 

12 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5132380/ 

https://pcl.sitehost.iu.edu/rgoldsto/courses/dunloskyimprovinglearning.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5132380/
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• Fremme den aktive læring i processen.  

I forhold til den kognitive teori om multimedie-læring er denne ifølge Mayer (2001) baseret på den 

førnævnte kognitive belastningsteori, hvor det bemærkes, at hukommelsen har to hovedkanaler 

til at kunne tilegne sig de oplysninger, der modtages, samt til at kunne bearbejde disse 

informationer: Den visuelle kanal og den auditive/verbale kanal. Det siges, at selvom hver af 

kanalerne har begrænset kapacitet, så giver brugen af begge kanaler mulighed for, at nye data 

bedre integreres i vores eksisterende kognitive strukturer. Det vil sige, at ved brug af både den 

visuelle og auditive kanal maksimeres arbejdshukommelsens kapacitet. Dette konkluderer, at 

læringsstrategier, som har til formål at administrere den kognitive belastning for begge kanaler 

ved multimedie-læring, er med til at styrke og forbedre læringsprocessen. 

Selvom det kan være et problem, at brugen af billeder og tidsbegrænsningen for videoerne er med 

til at presse informationerne meget sammen, er det vigtigt at understrege, at kursisternes 

fastholdelseskapacitet som regel er større, da den tiltrækker opmærksomhed via en række 

forskellige stimuli, som påvirker fastholdelsen af indhold. 

Fordelene ved undervisningsvideoer er:13  

• Indholdet i videoen er permanent og vil altid være tilgængeligt, hvis videoen gemmes og 

opbevares ordentligt. 

• Har en høj underholdningsværdi for kursisterne. 

• Kan være omkostningseffektive. 

• Indholdet kan afspilles lige så mange gange, der er behov for det. 

• De kan genbruges. 

• De kan komplementeres, rettes eller forbedres ved hjælp af redigering. 

                                                      

13 https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/12717/bravo-amante.pdf 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/12717/bravo-amante.pdf
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5.1 Undervisningsvideoer – aspekter og formål  

I dag er vores verden meget digital, og audiovisuel kommunikation og materialer er derfor særlig 

vigtige. Audiovisuelle materialer er en fast del af de unges hverdag og bruges ofte som 

underholdningsværktøj, som er tilgængeligt overalt via smartphones. De kan også bruges som et 

effektivt læringsværktøj, hvilket i høj grad er kommet til udtryk i de massive åbne online-kurser 

MOOC (Massive Open Online Courses), som er blevet en stor succes. Brugen af visualisering – 

både statisk og dynamisk – til understøttelse af læringsprocessen er dog også et fænomen, som 

længe har været genstand for stor interesse inden for uddannelsesvidenskaben. 

Indførelsen af nye webbaserede undervisningsmodeller og -teknikker har gjort e-læring til et 

fremherskende undervisningsværktøj: Dokumentarfilm, videolektioner, musikvideoer, 

undervisningsvideoer og screencasts er blot nogle af de typer videoer, som anvendes i forbindelse 

med Blended Learning (kombinerede undervisningsformer) og Flipped Classroom (dvs. 

undervisningen ”vendes på hovedet”, idet kursisterne ser videoer, der formidler det faglige 

indhold, de normalt ville få i klassen). Disse klasseværelses-formater kan inddeles i følgende typer: 

face-to-face, virtuelt og kombineret. Det traditionelle klasseværelse defineres som regel som et 

face-to-face-miljø. Men i et virtuelt klasseværelse foregår undervisningen udelukkende online. Et 

“blandet” klasseværelse omfatter både face-to-face- og virtuelle elementer. Begrebet “flipped 

classroom” kan kort beskrives således, at underviserens undervisning finder sted derhjemme, hvor 

kursistens hjemmearbejde laves i klassen. Der er mange forskellige måder at “flippe”/vende en 

klasse på hovedet på. I et traditionelt klasseværelse bruger underviserne størstedelen af tiden på 

at give og formidle informationer. Kursisterne bruger det meste af tiden i klassen på at tage 

notater, og underviserne har ikke ret meget tid til at hjælpe dem med at forstå stoffet. I et “flipped 

classroom” præsenteres det nye indhold online via videoer, som kursisterne kan se derhjemme. 
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Det kan være minimalt, hvor meget tid der bruges i klasseværelset, og underviseren prioriterer, 

hvor meget tid der skal bruges på de forskellige aktiviteter.14 

Undervisningsvideoer har vist sig at være yderst effektive i undervisningen, da de har mange 

fordele for både underviser og bruger. For brugeren handler det om at optimere tid, metoder og 

omkostninger og at kunne deltage i lektioner med de bedste undervisere, som ellers ikke havde 

været muligt. For dig som underviser giver undervisningsvideoer dig mulighed for at formidle 

informationer på en effektiv, interaktiv og kreativ måde, samtidig med at du kan nå ud til et 

bredere og mere forskelligartet publikum. 

For at opnå den størst mulige effektivitet bør læringsprocessen via undervisningsvideoer indgå i en 

velstruktureret undervisningsmodel, og denne model skal være baseret på de 4 nedenstående 

elementer: 

• Definition af kursets læringsmål  

• Valg af videotype til deltagerne, som bedst imødekommer læringsmålene  

• Vejledning til, hvordan deltagerne kan se videoen (f.eks. ved at stille konkrete spørgsmål 

for at fokusere deltagernes opmærksomhed) 

• Udvikling af værktøjer til evaluering af kurset. 

I denne undervisningsmodel er det vigtigt at lade en mediator/mellemmand indgå i 

undervisningen, som guider og følger observationer og analyser af videoen. Platforme bruges i 

stigende omfang til at dele praksisser og idéer. 

                                                      

14 https://jle.aals.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=home 

https://jle.aals.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=home
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En god undervisningsvideo vil:15 

 Orientere kursisten om formålet med undervisningen  

 Få kursisten til at foretage observationer  

 Udfordre kursisten ved at stille spørgsmål  

 Få kursisten til at diskutere spørgsmålene med sine medkursister 

 Give mulighed for skriftlig respons på undervisningsvideoerne, som indsamles til formativ 

vurdering.  

Aspekter, der kendetegner den gode undervisningsvideo: 

• Tid: Videoen påvirker ikke kursistens tid, som det f.eks. er tilfældet ved 

aftenskoleundervisning eller online-seminarer, som finder sted på fastlagte datoer og 

tidspunkter. Du kan se videoen i dit eget tempo, hvor og hvornår du ønsker det, og på din 

foretrukne enhed. Tiden kan administreres og udnyttes optimalt – du kan stoppe 

afspilningen, hvis det er nødvendigt, eller du kan gå tilbage og lytte til en bestemt del af 

videoen op til flere gange. 

• Koncentration: Undersøgelser har vist, at videoer er i stand til at fange næsten 100 % af 

kursistens opmærksomhed. Hvis videoen er godt lavet, har et godt flow og er let forståelig, 

er det virkelig svært at ignorere den, da vores hjerne er programmeret til at lytte og 

fokusere på det, vi lytter til. Når der ikke er nogen forstyrrende elementer udefra, skærpes 

vores koncentration, og selvom der skulle være barrierer eller forstyrrelser i 

undervisningsmiljøet, så kan du altid trykke på ”pause” og se videoen igen, når forholdene 

tillader det. 

                                                      

15 http://ezsnips.squarespace.com/what-are-video-tutorials 

http://ezsnips.squarespace.com/what-are-video-tutorials
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• Udførelse: Når vi taler om de aktiviteter, der skal udføres, så har en video en meget klar 

fordel frem for tekster, da den viser i realtid, hvad der skal gøres. Hvis vi f.eks. tager 

udgangspunkt i en video, som viser, hvordan du opsætter et plug-in, gør en video opgaven 

meget lettere for dig, fordi du kan se trin for trin, hvad du skal gøre. Ud fra en video kan 

dine kursister bedre følge dig og forstå, hvorfor de udfører en bestemt handling på et 

bestemt tidspunkt, indtil det samme resultat er nået i slutningen af processen. 

• Tilpasningsevne: Med en video kan man både forklare enkle og meget komplekse 

procedurer. F.eks. studerer kirurger operationer i læringsfasen ved at se videoer af 

personer, som har udført disse operationer før dem. Da systemet er ekstremt fleksibelt, 

har det været muligt at skabe alle former for undervisningsvideoer, hvor hver enkelt video 

har sit eget kompleksitetsniveau. 

• Følelser: Når vi studerer et emne, påvirkes flere af vores sanser, og brugeren kan i den 

forbindelse udnytte sine følelser i kraft af tonefald og lydeffekter. På den måde bliver det 

lettere for kursisten at lære, da videoen nemmere kan henlede kursistens opmærksomhed 

på de vigtigste punkter. 

• Optimering: Det positive aspekt ved undervisningsvideoer er, at kursisten selv vælger, hvad 

han/hun vil se. Uden at blive påduttet færdigpakkede fag i form af ”gammeldags” kurser 

kan kursisten selv vælge, hvad han/hun vil gå i dybden med. Den personlige viden og 

kendskab bliver mere målrettet og omfatter kun de aspekter, som virkelig interesserer 

kursisten. Derudover opnås et større læringsudbytte, da de nye ressourcer giver mulighed 

for interaktivitet. Brugen af flere kombinerede elementer (tekster, illustrationer, 

diagrammer, animationer etc.) øger den kognitive evne hos kursisten, som dermed 

maksimerer resultatet. 

• Kvalitet: Som det allerede fremgår af adskillige statistikker, så er undervisningsvideoer 

fremtiden: De giver dig mulighed for at opgradere de traditionelle undervisningsmetoder, 
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at skabe nye forretningsmuligheder og følge kurser, som afholdes af eksperter på området, 

da de gør deres kompetencer tilgængelige via et værktøj, som kan bruges i arbejdet med 

det samme. Blandt undervisningsvideoerne kan kursisterne søge efter kurser, som er 

afholdt af fagfolk på området, og som løser et konkret og aktuelt problem. 

• Opdatering: Online-undervisningsvideoer sikrer en vedvarende og løbende læring og – 

frem for alt – får man omgående det sidste nye fra de forskellige markeder. Nye kurser 

bliver gjort tilgængelige, efterhånden som verden udvikler sig, og de kan nemt udvides 

eller ændres inden for kort tid. 

• Lige muligheder: Undervisningsvideoer giver den enkelte kursist mulighed for at nå ud i alle 

hjørner af verden, samt at Ulande også sikres en vedvarende informationskilde. De er med 

til at øge uddannelsesniveauet for personer, som ikke er så velstående, handicappede, de 

ældre og andre personer, som ikke har adgang til at følge en traditionel uddannelse på 

skoler eller universiteter.16 

Nedenfor kan du se mere om, hvordan undervisningsvideoer kan integreres i 

undervisningstiden:17 

• Du kan erstatte en del af undervisningstiden med videoer 

• Kursisterne kan se videoklip i klassen  

• Kursisterne kan i små grupper diskutere spørgsmål i relation til videoens informationer  

• Kursisterne beskriver, analyserer, evaluerer, skriver om observationer, argumenter, 

konklusioner 

                                                      

16 https://webipedia.it/lavorare-online/video-tutorial-vantaggi/ 

17https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2015/09/17/non-solo-video-trasformare-la-

visione-di-un-video-in-una-esperienza-comunicativa-interattiva/ 

https://webipedia.it/lavorare-online/video-tutorial-vantaggi/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2015/09/17/non-solo-video-trasformare-la-visione-di-un-video-in-una-esperienza-comunicativa-interattiva/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2015/09/17/non-solo-video-trasformare-la-visione-di-un-video-in-una-esperienza-comunicativa-interattiva/
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• Du kan lede diskussionen hen på observationer, argumenter, synspunkter og 

problemstillinger for at fremme kursisternes forståelse. 

Som underviser kan du erstatte en del af lektionen med undervisningsvideoer, som fremstiller 

begreber, der er abstrakte, utilgængelige, usædvanlige eller ikke direkte brugbare i virkeligheden. 

Det giver ligeledes mulighed for at vise forskellige fremstillinger af samme indhold. Kursisten vil 

kunne koncentrere sin opmærksomhed og gå i dybden med videoens indhold ved hjælp af 

interaktive punkter. På den måde kan du holde opmærksomheden på en konkret sekvens eller på 

en konkret detalje i videoen via en dybdegående analyse af videoens indhold. 

En undervisningsvideo er den hurtigste og mest intuitive måde at lære på, og brugen af billeder og 

visuelle midler i kommunikationen vinder mere og mere frem i dag. En video kan indeholde og 

formidle flere informationer på mindre tid. En videoproduktion er ikke nødvendigvis 

ensbetydende med store omkostninger, da der er mulighed for at bruge software, som kan skabe 

et godt produkt. Dette er en stor fordel for fagfolkene, som kan dele ud af deres erfaringer online 

og give alle adgang til en større viden. Ved at være tilgængelig for så bredt et publikum kan du 

sælge dem til lave priser og sikre store besparelser for brugeren. Det optimerer også 

omkostningerne i forbindelse med rejseudgifter. 

Hvis videoen er godt lavet, har et godt flow og er let forståelig, er det virkelig svært at ignorere 

den, da vores hjerne er programmeret til at lytte og fokusere på det, vi lytter til. Når der ikke er 

nogen forstyrrende elementer udefra, skærpes vores koncentration, og selvom der skulle være 

barrierer eller forstyrrelser i undervisningsmiljøet, så kan du altid trykke på ”pause” og se videoen 

igen, når forholdene tillader det.18 

                                                      

18 https://www.aceu.it/index.php/articoli/9-come-realizzare-un-videotutorial 

https://www.aceu.it/index.php/articoli/9-come-realizzare-un-videotutorial
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6. Introduktion til NE(W)AVEs online-læringsmoduler  

Dette kapitel indeholder en kort præsentation af NE(W)AVEs moduler fra 1 til 4, det anbefalede 

overvågnings- og evalueringssystem med gode råd til, hvordan eksamener og prøver kan 

udarbejdes, samt en oversigt over retningslinjer i form af Do’s and Don’ts for en effektiv 

undervisning. Online-læringsmodulerne består af følgende 4 enheder, som er vist nedenfor: 

Tryk på Ctrl + klik nedenfor for at få adgang til Open Online Course (det åbne online-kursus)!

 

6.1 Modul 1 – Introduktion 

Det første modul i OOC-platformen (Open Online Course – det åbne online-kursus) er en velkomst 

til alle kursister, VVS’ere eller elektrikere, hvor kurset præsenteres. Denne introduktion orienterer 

deltagerne om, at kurset er en kombination af teoretisk og praktisk viden, hvor målet er at opnå 

hands-on-kompetencer, så de på tilfredsstillende vis kan løse arbejdsopgaver på byggepladser, og 

ligeledes styrke deres bløde færdigheder. Samtlige aktiviteter er designet, så kursisterne er aktive 

gennem hele processen, de får mulighed for selv at lave research, reflektere over forskellige 

temaer samt analysere processer og metoder. Introduktionen indeholder samtidig en 

præsentation af partnerskabet, en selvvurderingstest for kursisterne samt et bilag med 

NE(W)AVEs kompetenceoversigt. Derudover indeholder modulet en orientering om miljø- og 

byggeregler for hvert partnerland i særskilte filer samt eksempler på holistiske projekter/bedste 

praksisser fra samtlige partnerlande.  

https://newaveproject.eu/course/
https://newaveproject.eu/course/
https://newaveproject.eu/course/
https://newaveproject.eu/course/
https://newaveproject.eu/course/
https://newaveproject.eu/course/
https://newaveproject.eu/course/
https://newaveproject.eu/course/
https://newaveproject.eu/course/
https://newaveproject.eu/course/
https://newaveproject.eu/course/
https://newaveproject.eu/course/
https://newaveproject.eu/course/
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6.2 Modul 2 – Bløde færdigheder 

Dette modul er fælles for både VVS’ere og elektrikere og har til formål at forbedre kursisternes 

færdigheder i forhold til selvledelse, selvstændighed og entreprenørskab. De temaer, der indgår i 

dette modul, omfatter færdigheder i forhold til ledelse og teamwork og koncentrerer sig om, hvad 

ledelseskompetencer indebærer, beslutningstagning, planlægning, organisering, interpersonel 

kommunikation og færdigheder, problemløsning og teamwork. Derudover indeholder modulet et 

kapitel om interkulturelle kompetencer, som er efterfulgt af et kapitel om engelske 

sprogkompetencer. Ligeledes omfatter det et kapitel om kompetencer inden for informations- og 

kommunikationsteknologi (IKT), som behandler følgende emner: Information, kommunikation, 

indholdsproduktion, sikkerhed og problemløsning – efterfulgt af et afsluttende kapitel om bløde 

færdigheder og entreprenørskab inden for den vedvarende energisektor.  

6.3 Introduktion til Modul 3 

De foregående moduler 1 og 2 var fælles for samtlige kursister, dvs. både VVS’ere og elektrikere. 

Modul 3 har imidlertid fokus på tekniske færdigheder inden for den vedvarende energisektor, og 

da det har et mere konkret teknisk indhold, kan kursisterne vælge at følge det kursus, som er 

direkte henvendt til enten VVS’ere eller 

elektrikere. 

I modul 3 i det åbne online-kursus – OOC 

(Open Online Course) – kan kursisterne 

opdatere og koncentrere deres kompetencer 

om vedvarende energi, nærmere betegnet 

om områderne solceller og biomasse. De får 

kendskab til Europas overordnede 

energistrategi og implementeringen af denne 
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i  5 EU-lande: Østrig, Danmark, Grækenland, Italien og Spanien. Dette kursus er en kombination af 

både teoretisk og praktisk viden. Målet er, at kursisterne opnår hands-on-kompetencer, så de på 

tilfredsstillende vis kan udføre arbejde på en byggeplads. Samtlige aktiviteter er designet, så 

kursisterne er aktive gennem hele processen, de får mulighed for selv at lave research, reflektere 

over forskellige temaer og analysere processer og metoder. Dette kursus kræver ingen underviser, 

og derfor vil dine kursister kunne udføre de forskellige aktiviteter helt på egen hånd. 

I dette modul kan kursisterne finde undervisningsmaterialer om de områder, som dækkes i 

kapitel 6.4 og 6.5. Materialerne giver kursisterne mulighed for at studere de praksisser og regler, 

der følges i de deltagende EU-lande, og de vil blive præsenteret for de nødvendige færdigheder og 

kompetencer inden for VVS- og elektrikerfaget. Som underviser vil du sandsynligvis også kunne 

hente inspiration fra de materialer og bedste praksisser, som er tilgængelige for dig. Du er meget 

velkommen til at bruge platformen som supplement til din undervisning - som også kan være 

nyttig til differentieret undervisning.  

De områder, som dækkes både i forhold til VVS’eres og elektrikeres færdigheder, hører ind under 

samme tema og omfatter følgende:  

• Vedvarende energisystemer i EU-lande  

• Naturlige ressourcer til en miljøvenlig og bæredygtig udvikling  

• Indhold om solcellesystemer og biomasse  

• Information om, hvordan systemerne installeres, vedligeholdes og repareres (understøttes 

af undervisningsvideoer) 

• Bæredygtig energiplanlægning 

Vær opmærksom på, at de tekniske færdigheder inden for VVS- og elektriker-området kan være 

forskellige i de enkelte EU-lande, hvor de udviklede færdigheder afhænger af landets nuværende 

uddannelsessystem. For at kunne drage fuld nytte af dette læringsmodul anbefales det at 

https://newaveproject.eu/course/mod/resource/view.php?id=442
https://newaveproject.eu/course/mod/resource/view.php?id=440
https://newaveproject.eu/course/mod/resource/view.php?id=441
https://newaveproject.eu/course/mod/resource/view.php?id=444
https://newaveproject.eu/course/mod/resource/view.php?id=443
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kontrollere, om studiebeskrivelsen i modul 3 stemmer overens med de forskellige love og regler i 

dit land og står på linje med indholdet i det åbne online-kursus - OOC (Open Online Course). 

6.4 Tekniske færdigheder for VVS’ere – Modul 3 

Som nævnt ovenfor har Modul 3 fokus på enten VVS’ere eller elektrikere, efter deltagerens eget 

valg. Mere konkret tager Modul 3 for VVS’ere udgangspunkt i to bæredygtige varmekilder – 

solfangere og biomasse. Modulet præsenterer de grundlæggende begreber og emner – bl.a. 

forklares det, hvordan installationerne fungerer, de forskellige typer samt deres fordele og 

ulemper. Der er særlig opmærksomhed på, hvordan disse installationer bruges rent praktisk – 

hvordan de tilpasses til den konkrete bruger og det konkrete miljø samt eventuelle udfordringer 

og løsninger. Modulet indeholder eksempler på den praktiske anvendelse. 

Kapitlerne om de tekniske færdigheder for VVS’ere omhandler følgende enheder: 

1. Solfangere  

Den første del indeholder de grundlæggende underkapitler om installationer, montering, 

sikkerhedskrav, vedligeholdelse samt solfangersystemer i partnerlandene. 

2. Biomasse som varmekilde  

Den anden del indeholder oplysninger om, hvordan biomasse bruges og reguleres til opvarmning 

af privatboliger og anlæg i de 5 partnerlande. 

 

6.5 Tekniske færdigheder for elektrikere – Modul 3 

Modul 3 for elektrikere tager udgangspunkt i to kilder til bæredygtig energi – solceller og 

biomasse. Her præsenteres de grundlæggende begreber og betegnelser – bl.a. forklares det, 

hvordan installationerne fungerer, de forskellige typer samt deres fordele og ulemper. Der er 
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særlig opmærksomhed på, hvordan disse installationer bruges rent praktisk – hvordan de tilpasses 

til den konkrete bruger og det konkrete miljø samt eventuelle udfordringer og løsninger. Modulet 

indeholder eksempler på den praktiske anvendelse. Kapitlerne indeholder følgende: 

1. Solceller 

Denne del koncentrerer sig om to kilder til bæredygtig energi – solceller og biomasse. Her 

præsenteres de grundlæggende begreber og betegnelser samt den praktiske anvendelse af disse 

installationer – bl.a. forklares det, hvordan de tilpasses til den konkrete bruger og det konkrete 

miljø samt eventuelle udfordringer og løsninger. Modulet indeholder eksempler på den praktiske 

anvendelse.   

De forskellige underkapitler indeholder solcelleteknologiske grundbegreber, forskellige typer 

installationer og energiproduktion, bedste ydeevne, montering af PV-celler, planlægning af 

installationer og solceller i NE(W)AVEs partnerlande. 

2. Biomasse som strømkilde  

Denne del starter med en undervisningsvideo om biomasse, som viser dens forskellige former og 

anvendelsesmuligheder. Materialet indeholder oplysninger om følgende: Biomasse i Europa – 

klimaaftryk og økonomi, hvordan et kraftanlæg baseret på biomasse fungerer, kombineret varme 

og kraft fra biomasseanlæg og anaerob forbrænding. 

Modulet afsluttes med denne del, og kursisten kan nu gå videre til næste og afsluttende Modul 4.  

6.6 Uddannelses- og jobmuligheder – Modul 4 

Det sidste modul omfatter entreprenørskabskompetencer samt uddannelses- og jobmuligheder. 

Projektkonsortiet, som står bag det åbne online-kursus (OOC), finder det meget vigtigt, at 

kursisterne ved, at Europa ligger åben for dem, og at EU er et spændende jobmarked for dem i 

fremtiden – med masser af muligheder. Dette afsnit indeholder links til informationsressourcer 
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om entreprenørskab og socialt entreprenørskab, forslag til aktiviteter samt retningslinjer i forhold 

til jobrådgivning. Via de forskellige opgaver bliver kursisterne præsenteret for en række forskellige 

europæiske platforme med alle de tilgængelige ressourcer og informationer. Nedenfor finder du 

de forskellige temaer og de tilhørende lektioner. Til forskel fra modulerne for VVS’ere og 

elektrikere er dette modul knap så teknisk, hvilket betyder, at dette modul kan kræve mere 

vejledning fra underviseren og personlig feedback. 

Dette afsluttende modul er baseret på selvvurdering og omhandler uddannelses- og 

jobmuligheder. Modulet begynder med en kort introduktion til kapitlet om beskæftigelse, sociale 

forhold samt inddragelse af EU-Kommissionen og Lissabontraktaten angående retten til fri 

bevægelighed og ophold. Modulet fortsætter med lærings- og mobilitetsmuligheder i forhold til 

Erasmus+ programmet, hvordan man kan ansøge om en praktikplads i udlandet, ligesom det 

indeholder en vejledning i, hvordan man skriver et europæisk CV - Europass. Modulet slutter med 

temaet socialt entreprenørskab samt en video om succesfulde iværksættere og deres innovative 

idéer. 

Yderligere informationer om entreprenørskab og socialt entreprenørskab kan findes via 

nedenstående links, som højst sandsynligt vil være relevante for kursisterne. Der findes også 

spændende hjemmesider for iværksættere, hvor man kan læse mere om, hvordan man starter en 

virksomhed. Læs mere her19. 

NE(W)AVEs åbne online-kursus (OOC) kan bruges på mange måder til at skabe og stimulere 

interessen for “Green Thinking” (grøn tænkning) og vedvarende energi. Quizzer, undervisnings- og 

læringsmaterialer kan bruges til at øge denne interesse og opmærksomhed omkring emnet. 

                                                      

19 https://www.forbes.com/pictures/emjl45gkke/100-best-websites-for-entrepreneurs-2/#1cdc35ae4d2a 

https://www.forbes.com/pictures/emjl45gkke/100-best-websites-for-entrepreneurs-2/#1cdc35ae4d2a
https://www.forbes.com/pictures/emjl45gkke/100-best-websites-for-entrepreneurs-2/#1cdc35ae4d2a
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Derudover er der flere hjemmesider, hvor du kan finde inspiration til at arbejde med FNs 

bæredygtige verdensmål, Sustainable Development Goals (SDG). Siderne findes her20. 

NE(W)AVEs åbne online-kursus, OOC (Open Online Course), er en europæisk platform med fokus 

på jobmuligheder i Europa. Disse hjemmesider kan være meget nyttige for både dig og dine 

kursister: 

• EPSO EUROPA – Jobmuligheder21 

• EURES – Den europæiske portal for jobmobilitet22 

• Job og karriere i Europa23 

7. Overvågnings- og evalueringssystem  

7.1 Vurdering af kursisternes præstationer  

NE(W)AVEs OOC giver kursisterne mulighed for selvstændig læring, ligesom der er mulighed for at 

foretage en selvvurdering efter hvert enkelt kapitel, så kursisterne selv kan måle og følge deres 

fremskridt. Selvvurderingsværktøjer vil højst sandsynligt også være relevante for dig i dit arbejde i 

organisationer/institutioner. Moodle-platformen giver dig mange muligheder for at udarbejde en 

skræddersyet evaluering. Nedenfor ser du en række forslag til, hvordan du kan udarbejde opgaver 

og prøver. Kursistens præstationer kan omfatte vurderinger, som er både formelle og uformelle, 

                                                      

20 https://go-goals.org/ 

21 https://epso.europa.eu/job-opportunities_en  

22 https://ec.europa.eu/eures/public/homepage  

23 https://www.careersineurope.eu/  

https://go-goals.org/
https://epso.europa.eu/job-opportunities_en
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage
https://www.careersineurope.eu/
https://go-goals.org/
https://epso.europa.eu/job-opportunities_en
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage
https://www.careersineurope.eu/
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anonyme eller offentlige, individuelle eller kollektive. Nedenfor gennemgås en række strategier til, 

hvordan man kan overvåge og vurdere kursisternes fremskridt og udvikling.24 

 

Udarbejdelse af opgaver 

Her har vi samlet en række overordnede forslag og spørgsmål, som skal tages i betragtning, ved 

udarbejdelsen af opgaver: 

 Tag højde for læringsmålene  

 Sørg for, at opgaverne er spændende og udfordrende  

 Tænk i planlægning. 

 

Udarbejdelse af eksamener 

 Vælg nogle passende emner for læringsmålene 

 Skal du lade essay-spørgsmål indgå i eksamen? Problemsæt? Multiple-choice-spørgsmål? 

Dette afhænger af dine læringsmål 

 Fremhæv, hvordan eksamen stemmer overens med kursets målsætninger  

 Identificér, hvilke kursusmål eksamen afdækker 

 Skriv instruktioner, som er klare, tydelige og entydige 

 Overvej, hvor lang tid kursisterne skal bruge for at fuldføre eksamenen. 

 

                                                      

24 https://www.eva.dk/soeg?search=kvalitet+i+digitale+l%C3%A6ringsforl%C3%B8b 

https://www.eva.dk/soeg?search=kvalitet+i+digitale+l%C3%A6ringsforl%C3%B8b
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Evaluering - Do’s and Don’ts25 

Do’s i feedbackprocessen 

 Husk, at feedback er en social interaktion 

 Anerkend, at kursisterne skal kunne betragte feedbacken som troværdig  

 Vælg tidspunktet for feedbacken  

 Motivér kursisterne til selv at opsøge feedback. 

 

Do’s i feedbackens indhold 

 Giv konkret feedback på, hvad der er blevet gjort, og hvad der skal gøres  

 Sørg for, at der kan handles på feedbacken 

 Sørg for, at kursisten er motiveret. 

 

Don’ts 

 Giv ikke feedback uden opfølgning – skab en mulighed for at bruge feedbacken  

 Du må ikke undervurdere de følelsesmæssige konsekvenser af negativ feedback 

 Giv ikke en bedømmelse/karakter uden at forklare kriterierne herfor  

 Giv ikke feedback med mangelfulde informationer.  

  

                                                      

25https://www.med.upenn.edu/flpd/assets/user-

content/documents/Lefroy%20_Feedback%20Dos,%20Donts%20and%20Don't%20Knows.pdf 

https://www.med.upenn.edu/flpd/assets/user-content/documents/Lefroy%20_Feedback%20Dos,%20Donts%20and%20Don't%20Knows.pdf
https://www.med.upenn.edu/flpd/assets/user-content/documents/Lefroy%20_Feedback%20Dos,%20Donts%20and%20Don't%20Knows.pdf
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8. Mini-kursus om Mobility Management (mobilitetsstyring) for 

mentorer  

Dette toolkit er udviklet til undervisere, så de kan bruge platformen ordentligt med henblik på at 

fremme metodologien og indholdet, som er udviklet i forbindelse med NE(W)AVE-projektet, og 

tilpasse disse i deres daglige arbejde med kursisterne. Toolkittet suppleres af et andet særskilt 

dokument, NE(W)AVE-mini-kursus om Mobility Management (mobilitetsstyring) for mentorer. 

Dokumentet findes som interaktiv flipbook her. 

Mini-kurset om mobilitetsstyring for mentorer er blevet udviklet for at øge jobparatheden blandt 

og inklusionen af VET- og NEET-kursister ved at tilbyde dem et træningsforløb og udvikle 

erhvervsmæssige VET-partnerskaber blandt deltagerlandene: Italien, Grækenland, Danmark, 

Spanien og Østrig.  

Det særskilte dokument er forsynet med overskriften NE(W)AVE – Mini-kursus i Mobility 

Management (mobilitetsstyring) for mentorer og indeholder en omfattende analyse af emnet. Det 

er den sidste og afgørende del af NE(W)AVE E-toolkittet for VET-undervisere. Det indeholder en 

introduktion af, hvilken rolle mentorerne spiller, fordelene ved et internationalt mobilitetsforløb 

samt mentorernes kompetencer. Dokumentet indeholder en dybdegående gennemgang af de 

emner, der er relateret til mobilitetsstyring, herunder konfliktløsning, overvågningsværktøjer, 

sundhed og sikkerhed på arbejdet, gruppeledelse og sproglige/interkulturelle kompetencer, som 

mentorerne skal besidde.  

Dette E-toolkit, det åbne online-kursus (Open Online Course) og det førnævnte mini-kursus om 

mobilitetsstyring er udviklet i forbindelse med NE(W)AVE-projektet, som har til formål at skabe, 

teste og implementere en omfattende læringsmodel for fremtidens fagfolk inden for vedvarende 

energi. 

  

https://www.yumpu.com/en/document/read/63185006/newave-mini-course-on-mobility-management-for-mentors-1
https://newaveproject.eu/course/
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